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Streszczenie 

 Przedmiotem niniejszej pracy jest nieliniowe sterowanie predykcyjne procesem 

produkcji bioetanolu metodą fermentacji ciągłej. Proces realizowany jest z udziałem 

drożdży Saccharomyces cerevisiae. Wzrost mikroorganizmów odbywa się na podłożu 

glukozowym w warunkach aerobowych i jest opisany dobrze zweryfikowanym 

strukturalnym-niesegregowanym modelem kinetycznym. Zaliczany jest on do grupy modeli 

cybernetycznych i uwzględnia obecność trzech reakcji biochemicznych: fermentacji 

glukozy, utleniania etanolu i utleniania glukozy. Reakcje te składają się na uproszczony 

model metabolizmu komórkowego. Rozpatrywany proces prowadzony jest w dwóch typach 

modelowych bioreaktorów. Pierwszym z nich jest zbiornikowy bioreaktor przepływowy z 

idealnym wymieszaniem, drugim natomiast zbiornikowy bioreaktor przepływowy z 

częściową recyrkulacją masy i zagęszczeniem biomasy. Oba typy aparatów są 

powszechnie wykorzystywane w procesie produkcji bioetanolu na skalę przemysłową. Dla 

obu konfiguracji procesowych sformułowano modele matematyczne, w postaci układów 

nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ wybranych parametrów 

procesowych na występowanie zjawisk stacjonarnych i dynamicznych w analizowanych 

obiektach, przeprowadzając analizę nieliniową ich modeli matematycznych. Jako 

parametry bifurkacyjne w przypadku pierwszego bioreaktora użyto stężenie glukozy w 

strumieniu zasilającym aparat oraz szybkość rozcieńczania. Natomiast analizę nieliniową 

modelu bioreaktora z recyrkulacją przeprowadzono wykorzystując jako parametry 

bifurkacyjne szybkość rozcieńczania i współczynnik recyrkulacji. W celu analizy danych 

opracowano metodą jakościowej interpretacji struktury gałęzi stanów stacjonarnych. 

Metoda ta umożliwia wykrywanie zmian metabolicznych zachodzących w komórkach 

biomasy, związanych ze zmianą wartości parametrów procesowych. Wykorzystując tą 

metodą skonstruowano mapy procesowe. Zawierają one między innymi informacje 

ilościowe o generowanych w bioreaktorze stężeniach produktu oraz informacje jakościowe 

na temat zachodzących zmian w systemie metabolicznym komórek biomasy. Mapy te 

skonstruowano w układach współrzędnych przyjętych parametrów bifurkacyjnych. Na ich 

podstawie określono optymalne zakresy parametrów, dla których proces może być 

prowadzony stabilnie i bezpiecznie. Następnie diagramy poddano digitalizacji. Jego 

wynikiem było wyrażenie przebieg linii granicznych w postaci funkcji matematycznych. 

Funkcje te wchodzą w skład numerycznej biblioteki ograniczeń procesowych. Stanowi ona 

integralną część wykorzystanego w pracy algorytmu sterowania predykcyjnego.  

 Badania nad układem sterowania zbiornikowego bioreaktora przepływowego 

prowadzono w dwóch etapach. Obejmowały one rozważania nad jakością sterowania 

bioreaktorem za pomocą nieliniowego regulatora MPC ze zintegrowaną biblioteką 
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ograniczeń procesowych oraz regulatora klasycznego PI. Jako zmienną sterowaną przyjęto 

stężenie bioetanolu. Jako zmienną sterującą użyto szybkość rozcieńczania. Szczególną 

uwagę zwrócono na wpływ wartości generowanych przez oba regulatory sygnałów 

sterujących na zachodzące zmiany metaboliczne w komórkach biomasy oraz graniczne 

wartości parametrów procesowych. W pierwszym etapie analizie poddano działanie 

regulatora PI. Stwierdzono, że nie jest możliwe dobranie uniwersalnych wartości 

parametrów nastaw regulatora. Nie ma pewności, że w momencie pojawienia się 

wymuszenia, regulator będzie generował wartości sygnałów sterujących w bezpiecznym z 

procesowego punktu widzenia zakresie. W rezultacie układ procesowy po przekroczeniu 

granicznych wartości parametrów procesowych może znajdować się przez dłuższy okres 

czasu w niepożądanym obszarze operacyjnym. Jak potwierdziły przeprowadzone w drugim 

etapie badania numeryczne, unikanie tego typu sytuacji jest możliwe poprzez 

wykorzystanie nieliniowego algorytmu sterowania MPC. Regulator MPC wyznaczając 

optymalne wartości sygnałów sterujących przeszukuje tylko zadany zakres zmiennych 

sterujących. W rezultacie generowane wartości sygnałów sterujących nie wykraczają poza 

zdefiniowane wartości graniczne. Posiadając zaproponowaną w niniejszej pracy bibliotekę 

ograniczeń procesowych, można zawężać obszar poszukiwań optymalnych wartości 

sygnału sterującego. Skraca to czas osiągnięcia przez sterowany obiekt zadanego punktu 

pracy.  

 Podczas badań nad układem sterowania bioreaktora z częściową recyrkulacją 

strumienia masy i zagęszczenia biomasy, zsyntetyzowano dwuwymiarowy nieliniowy 

regulator predykcyjny. Analogicznie jak w poprzednim przypadku został on zintegrowany z 

biblioteką ograniczeń procesowych. Również i w tym przypadku zmienną sterowaną było 

stężenie bioetanolu. Jako zmienne sterujące wykorzystano szybkość rozcieńczania i 

współczynnik recyrkulacji. Przeprowadzone symulacje numeryczne dowiodły, że 

zaproponowany regulator jest w stanie efektywnie sterować procesem produkcji bioetanolu 

za pomocą tych dwóch zmiennych sterujących. Generowane wartości obu sygnałów 

sterujących spełniały w każdym przypadku narzucone ograniczenia procesowe i nie 

wykraczały poza ich dozwolone wartości. Z uwagi na fakt, iż wartości stężeń bioetanolu na 

sporządzonych mapach procesowych sa izoliniami możliwe jest osiągnięcie nieskończonej 

liczby stanów stacjonarnych charakteryzujących takimi samymi wartościami stężenia 

bioetanolu, świadome kierowanie procesu w kierunku zaplanowanego punktu pracy 

sprowadza się do umiejętnego doboru wartości parametrów nastawy regulatora 

predykcyjnego. Co więcej, możliwe jest osiąganie zadanych punktów pracy dla zmiennych 

sterujących z szerokiego przedziału ich wartości. 
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Abstract 

 The subject of this work is nonlinear predictive control of the bioethanol production 

process by continuous fermentation. The process is carried out with the participation of 

Saccharomyces cerevisiae yeast. The growth of microorganisms takes place on a glucose 

medium under aerobic conditions and is described by a well-validated structured and 

nonsegregated kinetic model. It belongs to the group of cybernetic models and takes into 

account the presence of three biochemical reactions: glucose fermentation, ethanol 

oxidation and glucose oxidation. These reactions make up a simplified model of cellular 

metabolism. The considered process is carried out in two types of bioreactor models. The 

first is a stirred tank bioreactor with perfect mixing, the second is a stirred tank bioreactor 

with partial mass recirculation and biomass thickening. Both types of apparatus are 

commonly used in the production of bioethanol on an industrial scale. For bioreactors in 

both process configurations were formulated their mathematical models, in the form of 

systems of nonlinear ordinary differential equations. The influence of selected process 

parameters on the occurrence of static and dynamic phenomena in the analyzed objects 

was investigated by conducting a nonlinear analysis of their mathematical models. In the 

case of the first bioreactor, glucose concentration in the feed stream and the dilution rate 

were used as bifurcation parameters. On the other hand, the nonlinear analysis of the 

bioreactor with recirculation was performed using the dilution rate and the mass 

recirculation coefficient as bifurcation parameters. For a more accurate interpretation of the 

data, a method of qualitative interpretation of the structure of steady state branches was 

developed. It enables the detection of metabolic changes occurring in biomass cells, which 

are accompanied by a change in the values of process parameters. Process maps were 

constructed using this method. They contain quantitative information on the generated 

product concentrations in the bioreactor and qualitative information on changes in the 

metabolic system of biomass cells. These maps were constructed in the coordinate systems 

of the bifurcation parameters. On their basis, the optimal ranges of process parameters 

were determined for which the process can be carried out in a stable and safe manner. 

Then the diagrams were digitized. As a result, the course of boundary lines was expressed 

in the form of mathematical functions. These functions are included in the numerical library 

of process constraints. It is an integral part of the nonlinear predictive control algorithm used 

in the work. 

 The research on the control system of the stirred tank bioreactor was carried out in 

two stages. They included considerations on the control quality of bioreactor by means of a 

nonlinear MPC controller with an integrated library of process constraints and a classical PI 

controller. The defined controlled variable was the concentration of bioethanol. The dilution 
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rate was used as the control variable. Particular attention was paid to the influence of the 

generated control signal values by both regulators on the metabolic changes taking place 

in biomass cells and the critical values of process parameters. In the first stage, the 

operation of the PI controller was analyzed. It has been found that it is not possible to select 

universal values of the controller setting parameters. There is no certainty that when the 

disturbance occurs, the controller will generate control signal values in a safety range. As a 

result, the process system may be in an undesirable operating area for an extended period 

of time, after critical process parameters are exceeded. As confirmed by the numerical 

investigation carried out in the second stage, avoiding this type of situation is possible by 

using a nonlinear MPC control algorithm. The MPC controller, determining the optimal 

values of the control signals, searches only the given range of the control variables. As a 

result, the generated values of the control signals do not exceed the defined limit values. 

Having the library of process constraints proposed in this work, it is possible to narrow down 

the search area for optimal values of the control signal. This shortens the time for the 

controlled object to reach the set operating point.  

 During the research on the bioreactor control system with partial recirculation of the 

mass stream and biomass concentration, a two-dimensional nonlinear predictive controller 

was synthesized. Similarly, to the previous case, it has been integrated with the library of 

process constraints. Also in this case, the controlled variable was the concentration of 

bioethanol. Dilution rate and mass recirculation coefficient were used as control variables. 

The carried out numerical investigation proved that it is able to effectively control the 

bioethanol production process by means of two control variables: the dilution rate and the 

mass recirculation coefficient. The generated values of both control signals met the imposed 

process constraints and did not exceed the allowed values. Due to the fact that the values 

of bioethanol concentrations on the prepared process maps are isolines, it is possible to 

achieve an infinite number of steady states characterized by the same values of bioethanol 

concentration, consciously directing the process towards the planned operating point comes 

down to skilful selection of the parameter values of the model predictive controller.   

Moreover, it is possible to achieve the desired steady states for the values of the control 

variables from a wide range of values.   
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Wykaz ważniejszych oznaczeń 

𝐶 stężenie węglowodanów wewnątrzkomórkowych [g ∙ g−1biomasy] 

𝐷 szybkość rozcieńczania [h−1] 

DGP   dolna granica procesowa 

DSS   wartość szybkości rozcieńczania w stanie stacjonarnym [h-1] 

E stężenie etanolu [g ∙ L−1] 

ESET   wartość zadana stężenia bioetanolu (zmiennej sterowanej) [g ∙ L−1] 

ESS   wartość stężenia bioetanolu w stanie stacjonarnym [g ∙ L−1] 

𝑒(𝑡)   uchyb regulacji klasycznego regulatora 

𝑒1 stężenie enzymu wewnątrzkomórkowego katalizującego ścieżkę 

metaboliczną fermentacji glukozy [g ∙ g−1biomasy] 

𝑒2 stężenie enzymu wewnątrzkomórkowego katalizującego ścieżkę 

metaboliczną utleniania etanolu [g ∙ g−1biomasy] 

𝑒3 stężenie enzymu wewnątrzkomórkowego katalizującego ścieżkę 

metaboliczną utleniania glukozy [g ∙ g−1biomasy] 

𝐹𝑉   objętościowe natężenie przepływu strumienia masy przez przekrój 

poprzeczny bioreaktora [m3 ∙ h−1] 

𝐹𝑉𝑓   objętościowe natężenie przepływu strumienia masy przez przekrój 

poprzeczny rury zasilającej bioreaktor [m3 ∙ h−1] 

𝐹𝑉𝑅   objętościowe natężenie przepływu strumienia masy przez przekrój 

poprzeczny pętli recyrkulacyjnej bioreaktora [m3 ∙ h−1] 

𝐺 stężenie glukozy [g ∙ L−1] 

𝐺𝑜 stężenie glukozy w strumieniu zasilającym [g ∙ L−1] 

GGP   górna granica procesowa 
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HB punkt bifurkacji Hopfa 

𝐽   funkcja celu procedury optymalizacyjnej regulatora predykcyjnego 

𝐾1 stała Michaelisa dla ścieżki metabolicznej fermentacji glukozy [g ∙ L−1] 

𝐾2 stała Michaelisa dla ścieżki metabolicznej utleniania etanolu [g ∙ L−1] 

𝐾3 stała Michaelisa dla ścieżki metabolicznej utleniania glukozy [g ∙ L−1] 

𝑘𝐿𝑎 objętościowy współczynnik przenikania tlenu [h-1] 

𝐾𝑜 stała nasycenia tlenem dla szlaków oksydacyjnych [mg ∙ L−1] 

𝐾𝑝   współczynnik wzmocnienia regulatora proporcjonalnego 

LP punkt osobliwy 

Nc   horyzont sterowania regulatora predykcyjnego 

Np   horyzont predykcji regulatora predykcyjnego 

𝑂 stężenie tlenu rozpuszczonego w fazie ciekłej [mg ∙ L−1] 

𝑂∗ równowagowe stężenie tlenu [mg ∙ L−1] 

R1 reakcja fermentacji glukozy 

R2 reakcja utleniania etanolu 

R3 reakcja utleniania glukozy 

𝑟1 szybkość wzrostu biomasy względem szlaku metabolicznego fermentacji 

glukozy [h-1] 

𝑟2 szybkość wzrostu biomasy względem szlaku metabolicznego utleniania 

etanolu [h-1] 

𝑟3 szybkość wzrostu biomasy względem szlaku metabolicznego utleniania 

glukozy [h-1] 
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𝑟1,𝑚𝑎𝑥 maksymalna szybkość wzrostu komórek względem szlaku metabolicznego 

fermentacji glukozy [h-1] 

𝑟2,𝑚𝑎𝑥 maksymalna szybkość wzrostu komórek względem szlaku metabolicznego 

utleniania etanolu [h-1] 

𝑟3,𝑚𝑎𝑥 maksymalna szybkość wzrostu komórek względem szlaku metabolicznego 

utleniania glukozy [h-1] 

SP1 punkt zmiany dominującej reakcji biochemicznej w układzie metabolicznym 

komórek biomasy z R1 → R2 lub R2 → R1 

SP2 punkt zmiany dominującej reakcji biochemicznej w układzie metabolicznym 

komórek biomasy z R2 → R3 lub R3 → R2 

SP3 punkt zmianay dominującej reakcji biochemicznej w układzie 

metabolicznym komórek biomasy z R1 → R3 lub R3 → R1 

𝑇𝑑   czas różniczkowania regulatora [h] 

𝑇𝑖   czas całkowania regulatora [h] 

𝑇𝑝   okres próbkowania regulatora [h] 

𝑢(𝑡)   sygnał sterujący 

𝑢1 zmienna cybernetyczna kontrolująca syntezę enzymu katalizującego ścieżkę 

metaboliczną fermentacji glukozy 

𝑢2 zmienna cybernetyczna kontrolująca syntezę enzymu katalizującego ścieżkę 

metaboliczną utleniania etanolu 

𝑢3 zmienna cybernetyczna kontrolująca syntezę enzymu katalizującego ścieżkę 

metaboliczną utleniania glukozy 

𝑉   objętość bioreaktora [m3] 

𝑣1 zmienna cybernetyczna kontrolująca aktywność enzymu katalizującego 

ścieżkę metaboliczną fermentacji glukozy 
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𝑣2 zmienna cybernetyczna kontrolująca aktywność enzymu katalizującego 

ścieżkę metaboliczną utleniania etanolu 

𝑣3 zmienna cybernetyczna kontrolująca aktywność enzymu katalizującego 

ścieżkę metaboliczną utleniania glukozy 

WSS  wielokrotne stany stacjonarne 

𝑋 stężenie biomasy [g ∙ L−1] 

XR   stężenie biomasy opuszczającej separator [g ∙ L−1] 

𝑌1  współczynnik wydajności wzrostu biomasy względem ścieżki fermentacji 

glukozy [g biomasy ∙ g−1substratu] 

𝑌2  współczynnik wydajności wzrostu biomasy względem ścieżki utleniania 

etanolu [g biomasy ∙ g−1substratu] 

𝑌3  współczynnik wydajności wzrostu biomasy względem ścieżki utleniania 

glukozy [g biomasy ∙ g−1substratu] 

𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚  znormalizowany współczynnik czułości parametrycznej 

Symbole greckie 

𝛼 właściwa szybkość syntezy enzymów wewnątrzkomórkowych [g ∙ g−1 ∙ h−1] 

𝛼∗ konstytutywna szybkość syntezy enzymów [g ∙ g−1 ∙ h−1] 

𝛽 właściwa szybkość deaktywacji enzymów [g ∙ g−1 ∙ h−1] 

𝛾1 współczynnik stechiometryczny [g ∙ g−1] 

𝛾2 współczynnik stechiometryczny [g ∙ g−1] 

𝛾3 współczynnik stechiometryczny [g ∙ g−1] 

𝜂   współczynnik zagęszczenia biomasy 

𝜆𝐸   współczynnik wagowy funkcji celu 

𝜆𝐷   współczynnik wagowy funkcji celu 
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𝜆𝜉   współczynnik wagowy funkcji celu 

𝜇1 zmodyfikowana właściwa szybkość wzrostu komórek względem ścieżki 

metabolicznej fermentacji glukozy [h-1] 

𝜇2 zmodyfikowana właściwa szybkość wzrostu komórek względem ścieżki 

metabolicznej utleniania etanolu [h-1] 

𝜇3 zmodyfikowana właściwa szybkość wzrostu komórek względem ścieżki 

metabolicznej utleniania glukozy [h-1] 

𝜇1,𝑚𝑎𝑥 maksymalna właściwa szybkość wzrostu komórek względem ścieżki 

metabolicznej fermentacji glukozy [h-1] 

𝜇2,𝑚𝑎𝑥 maksymalna właściwa szybkość wzrostu komórek względem ścieżki 

metabolicznej utleniania etanolu [h-1] 

𝜇3,𝑚𝑎𝑥 maksymalna właściwa szybkość wzrostu komórek względem ścieżki 

metabolicznej utleniania glukozy [h-1] 

𝜉   współczynnik recyrkulacji masy 

𝜉𝑆𝑆   wartość współczynnik recyrkulacji w stanie stacjonarnym [h-1] 

𝜑1 współczynnik stechiometryczny [g ∙ g−1] 

𝜑2 współczynnik stechiometryczny [g ∙ g−1] 

𝜑3 współczynnik stechiometryczny [g ∙ g−1] 

𝜑4 współczynnik stechiometryczny [g ∙ g−1] 
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1. Wstęp 

Nieustanny rozwój przemysłu i polepszanie standardu życia prywatnych gospodarstw 

domowych generuje coraz to większe potrzeby energetyczne. Obecnie są one zaspokajane 

w znakomitej większości poprzez wydobywanie i przerób paliw kopalnych. Jednak z uwagi 

na postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a także zmniejszanie się 

dostępnych zapasów paliw kopanych, podjęto próby opracowania paliw alternatywnych. Do 

jednej z najbardziej obiecujących alternatyw zaliczane są biopaliwa [1]. Wśród badanych 

biopaliw największe nadzieje pokładane są w bioetanolu [2, 3]. Jest on uważany między 

innymi za bardzo dobrą alternatywę dla tradycyjnych paliw w sektorze transportu, będących 

w chwili obecnej głównie produktami destylacji ropy naftowej i krakingu katalitycznego [4, 

5]. Z tego też powodu prowadzone są w skali światowej intensywne badania doświadczalne 

[6-8] oraz teoretyczne [9, 6, 10], mające na celu poprawę jakości i zwiększenie wydajności 

procesu jego produkcji. Obejmują one swym zakresem również rozwój nowych metod 

projektowania procesu, wykorzystując do tego celu zaawansowane narzędzia modelowania 

matematycznego i metody numeryczne [11, 12]. 

Jak donoszą źródła literaturowe, procesowi produkcji przemysłowej bioetanolu 

towarzyszą problemy związane z utratą jego stabilności. Przyczyna tych problemów jest 

upatrywana w fakcie, iż wykorzystywane systemy sterowania nie posiadają informacji o 

strukturze gałęzi stanów stacjonarnych bioreaktorów [13]. W efekcie już niewielkie zmiany 

wartości parametrów procesowych powodują silne spadki wydajności procesu, a w 

skrajnych przypadkach operator traci kontrolę nad sterowanym procesem. O wadze 

wspomnianego problemu mogą świadczyć dane liczbowe przedstawione na Rys. 1.1.  

 

Rys. 1.1 Diagram ilustrujący wzrost produkcji bioetanolu na terenie USA w latach 1980-2019 [14]. 
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Analizując zamieszczony diagram należy zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich 39 lat 

nastąpił ponad 90 krotny wzrost produkcji bioetanolu w USA, osiągając w roku 2019 poziom 

57.6 milionów m3, co stanowi 54% światowej produkcji tego surowca [14]. Zatem biorąc pod 

uwagę skalę procesu, problem stabilności produkcji przemysłowej bioetanolu jest poważny 

i pozostaje w dalszym ciągu nierozwiązany. 

Proces produkcji bioetanolu metodą fermentacji ciągłej jest złożony i nieliniowy [13]. 

Przeprowadzone badania eksperymentalne oraz teoretyczne wykazały, że zmiany wartości 

niektórych parametrów procesowych wpływają na generowanie w zbiornikowych 

bioreaktorach przepływowych nieliniowych zjawisk statycznych i dynamicznych [22, 23]. 

Zjawiska te mogą wpływać negatywnie na stopień przemiany substratu węglowego oraz 

globalną wydajność procesu produkcji etanolu [24, 25]. W takim przypadku synteza układu 

sterowania odpowiedzialnego za nadzór nad optymalnymi warunkami wzrostu 

mikroorganizmów stanowi duże wyzwanie [15, 16]. Zwłaszcza, że odpowiedzi metaboliczne 

generowane przez komórki biomasy na zachodzące dynamicznie zmiany środowiska 

procesowego są opóźnione w czasie [21]. Generalnie pożądanymi zjawiskami są wzrost i 

namnażanie się komórek biomasy, a także wytwarzanie pożądanego produktu. Ich 

intensywność zależy od kilku lub nawet kilkunastu parametrów, dlatego też nowoczesne 

układy sterowania muszą być w stanie jednocześnie zarządzać w czasie rzeczywistym 

wieloma parametrami procesowymi [17]. Sprawia to, iż sterowanie bioprocesami 

sprowadza się do problemu regulacji wielowymiarowej, którego realizacja za pomocą 

klasycznego regulatora PID jest utrudniona. Wykorzystując podejście klasyczne, regulacja 

wielowymiarowa realizowana bywa najczęściej przy pomocy kaskadowo połączonych 

regulatorów PID [18]. Niestety synteza i strojenie takiego układu jest zagadnieniem 

skomplikowanym, które generuje wiele problemów. Dlatego też, dla problemów sterowania 

wielowymiarowego opracowano zaawansowane algorytmy regulacji [19]. Spośród 

zaawansowanych technik sterowania duży sukces w praktycznych zastosowaniach 

odniosło sterowanie predykcyjne [20]. Wykorzystanie algorytmu sterowania predykcyjnego 

umożliwia efektywne sterowanie systemami procesowymi, w których odpowiedź układu jest 

opóźniona w czasie. Dodatkowo oferuje on możliwość definiowania ograniczeń 

procesowych i jest dobrze dostosowany do sterowania układami wielowymiarowymi [20]. 

Wszystko to sprawia, że nad rozwojem algorytmów tego typu prowadzone są obecnie 

intensywne badania. Szczególna uwaga skupiona jest obecnie na ich zastosowaniu do 

problemów sterowania nieliniowymi procesami przemysłu biotechnologicznego i 

farmaceutycznego.  
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2. Cele pracy 

Opisana we wstępie problematyka, związana z prowadzeniem ważnego 

ekonomicznie procesu, spowodowały chęć włączenia się w nurt badań dotyczących tego 

zagadnienia. Szczególnie ciekawy wydaje się obszar związany z analizą nieliniową stanów 

stacjonarnych procesu produkcji bioetanolu oraz obszar związany z syntezą nowoczesnego 

układu sterowania tym procesem. Analiza materiałów źródłowych opisujących te 

zagadnienia skutkowała sformułowaniem tez badawczych, których udowodnienie będzie 

stanowiło cel niniejszej pracy.  

Pierwsza teza związana jest z analizą nieliniową stanów stacjonarnych: 

1) Definicja zakresów parametrów procesowych, którym towarzyszą niekorzystne z 

procesowego punktu widzenia zjawiska, jest możliwa na podstawie analizy struktury gałęzi 

stanów stacjonarnych bioreaktora. W tym celu należy dokonać analizy zmian szybkości 

reakcji metabolicznych w funkcji parametrów bifurkacyjnych. Umożliwi to zlokalizowanie 

zakresów ich wartości dla których komórki biomasy wykazują określoną aktywność 

metaboliczną. Zestawienie uzyskanych informacji ilościowych i jakościowych o strukturze 

gałęzi stanów stacjonarnych umożliwia sporządzenie mapy procesowej, stanowiącej 

podstawę sformułowania koncepcji sterowania obiektem. 

Kolejne dwa problemy analizowane w dysertacji są związane z syntezą układu 

sterowania: 

2) Jak wykazano klasyczny regulator PI może wprowadzać układ bioprocesowy w obszary 

pracy znajdujące sią poza zdefiniowanymi granicami procesowymi. Zatem do sterowania 

procesem produkcji bioetanolu powinno się stosować takie regulatory, które mogą w swojej 

strukturze zawierać ograniczenia procesowe. Wykorzystanie algorytmu regulacji 

predykcyjnej pozwala unikać niepożądanych zakresów wartości zmiennych sterujących, 

dzięki czemu osiąganie przez bioreaktor niekorzystnych punktów pracy jest wykluczone.  

3) Dwuwymiarowe sterowanie procesem produkcji bioetanolu, przebiegającym w 

zbiornikowym bioreaktorze przepływowym z częściową recyrkulacją strumienia masy i 

zagęszczeniem biomasy jest możliwe do zrealizowania przy zastosowaniu regulatora 

predykcyjnego. W odróżnieniu do klasycznych układów regulatorów PI wielowymiarowy 

problem regulacji wraz z ograniczeniami procesowymi definiowany jest w obrębie 

pojedynczego regulatora. Ta cecha regulatora ułatwia syntezę układu sterowania i jego 

strojenie oraz  pozwala łatwo osiągnąć zadane wartości zmiennych stanu. 

Program badawczy którego realizacja ma na celu udowodnienie powyższych tez 

został zamieszczony w punkcie 6 niniejszej rozprawy.  
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3. Charakterystyka procesu produkcji bioetanolu metodą ciągłą 

Proces produkcji bioetanolu w skali przemysłowej realizowany jest między innymi z 

wykorzystaniem metody półciągłej i ciągłej [26]. Prowadzenie procesu metodą ciągłą daje 

zrównoważony wzrost mikroorganizmów, przy niewielkiej fluktuacji składników 

odżywczych, metabolitów oraz liczby komórek biomasy w układzie [27]. Wykorzystywane 

są do tego celu dwa główne typy aparatów: zbiornikowy bioreaktor przepływowy oraz 

zbiornikowy bioreaktor przepływowy z recyrkulacją komórek biomasy [28]. Zastosowanie 

recyrkulacji jest istotnym aspektem tego procesu, gdyż pozwala na obniżenie jego kosztów 

[29]. Jako surowiec produkcyjny może zostać wykorzystana szeroka gama substratów 

węglowych pochodzenia rolnego, przemysłowego lub komunalnego [30]. W zależności od 

ich rodzaju, proces fermentacji może zostać przeprowadzony bezpośrednio lub z 

wykorzystaniem dodatkowego etapu. Etap ten ma na celu wstępny rozkładu cukrów 

złożonych i polega on na obróbce termicznej lub/i hydrolizie enzymatycznej materiału 

wsadowego [31]. W efekcie uzyskuje się substrat węglowy w przyswajalnej dla komórek 

biomasy formie. Do najczęściej stosowanych typów mikroorganizmów w fermentacji 

alkoholowej należą drożdże Saccharomyces cerevisiae i bakterie Zymomonas mobilis [32]. 

Niewątpliwą zaletą komórek drożdży jest ich wysoka wydajność formowania produktu, 

tolerancja etanolowa oraz zdolność do wzrostu na prostych i niedrogich pożywkach [16, 

33]. Wykorzystywane w procesie produkcyjnym żywe mikroorganizmy są wrażliwe na 

wszelkie zmiany środowiska zewnątrzkomórkowego. Dodatkowo należy zauważyć, że 

rozważając przypadek procesu fermentacji bioetanolu w materiałach źródłowych opisano 

zastosowanie szeregu gatunków drożdży i ich  modyfikowanych szczepów, które znacząco 

różnią się zdolnością produkcyjna między sobą [34]. Sprawia to, że opracowanie 

uniwersalnych strategii sterowania procesem produkcyjnym jest mocno utrudnione. 

Dodatkowo na wydajność procesu fermentacji bioetanolu ma wpływ szereg parametrów 

procesowych, do których zaliczyć należy między innymi: 

 temperaturę [35],  

 stężenie substratu węglowego [35],  

 wartość pH środowiska [36],  

 czas fermentacji [35],  

 szybkość mieszania [35],  

 objętość inokulum [37], 

 stężenie etanolu w układzie [38].  
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Nieprawidłowo dobrane wartości niektórych z tych czynników mogą wywierać stresogenny 

wpływ na kulturę mikroorganizmów w bioreaktorze. W efekcie komórki biomasy aktywują 

swoje mechanizmy obronne [39]. Zjawisko to może generować szereg następstw, 

wpływających negatywnie na stabilność procesu produkcji bioetanolu. 

3.1. Problem stabilności procesu 

Pomimo znacznego zaawansowania technicznego i technologicznego instalacji 

produkcyjnych spotykanych w przemyśle, sektor produkcji bioetanolu w dalszym ciągu 

zmaga się z szeregiem problemów związanych z utratą jego stabilności [13]. W strumieniu 

opuszczającym instalację produkcyjną pojawiają się przykładowo nieoczekiwane wahania 

stężenia produktów. Zaobserwowano również, że już niewielkie zmiany wartości 

parametrów procesowych powodują silne spadki wydajności procesu. Natomiast w 

skrajnych przypadkach raportowano nawet o utracie kontroli nad procesem. W sytuacji 

takiej firmy przemysłowe zmuszone są do przerwania produkcji, w celu odzyskania kontroli 

nad poprawnym działaniem instalacji. Jest to kłopotliwa sytuacja, ponieważ proces rozruchu 

bioreaktora jest niezwykle czasochłonny. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, ponowny 

rozruch omawianej instalacji fermentacji alkoholowej trwa około 50-70 godzin [40]. Co 

więcej, nieodpowiednie dobranie warunków rozruchu aparatu może doprowadzić do 

osiągnięcia przez układ niepożądanego punktu pracy. Rozważania na ten temat 

opublikowano w pracy własnej [58]. Wykazano tam, że nawet dla tego samego zestawu 

wartości parametrów procesowych bioreaktor może przyjmować zupełnie różne punkty 

pracy. Natomiast położenie docelowego punktu pracy zależy w niektórych przypadkach od 

umiejętnego dobrania początkowych wartości parametrów procesowych. Jak już 

wspomniano za nadzór nad optymalnymi warunkami wzrostu mikroorganizmów 

odpowiedzialny jest system sterowania. Jego zadaniem jest utrzymanie wartości 

kluczowych parametrów procesowych w ściśle zdefiniowanych granicach oraz możliwie 

najszybsze niwelowanie pojawiających się zaburzeń procesowych [15]. Z uwagi na ten fakt, 

bardzo istotne jest wyznaczenie pożądanych zakresów parametrów procesowych, które 

gwarantują stabilny przebieg procesu z możliwie najwyższą jego wydajnością [41]. Można 

tego dokonać przykładowo na podstawie analizy struktury gałęzi stanów stacjonarnych. Bez 

jej znajomości nie jest możliwe zdefiniowanie wartości parametrów procesowych, dla 

których bioreaktor osiąga stabilne stany stacjonarne [13]. Nie jest również możliwe 

oszacowanie wpływu odchylenia wartości parametrów procesowych na strukturę gałęzi 

stanów stacjonarnych. Nawet niewielkie ich zmiany mogą okazać się niebezpieczne, gdyż 

bioreaktor może osiągnąć inny stabilny stan stacjonarny od zaprojektowanego. Natomiast 

w skrajnej sytuacji układ może nie osiągnąć żadnego stabilnego stanu stacjonarnego. 
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Kolejną ważną konsekwencją nieznajomości struktury gałęzi stanów stacjonarnych jest 

brak danych dotyczących położenia obszarów procesowych występowania oscylacji. Są 

one zazwyczaj zjawiskiem niepożądanym, ponieważ towarzyszy im zwykle spadek 

wydajności produkcji bioetanolu oraz występowanie dużych ilość nieprzereagowanych 

substratów [42].  

3.2. Modele kinetyczne wzrostu Saccharomyces cerevisiae 

Z przytoczonych w poprzednim rozdziale argumentów wynika, że analiza stanów 

stacjonarnych bioreaktora jest sprawą kluczową. Jej pominięcie może mieć poważne skutki, 

objawiające się nieprawidłowym funkcjonowaniem układu sterowania. Warunkiem 

niezbędnym wykonania analizy stanów stacjonarnych jest sformułowanie adekwatnego 

modelu matematycznego procesu. Powinien być on zweryfikowany doświadczalnie i zdolny 

do dobrego odtwarzania dynamiki wzrostu komórek biomasy. Dodatkowo musi umożliwiać 

symulowanie obserwowanych eksperymentalnie zjawisk nieliniowych, które towarzyszą 

hodowli mikroorganizmów. W przypadku rozważanego w niniejszej pracy procesu produkcji 

bioetanolu, jednym z najważniejszych zjawisk nieliniowych są oscylacje. Zostały one 

wykryte w przypadku hodowli ciągłych Zymomonas mobilis [46, 47] oraz Saccharomyces 

cerevisiae [45, 48-51]. Opublikowane prace dowodzą, że występujące oscylacje związane 

są z kinetyką wzrostu mikroorganizmów [43]. Przeprowadzone badania wykazały, że 

podczas pracy bioreaktorów w sposób ciągły mogą występować również inne zjawiska 

charakterystyczne dla układów nieliniowych, takie jak wielokrotność stanów stacjonarnych, 

bifurkacje podwojonego okresu, a nawet chaos [21-25, 43-45, 58, 110]. Już w latach 80. 

XIX wieku postawiono za cel gruntowne zbadanie ich natury oraz mechanizmu 

generowania. 

Spontaniczne oscylacje w układzie procesowym z Saccharomyces cerevisiae były 

obserwowane nawet wtedy, gdy warunki zasilania i parametry fizyczne (temperatura, 

szybkość mieszania, wartość pH środowiska procesowego) pozostawały niezmienne w 

czasie trwania procesu [43, 52]. Oscylacje te mają charakter autonomiczny, co oznacza, że 

zewnętrzne wymuszanie nie jest wymagane do ustalenia i utrzymania dynamiki cyklu 

granicznego. Obejmują one swym wpływem zmienne zewnątrzkomórkowe oraz 

wewnątrzkomórkowe. Doniesienia literaturowe wspominają o występujących oscylacjach w 

szybkości wydzielania dwutlenku węgla, szybkości pobierania tlenu, stężenia glukozy, 

stężenia etanolu, wartości pH środowiska procesowego, stężenie biomasy, rozkładzie 

wielkości komórek biomasy, zawartości protein i stężenia przechowywanych 

węglowodanów wewnątrzkomórkowych [43, 53-61,]. Odnotowano trzy odrębne typy 
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autonomicznych oscylacji drożdży: oscylacje glikolityczne [62-64], oscylacje oddechowe 

[65-67] oraz oscylacje związane z synchronizacją cyklu komórkowego [67, 68]. 

Modelowanie matematyczne wzrostu kultur mikroorganizmów z autonomicznymi 

oscylacjami stanowi niezwykle trudne zadanie, któremu poświęcono wiele uwagi. 

Opracowano dużą liczbę modeli matematycznych posiadających zdolność symulowania 

oscylacji glikolitycznych [69-72], oddechowych [73] i związanych z cyklem komórkowym 

[74-77]. W literaturze dostępne są dwa poglądy na temat natury obserwowanych oscylacji. 

Pierwszy z nich twierdzi, że są one wynikiem kinetyki procesów wewnątrzkomórkowych [73, 

78-81]. Drugi natomiast, że oscylacje związane są z cyklem komórkowym i jego 

synchronizacją w odniesieniu do pojedynczych komórek populacji [74-77, 82, 83]. Modele 

pierwszego rodzaju to modele strukturalne obejmujące w większym lub mniejszym stopniu 

procesy wewnątrzkomórkowe mikroorganizmów. Opisują zatem biomasę zarówno w 

sposób ilościowy jak i jakościowy. Modele z drugiej grupy to modele segregowane, które 

wprowadzają podział populacji w zależności od przyjętego kryterium, dzięki czemu możliwe 

jest opisanie struktury populacji w układzie. Opierają się one w znacznej większości na 

równaniu równowagi populacji (PBE). Opracowane zostało ono specjalnie dla 

heterogenicznych populacji komórek i opisuje rozkład liczby stanów wewnętrznych 

komórek w funkcji czasu [84, 85]. Z punktu widzenia analizy dynamiki procesów ciągłych, 

tylko modele niestrukturalne-segregowane [76, 77, 82, 83, 86], strukturalne-

niesegregowane [87, 88] oraz strukturalne-segregowane [89-91] mogą być 

wykorzystywane do symulowania wzrostu mikroorganizmów. Modele niestrukturalne-

niesegregowane nie uwzględniają żadnych informacji o strukturze biochemicznej biomasy 

ani o strukturze populacji mikroorganizmów. Trudno zatem oczekiwać, aby w dostatecznie 

dobry sposób odtwarzały obserwowane zachowania dynamiczne.  

Modele niestrukturalne-segregowane klasyfikują poszczególne komórki w zależności 

od ich wieku [74-77] lub masy [82, 83]. Zróżnicowanie populacji komórek modelowane jest 

najczęściej przy użyciu funkcji podobnej do funkcji Gaussa. Jej rozdzielczość wpływa 

bezpośrednio na stopień skomplikowania rozwiązania numerycznego. W niektórych 

przypadkach przyjęcie funkcji rozdziału o zbyt dużej rozdzielczości generuje spore 

problemy numeryczne.  

Modele strukturalne-niesegregowane [73, 87] opierają się na uproszczonym opisie 

procesów biochemicznych zachodzących w komórkach drożdży. Formułowanie 

uproszczonego opisu metabolizmu komórkowego polega na selektywnym doborze reakcji 

biochemicznych. W modelu należy uwzględnić jedynie reakcje niezbędne, czyli takie które 

mają wpływ na rozwiązania jakościowe i ilościowe. Formułowanie takiego modelu jest 

niezwykle czasochłonne, wymaga biegłej znajomości biochemii komórki i pewnego 
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doświadczenia w dziedzinie modelowania matematycznego. Generalnie poszukiwany jest 

kompromis pomiędzy minimalną ilością uwzględnionych reakcji biochemicznych, a 

zdolnością modelu do symulowania danych doświadczalnych z założoną dokładnością. 

Przykładowy model strukturalny i niesegregowany zawiera 13 równań różniczkowych i 27 

parametrów [73]. Jest to dobry przykład ilustrujący trudność modelowania procesów 

biochemicznych i stopień ich skomplikowania. 

Modele strukturalne-segregowane [88-90] oferują duży potencjał dla lepszego 

jakościowego i ilościowego symulowania danych doświadczalnych. Niestety uwzględnienie 

struktury biochemicznej komórek biomasy oraz heterogenicznej struktury populacji 

prowadzi do formułowania skomplikowanych zależności matematycznych. W efekcie ich 

rozwiązanie numeryczne jest bardzo czasochłonne, a w skrajnych przypadkach wręcz 

niemożliwe. Przykładem mogą być modele [89, 90], w którym do uzyskania wyników 

zgodnych z danymi eksperymentalnymi wymagane jest zdefiniowanie prawie 100 klas 

komórek. W połączeniu z uwzględnionymi równaniami równaniami reakcji biochemicznych 

daje to model, który zawiera ponad 500 równań różniczkowych. Analogiczny problem 

występuje w przypadku modelu [88]. Zakłada on istnienie populacji mikroorganizmów 

składającej się z wielu klas komórek. Każda komórka jest dalej klasyfikowana jako komórka 

macierzysta lub komórka potomna. Autorzy jednak nie określają, ile klas komórek zostało 

uwzględnionych w opublikowanym modelu [88]. Analiza publikacji pozwala zauważyć że 

jeśli autorzy użyli zaledwie dziesięciu klas komórek, to trzydzieści równań bilansowych musi 

być rozwiązanych jednocześnie. Dodanie większej liczby klas powoduje szybkie 

zwiększenie wymaganych zasobów obliczeniowych. Jednoczesne modelowanie struktury 

procesów biochemicznych komórek wraz ze strukturą ich populacji napotyka znaczne 

problemy z rozwiązaniem numerycznym, co wynika między innymi z zastosowania funkcji 

rozkładu o wysokiej rozdzielczości, o czym wspomniano już wcześniej. 

3.3. Modelowanie matematyczne metabolizmu komórkowego 

Modele strukturalne opisują w uproszczony sposób działanie układu metabolicznego 

mikroorganizmów. W idealnym przypadku są one formułowane w postaci zależności 

matematycznych, określających wpływ wartości parametrów zewnątrzkomórkowych na 

wartości parametrów wewnątrzkomórkowych. Ważnym aspektem jest kwestia ich 

umiarkowanego stopnia skomplikowania, o czym wspomniano już w poprzednim rozdziale. 

Ciekawą alternatywą wobec większości dyskutowanych w poprzednim rozdziale modeli 

kinetycznych jest modelowanie cybernetyczne metabolizmu komórkowego [91-93]. 

Modelowanie metabolizmu komórkowego jest jednym z elementów inżynierii metabolicznej, 

zainicjowanej przez Baileya [94]. Ma ono duże znaczenie praktyczne, ponieważ produkty 



22 

 

metaboliczne posiadają wiele różnorodnych zastosowań. Ilościowe zrozumienie procesów 

metabolicznych jest niezbędne podczas optymalizacji i sterowania procesów 

biotechnologicznych. Dodatkowo umożliwia świadome planowanie zmian genetycznych w 

celu poprawy wydajności metabolicznej mikroorganizmów. Metabolizm komórkowy 

obejmuje swym działaniem pobieranie substancji odżywczych, a następnie ich 

transformację poprzez złożoną sieć reakcji katalitycznych. Reakcje te są katalizowane 

przez wysoce specyficzne enzymy, wytwarzające liczne wewnątrzkomórkowe składniki 

znane jako metabolity. Ważną cechą metabolizmu jest obecność procesów regulacyjnych, 

które dają możliwość kierowania siecią reakcji wewnątrzkomórkowych, za pomocą stężenia 

i aktywności enzymów. Chociaż znane są szczegółowe mechanizmy konkretnych procesów 

regulacyjnych, mechanistyczna informacja o tym zjawisku jest nadal w dużej mierze 

nieznana. Wobec niewystarczających informacji o naturze procesów regulacyjnych, 

potrzeba ich włączenia do modelowania dynamicznego systemów biochemicznych 

wymaga podejścia radykalnie odmiennego od podejścia stosowanego do klasycznego 

modelowania układów chemicznych lub fizycznych. Strategia modelowania 

cybernetycznego opracowana przez Ramkrishna [95, 96] opiera się na założeniu, że 

systemy biologiczne czerpią swoją odporność na różnorodne zmiany środowiskowe z 

możliwości dynamicznego manipulowania ich metabolizmem. Powszechnie wiadomo, że ta 

zdolność żywych systemów jest związana z procesem adaptacji organizmów do ekspozycji 

na ekstremalne czynniki ewolucyjne. Oznacza to, że regulacja metabolizmu związana jest 

z nadrzędnym celem organizmu, jakim jest przetrwanie. Reakcje biochemiczne zachodzące 

we wnętrzu komórki są reakcjami enzymatycznymi. A więc kluczem do ich regulacji jest 

zdefiniowanie zmiennych kontrolujących syntezę i aktywność enzymów.  

Rozpatrując dowolny proces biochemiczny, należy stwierdzić, że wewnętrzna 

organizacja przebiegających procesów wewnątrzkomórkowych może zostać opisana przy 

pomocy wektora stanu 𝜓 [92]. Z kolei wektor stanu zawierający stężenia różnych związków 

chemicznych może zostać podzielony na oddzielne jednostki wektorowe 𝜓𝑖. A zatem 

wektor stanu dla 𝑛𝜓 liczby składników może zostać zdefiniowany wyrażeniem (3.1). 

𝜓 ≡ [𝜓1, 𝜓2, … , 𝜓𝑛𝜓
] (3.1) 

Wektor 𝜓 zawiera stężenia wszystkich wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych 

składników. Obejmują one między innymi składniki odżywcze, wydalane produkty 

metaboliczne, czy też kluczowe enzymy katalizujące reakcje biochemiczne. Włączenie 

enzymów wewnątrzkomórkowych do wektora stanu czyni modele cybernetyczne 
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wyróżniającymi na tle pozostałych. Stosując wspomniane założenie, reakcje składające się 

na metabolizm komórki mogą zostać ogólnie opisane przez wyrażenie (3.2). 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝛹𝑗

𝑛𝜓

𝑗=1

= 0 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑟 (3.2) 

W w równaniu tym 𝛹𝑗 oznacza składnik układu, którego stężeniem jest 𝜓𝑗. Równanie to 

obejmuje 𝑛𝑟 reakcji składających się na metabolizm komórkowy. Dotyczy ono zarówno 

procesów transportowych, jak i samych reakcji chemicznych z 𝑎𝑖𝑗 jako współczynnikami 

stechiometrycznymim których znak jest określony zgodnie z powszechnie przyjętą 

konwencją.  

W przypadku mikroorganizmów każda reakcja wewnątrzkomórkowa katalizowana 

jest przez specyficzny enzym. Stężenie enzymu i jego aktywność warunkują szybkość 

danej reakcji. Środki do manipulowania metabolizmem leżą zatem w regulacji szybkości 

syntez i aktywności enzymów, które katalizują procesy metaboliczne. Dodatkowo zauważyć 

należy fakt, iż każda komórka posiada dostęp do ograniczonych zasobów, które jest w 

stanie wykorzystać w procesach metabolicznych. W związku w czym występuje zjawisko 

konkurencji szlaków metabolicznych o ograniczoną ilości zasobów niezbędnych do 

przeprowadzenia syntezy enzymów. Opis konkurencji o zasoby wewnątrzkomórkowe oraz 

aktywność enzymów wewnątrzkomórkowych może być zrealizowany poprzez 

zdefiniowanie wektorów (3.3) i (3.4). Wektory te traktujemy jako zmienne cybernetyczne. 

𝑢 ≡ [𝑢1, 𝑢2, ⋯ , 𝑢𝑛𝑟
] (3.3) 

𝑣 ≡ [𝑣1, 𝑣2, ⋯ , 𝑣𝑛𝑟
] 

(3.4) 

Wektor 𝑢 jest związany z ułamkową alokacją zasobów niezbędnych do syntezy enzymów 

katalizujących reakcje i musi spełniać zależność (3.5). 

∑ 𝑢𝑖

𝑛𝑟

𝑢=1

= 1 (3.5) 

Wektor 𝑣 reprezentuje aktywność enzymów wewnątrzkomórkowych i musi spełniać 

zależność (3.6). 

𝑢𝑖 ≥ 0, 𝑣𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝑛𝑟 (3.6) 
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Warunek sumowania do jedności względem wszystkich składników układu nie musi być 

spełniony w przypadku zmiennych cybernetycznych 𝑣, ponieważ nie są one oparte na 

alokacji wspólnego zasobu. Zmienne cybernetyczne 𝑢 natomiast muszą spełniać ten 

warunek, gdyż jest to wymagane dla utrzymania równowagi enzymów w środowisku 

wewnątrzkomórkowym. Zatem jeśli maksymalna szybkość syntezy enzymu 𝐸𝑖 oznaczona 

jest równaniem kinetycznym 𝑟𝐸𝑖
, to kontrolowana przez zmienną cybernetyczną 𝑢𝑖 szybkość 

syntezy dana jest wyrażeniem 𝑢𝑖 ∙ 𝑟𝐸𝑖
. Natomiast zmienne cybernetyczne 𝑣 są wymagane 

do obliczenia współczynników kontrolujących reakcje. Tak więc, jeśli 𝑟𝑖 jest szybkością i-tej 

reakcji zgodnie z równaniem (3.2), katalizowaną przez enzym 𝐸𝑖, wówczas kontrolowaną 

szybkość i-tej reakcji wyraża zależność 𝑣𝑖 ∙ 𝑟𝑖. Bazując na przedstawionym podejściu, gdzie 

szybkości reakcji są określone przez specyfikację 𝜓, 𝑢, 𝑣, opisu dynamiki układu może 

zostać zrealizowany za pomocą równania różniczkowego (3.7). 

𝑑𝜓

𝑑𝑡
= 𝑓(𝜓, 𝑢, 𝑣 ) (3.7) 

Podstawowym celem każdego organizmu żywego jest chęć przetrwania. W zależności od 

okoliczności związane jest to z przyjęciem przez organizm odpowiedniej strategii wyrażonej 

matematycznie w postaci funkcji celu, a następnie jej maksymalizację lub minimalizację. 

Zmianę wartości przyjętej funkcji celu w przedziale czasu (𝑡, 𝑡 + 𝜏) można zapisać za 

pomocą wyrażenia (3.8). 

∆𝐽 ≡ 𝐽(𝑡 + 𝜏) − 𝐽(𝑡) (3.8) 

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmiennych cybernetycznych, maksymalizację funkcji 

celu komórki można zapisać w postaci wyrażenia (3.9). 

𝑀𝑎𝑥 ∆𝐽, 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑒 ż𝑒 ∑ 𝑢𝑖

𝑛𝑟

𝑖=1

= 1 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑢𝑖 ≥ 0, 𝑣𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,0, … 𝑛𝑟 (3.9) 

Posiadając odpowiednio sformułowaną funkcję celu możliwe jest definiowanie zmiennych 

cybernetycznych 𝑢 i 𝑣. W przypadku bioprocesów najczęściej przyjmowaną funkcją celu 

jest maksymalizacja wzrostu komórek biomasy w każdej chwili trwania procesu. Zmienna 

cybernetyczna 𝑢𝑖 reprezentuje ułamkową ilość zasobów komórkowych przeznaczonych do 

syntezy i-tego enzymu. Enzym z kolei katalizuje wychwyt i-tego pozakomórkowego 

substratu [97, 98]. W sytuacji takiej zmienna cybernetyczna 𝑢𝑖 może zostać opisana 

równaniem (3.10) [99]. 
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𝑢𝑖 =
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗

 (3.10) 

Wyrażenie (3.10) jest prostą zależnością opisującą regulacyjny proces represji 

katabolicznych. Natomiast kontrola aktywności enzymatycznej może zostać zdefiniowana 

zależnością (3.11) [99]. 

𝑣𝑖 =
𝑟𝑖

𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑗) 
 (3.11) 

Zależność (3.11) została wyprowadzona w oparciu o zapewnienie maksymalnej aktywności 

enzymu wspomagającego najszybszą reakcję, przy jednoczesnym aktywowaniu innych 

enzymów proporcjonalnie do szybkości katalizowanych przez nie reakcji. Ponieważ 

szybkości reakcji zależą od poziomów enzymów katalizujących reakcje, wymagane jest 

sporządzenie bilansu ich stężeń. Bilans stężenia enzymu wewnątrzkomórkowego 𝑒𝑖 jest 

modelowany najczęściej zależnością (3.12).  

𝑑𝑒𝑖

𝑑𝑡
=

𝛼𝑖𝑆𝑖

𝐾𝑆𝑖 + 𝑆𝑖𝑖

𝑢𝑖 + 𝛼𝑖
∗ − 𝑒𝑖 (𝛽𝑖 − ∑ 𝑟𝑗𝑣𝑗

𝑛

𝑗=1

) (3.12) 

Pierwszy człon równania (3.12) zawierający zmienną cybernetyczną 𝑢𝑖 opisuje syntezę 

enzymu 𝐸𝑖. Drugi członu reprezentuje syntezę konstytutywną enzymów opisaną przez 

współczynnik 𝛼𝑖
∗ [100]. Podczas prowadzenia badań nad kulturą E.coli zaobserwowano, że 

pewna ilość enzymów wewnątrzkomórkowych była syntetyzowana w warunkach 

deaktywacji ścieżek metabolicznych [101]. Na podstawie tej obserwacji uznano, że 

konieczne jest przydzielenie stałej części krytycznego zasobu na ten cel. Fakt ten wyrażono 

za pomocą parametru 𝛼𝑖
∗. Sformułowano również warunek, że wartość współczynnika 

syntezy konstytutywnej enzymu musi być dużo niższa od stałej szybkości syntezy enzymu 

𝛼𝑖 (czyli 𝛼𝑖
∗ ≪ 𝛼𝑖). Trzeci człon reprezentuje degradację enzymu, a czwarty zjawisko 

rozcieńczania stężenia enzymu na skutek wzrostu komórki [100].  

Bazując na przedstawionych zasadach formułowania modeli cybernetycznych, 

równania bilansowe dla biomasy i substratów tworzy się łatwo i intuicyjnie. Wynikają one 

bezpośrednio z poczynionych założeń modelowych, co do ilości uwzględnionych ścieżek 

metabolicznych i zależności pomiędzy nimi [99]. 

3.4. Cybernetyczny model wzrostu S.cerevisiae w warunkach aerobowych 

Dominującym poglądem na temat czynników wywołujących autonomiczne oscylacje 

w hodowli ciągłej jest obserwowana eksperymentalnie synchronizacja cyklu komórkowego. 
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Jednak zgodnie z sugestiami zawartymi w pracy [43], zaobserwowaną synchronizację cyklu 

komórkowego należy traktować jako skutek, a nie przyczynę oscylacji. W artykule [81] 

rozważono strategię polegającą na dynamicznej konkurencji między dostępnymi dla 

wzrostu biomasy szlakami metabolicznymi.  

Pierwszym szlakiem uwzględnionym w pracy [81] jest dobrze znany szlak fermentacji 

glukozy. Von Meyenburg [102] wykazał, że drożdże piekarskie wykazują wzrost 

diauksyczny w aerobowej hodowli okresowej, gdy dostarczana do układu glukoza jest 

jedynym źródłem węgla dla komórek mikroorganizmów. Istotę wzrostu diauksycznego 

dobrze ilustruje zamieszczony Rys. 3.1. Jak wynika z analizy Rys. 3.1, po krótkiej 

początkowej fazie opóźnienia, która charakteryzuje się niewielką szybkością wzrostu 

komórek, biomasa osiąga maksymalną właściwą szybkość wzrostu. Na tym etapie 

obserwowany jest wykładniczy wzrost komórek z jednoczesnym wytwarzaniem bioetanolu 

jako produktu ubocznego. Przeprowadzone badania kinetyczne [103, 104] wykazały, że 

maksymalna szybkość wzrostu dostępna dla tego szlaku wynosi około 0.45 [h-1], przy dość 

niskiej wydajności produkcji biomasy wynoszącej 0.15 [g biomasy/g glukozy].  

 

Rys. 3.1 Diagram przedstawiający zestawienie danych eksperymentalnych [102] i wyników 

symulacji numerycznej [81] dla hodowli okresowej S. cerevisiae w warunkach aerobowych. 

Legenda:  symulacja numeryczna,  stężenie biomasy,  stężenie glukozy,  stężenie 

bioetanolu. 

Po wykładniczej fazie wzrostu, w której to zużywana jest cała dostępna w układzie 

glukoza, wzrost komórek zatrzymuje się na pewien czas. Podczas tej fazy opóźnienia 

organizm syntetyzując nowe enzymy, inicjuje adaptację układu metabolicznego do nowych 
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warunków zewnątrzkomórkowych. Efektem czego jest nabycie zdolności utylizacji etanolu, 

który uprzednio wydzielany był przez komórki biomasy jako produkt uboczny fermentacji. 

Zjawisko to rozpoczyna drugą wykładniczą fazą wzrostu mikroorganizmów, podczas której 

dostępny etanol jest zużywany na drodze utleniania komórkowego. Przeprowadzone 

badania kinetyczne, wykazały, że maksymalna szybkość wzrostu dostępna dla szlaku 

utleniania etanolu wynosi około 0.20 [h-1]. Towarzyszy temu wysoka wydajność produkcji 

masy komórkowej wynosząca 0.65 [g biomasy/g etanolu]. Maksymalna właściwa szybkość 

wzrostu dla utleniania etanolu ma znacznie niższą wartość, niż w przypadku wcześniejszej 

fazy wzrostu w wyniku fermentacji glukozy. Wydajność produkcji biomasy komórek jest 

jednakże znacznie wyższa podczas utleniania etanolu. Zjawisko to powodowane jest 

faktem, iż podczas fermentacji znaczna część dostępnej glukozy zostaje przekształcona w 

uboczny dla mikroorganizmu, a oczekiwany dla technologów produkt tj. bioetanol. Zjawisko 

to wywiera negatywny wpływ na wydajność produkcji biomasy względem tego szlaku. 

Natomiast podczas utleniania etanolu, cały jego dostępny zapas zużywany jest na drodze 

oksydazy etanolowej do produkcji masy komórkowej. 

Kolejny szlak metaboliczny obserwowany jest w przypadku konsumpcji glukozy przez 

Saccharomyces cerevisiae. Został on odkryty przez przez Fiechtera i von Meyenburga [104] 

podczas eksperymentów z hodowlą ciągłą (Rys. 3.2). Przy niskich szybkościach 

rozcieńczania, gdy stężenie glukozy w bioreaktorze spada poniżej 50 [mg/l], drożdże 

zużywają glukozę przez utleniający szlak metaboliczny. Szlak utleniania glukozy jest 

represjonowany i hamowany przy wyższych stężeniach glukozy, które normalnie występują 

przy wyższych szybkościach rozcieńczania w hodowlach ciągłych. Zjawisko to znane jest 

powszechnie jako efekt Crabtree [105]. Wydajność produkcji masy komórkowej dla tego 

utleniającego szlaku oszacowano na około 0.50 [g biomasy/g glukozy] [106]. Wartość ta 

jest znacznie wyższa niż w przypadku fermentacji glukozy, ponieważ glukoza jest zużywana 

przede wszystkim do produkcji masy komórkowej. Jak wynika z zamieszczonego Rys 3.2 

szlak ten dominuje przy niskich szybkościach rozcieńczania. Chociaż nie przyczynia się on 

bezpośrednio do wzrostu kultury to pełny model kinetyki wzrostu drożdży powinien go 

uwzględniać.  

Stwierdzono również, że Saccharomyces cerevisiae gromadzi węglowodany 

wewnątrz komórek podczas pojedynczej fazy cyklu komórkowego pomiędzy dwoma 

podziałami i gwałtownie degraduje część tych rezerw na krótko przed podziałem komórki 

[107-109]. Dodatkowo wykazano, że organizm przechowuje węglowodany w przypadku, 

gdy w podłożu rejestrowane są względnie niskie stężenia glukozy i etanolu. Jednak jeśli 

którykolwiek z tych substratów jest dostępny w znacznych stężeniach, nadmiar zapasów 

węglowodanów jest natychmiast zużywany. Badając hodowlę okresową [108] wykazano, 
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że zapasy węglowodanów w postaci trehalozy są bardzo niskie w początkowej fazie 

wzrostu, gdzie zużywana jest glukoza. Jednakże pod koniec tej fazy, gdy pozakomórkowe 

stężenie glukozy staje się niskie, komórki zaczynają gromadzić znaczne ilości 

węglowodanów. Ich przechowywanie trwa w fazie przejściowego opóźnienia, w której 

dochodzi do przestawienia układu metabolicznego komórek na utlenianie etanolu. 

Następnie, gdy komórki rozpoczynają przyswajanie i utylizację dostępnego etanolu, 

magazynowane węglowodany są szybko zużywane. 

 

Rys. 3.2  Diagram przedstawiający zestawienie danych eksperymentalnych i wyników symulacji 

numerycznej [81] dla hodowli ciągłej S. cerevisiae w warunkach aerobowych. Legenda:  

symulacja numeryczna,  dane eksperymentalne z pracy [102],  dane eksperymentalne z 

pracy [111]. 

Formułując model kinetyczny wzrostu komórek drożdży, uwzględniający obecność 

wyżej wymienionych i scharakteryzowanych szlaków metabolicznych, bazowano na 

opisanej wcześniej hipotezie. Stanowi ona że, mikroorganizmy optymalizują wykorzystanie 

dostępnych zasobów w celu maksymalizacji ich tempa wzrostu przez cały czas trwania 

procesu. Aby zrozumieć mechanizm maksymalizacji wzrostu komórek drożdży, należy 

rozważyć końcowy etap początkowej fazy wzrostu, w której to organizm fermentuje glukozę. 

Stężenie glukozy staje się o wiele niższe od stężenia etanolu, który również może służyć 

jako substrat węglowy i źródło energii dla organizmu. W obliczu szybko malejącego 

stężenia glukozy organizm nadal ją konsumuje, mimo że etanol dostępny jest w nadmiarze. 

Z uwagi na fakt, iż szlak fermentacji oferuje o wiele wyższą szybkość wzrostu niż 

maksymalna szybkość wzrostu dla szlaku utleniania etanolu, z punktu widzenia funkcji celu 

przyswajanie glukozy jest lepszym wyborem. Jeśli głównym celem organizmu jest 
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maksymalizacja szybkości wzrostu komórek w bieżącej chwili, wówczas optymalnym 

działaniem jest konsumowanie glukozy, aż do wyczerpania jej dostępnych zasobów.  

Wyniki symulacji numerycznych omawianego modelu kinetycznego zostały przez 

jego autorów zestawione z danymi eksperymentalnymi dla hodowli okresowej i ciągłej, co 

przedstawiono na Rys. 3.1 i 3.2. Zgodnie z przedstawionymi diagramami dobrze odtwarzał 

on charakterystykę zaobserwowanych doświadczalnie zjawisk. Model uwzględnia istnienie 

trzech opisanych ścieżek metabolicznych: fermentacji glukozy (R1), utleniania etanolu (R2) 

i utleniania glukozy (R3). Szybkości wzrostu komórek biomasy ri względem każdego szlaku 

modelowane opisane są zmodyfikowanym równaniem Monoda (3.13-3.15). Zgodnie z 

wprowadzoną modyfikacją, szybkość wzrostu mikroorganizmów jest proporcjonalna do 

stężenie enzymu wewnątrzkomórkowego ei katalizującego daną ścieżkę metaboliczną. 

Szybkości formowania odpowiednich enzymów opisane są równaniami (3.16-3.18). Własny 

diagram opisujący schematycznie sieć przebiegających reakcji metabolicznych w obrębie 

komórki biomasy przedstawiono na Rys. 3.3. 

a) reakcja 1 - fermentacja glukozy (R1) 

𝑟1 = 𝜇1 ∙ 𝑒1 ∙
𝐺

𝐾1 + 𝐺
 (3.13) 

b) reakcja 2 - utlenianie etanolu (R2) 

𝑟2 = 𝜇2 ∙ 𝑒2 ∙
𝐸

𝐾2 + 𝑂
∙

𝑂

𝐾𝑂2 + 𝑂
 (3.14) 

c) reakcja 3 - utlenianie glukozy (R3) 

𝑟3 = 𝜇3 ∙ 𝑒3 ∙
𝐺

𝐾3 + 𝐺
∙

𝑂

𝐾𝑂3 + 𝑂
 (3.15) 

d) reakcja 4 – synteza enzymu katalizującego fermentację glukozy  

𝑟4 = 𝛼
𝐺

𝐾1 + 𝐺
 (3.16) 

  

e) reakcja 5 - synteza enzymu katalizującego utlenianie etanolu  

𝑟5 = 𝛼
𝐸

𝐾2 + 𝐸
 (3.17) 
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f) reakcja 6 - synteza enzymu katalizującego utlenianie glukozy 

r6 = α
G

K3 + G
 (3.18) 

Właściwa szybkość wzrostu w równaniach (3.13-3.15), wyrażona jest zależnością (3.19). 

Turner i Ramkrishna [100] wykazali, że włączenie małego parametru konstytutywnej 

syntezy 𝛼∗ dla wszystkich enzymów jest ważne w przewidywaniu indukcji enzymów, które 

były represjonowane przez długi czas. Dzięki włączeniu do równań bilansowych 

wewnątrzkomórkowego stężenia kluczowego enzymu, właściwa szybkość wzrostu 𝜇𝑖 jest 

związana w równaniach (3.13-3.15) z doświadczalnie obserwowaną maksymalną 

szybkością wzrostu 𝜇𝑖𝑚𝑎𝑥, co wyrażono zależnością (3.19). Zawiera ona również ważną 

modyfikację polegającą na uwzględnieniu stałej szybkości syntezy enzymu 𝛼 oraz stałej 

szybkości rozkładu enzymu 𝛽. 

𝜇𝑖 = 𝜇𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜇𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝛽

𝛼 + 𝛼∗
 (3.19) 

Całą siecią reakcji biochemicznych zachodzących w komórce biomasy zarządzają zmienne 

cybernetyczne 𝑢𝑖 i 𝑣𝑖. Reprezentują one optymalne strategie regulacyjne dla syntezy 

enzymów i ich aktywności. Szybkość reakcji syntezy enzymów katalizujących procesy 

biochemiczne reprezentowana przez zmienną cybernetyczną 𝑢 i wyrażona równaniem 

(3.20). Natomiast aktywność enzymu reprezentowana przez zmienna cybernetyczna 𝑣 i 

opisana zależnością (3.21). Jeśli szybkość wzrostu względem danej ścieżki metabolicznej 

jest wysoka, wówczas synteza 𝑢 i aktywność 𝑣 dla enzymu katalizującego tą ścieżkę będą 

wysokie. Natomiast jeśli względna szybkość szlaku metabolicznego jest niska, aktywność i 

synteza jego kluczowego enzymu będą również niskie. 

𝑢𝑖 =
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑗
𝑖
𝑗

 (3.20) 

 

𝑣𝑖 =
𝑟𝑖

𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑗)
 (3.21) 
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Rys. 3.3 Diagram metaboliczny ilustrujący sieć zależności metabolicznych w komórce 

Saccharomyces cerevisiae, podczas wzrostu na glukozie w warunkach aerobowych [110]. 

Uwzględniając przedstawione zależności dynamika zbiornikowego bioreaktora 

okresowego, w którym prowadzona jest hodowla Saccharomyces cerevisiae w warunkach 

aerobowych, może zostać opisana układem ośmiu nieliniowych równań różniczkowych 

zwyczajnych (3.22-3.29). 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= −𝑋 ∙ (

𝑟1𝑣1

𝑌1
+

𝑟3𝑣3

𝑌3
) − 𝜑4 (𝐶 ∙

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑋 ∙

𝑑𝐶

𝑑𝑡
) (3.22) 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑋 ∙ ∑(𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖

 (3.23) 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝑋 ∙ (𝜑1

𝑟1𝑣1

𝑌1
−

𝑟2𝑣2

𝑌2
) (3.24) 

𝑑𝑂

𝑑𝑡
= 𝐾𝐿𝑎 ∙ (𝑂∗ − 𝑂) − 𝑋 ∙ (𝜑2

𝑟2𝑣2

𝑌2
+ 𝜑3

𝑟3𝑣3

𝑌3
) (3.25) 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛾3𝑟3𝑣3 − (𝛾1𝑟1𝑣1 − 𝛾2𝑟2𝑣2)𝐶 − ∑(𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖

𝐶 (3.26) 

𝑑𝑒1

𝑑𝑡
= 𝑟4𝑢1 − (∑(𝑟𝑖𝑣𝑖) + 𝛽

𝑖

) ∙ 𝑒1 + 𝛼∗ (3.27) 

𝑑𝑒2

𝑑𝑡
= 𝑟5𝑢2 − (∑(𝑟𝑖𝑣𝑖) + 𝛽

𝑖

) ∙ 𝑒2 + 𝛼∗ (3.28) 

𝑑𝑒3

𝑑𝑡
= 𝑟6𝑢3 − (∑(𝑟𝑖𝑣𝑖) + 𝛽

𝑖

) ∙ 𝑒3 + 𝛼∗ (3.29) 
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Równanie (3.22) przedstawia bilans stężenia glukozy w układzie. Pierwszy i drugi jego 

człon opisuje ubytek stężenia glukozy na drodze reakcji odpowiednio R1 i R3. Człon trzeci i 

czwarty reprezentują  syntezę i zużycie węglowodanów wewnątrzkomórkowych. Równanie 

(3.23) jest bilansem stężenia biomasy. Zgodnie z przedstawionymi założeniami modelu, 

wzrost komórek następuje względem wszystkich trzech dostępnych ścieżek 

metabolicznych, co uwzględniono za pomocą wyrażenia sumy. Równanie (3.24) bilansuje 

stężenie etanolu w układzie. Zgodnie z obserwacjami doświadczalnymi pierwszy człon 

reprezentuje zjawisko wydzielania przez komórki biomasy etanolu w ramach reakcji R1. 

Drugi człon natomiast opisuje zużywanie etanolu poprzez jego utlenianie w ramach reakcji 

R2. Równanie (3.25) przedstawia bilans rozpuszczonego w fazie ciekłej tlenu. Pierwsze 

dwa człony opisują zjawisko międzyfazowego transportu tlenu, przy przyjętym założeniu, 

że stężenie tlenu w fazie gazowej nie ulega zmianie w zależności od wysokości bioreaktora. 

Człon trzeci i czwarty opisuje ubytek tlenu zużywanego na potrzeby odpowiednio reakcji R2 

i R3. Równanie (3.26) równanie równanie bilansowe węglowodanów 

wewnątrzkomórkowych. Zgodnie z danymi doświadczalnymi, węglowodany gromadzą się 

pod koniec fazy wzrostu na glukozie i są konsumowane, gdy zaczyna się zużycie etanolu 

[107, 108]. Zjawisko to opisują pierwsze trzy człony równania. Ostatni człon wyraża 

rozcieńczenie stężenia węglowodanów wewnątrzkomórkowych, powodowane wzrostem 

komórek biomasy. Równania (3.27-3.29) reprezentują bilans stężeń kluczowych enzymów 

wewnątrzkomórkowych. Pierwszy człon opisuje szybkość syntezy enzymów. Drugi i trzeci 

odpowiadają odpowiednio za rozcieńczenie stężenia danego enzymu powodowane 

wzrostem komórek oraz za szybkość degradacji enzymów. Człon czwarty opisuje 

doświadczalnie potwierdzone zjawisko syntezy konstytutywnej enzymów. Warto zauważyć, 

że zmienna cybernetyczna 𝑢𝑖, reprezentująca wewnątrzkomórkowy mechanizm regulujący 

represję enzymów, pojawia się tylko w równaniach (3.27-3.29) dla trzech enzymów 

wewnątrzkomórkowych.  
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4. Specyfika sterowania bioprocesem 

Jak już wspomniano procesy biochemiczne są trudne do kontrolowania, zwłaszcza w 

skali przemysłowej. Z uwagi na dużą wrażliwość mikroorganizmów konieczna jest 

precyzyjna strategia sterowania bioreaktorami. Dodatkowym utrudnieniem jest brak 

możliwości bezpośredniego wpływania na wewnętrzne środowisko komórek 

drobnoustrojów, poprzez manipulowanie środowiskiem zewnątrzkomórkowym [19, 112]. 

Złożoność podstawowych procesów biochemicznych sprawia, że dostępnych jest niewiele 

modeli kinetycznych będących w stanie dobrze opisywać nieliniową dynamikę wzrostu 

biomasy [112]. Ważnym aspektem dostępnych modeli jest nieprzewidywalna zmienność 

ich parametrów. Ich wartości mogą się zmieniać w dużym zakresie, w zależności od 

wykorzystywanego szczepu mikroorganizmów [110, 113]. Następnym mankamentem jest 

ograniczona liczba dostępnych czujników pomiarowych, dedykowanych do zastosowań 

bioprocesowych w skali przemysłowej. Jak powszechnie wiadomo, podstawą dobrego 

funkcjonowania każdego regulatora jest niezawodny pomiar kluczowych zmiennych 

procesowych. Standardowe pomiary prowadzone podczas fermentacji na skalę 

przemysłową obejmują między innymi takie wielkości jak: temperatura, wartość pH, 

stężenie rozpuszczonego tlenu, prędkość mieszadła, ciśnienie i natężenie przepływu 

mediów [19, 114]. Brak jest natomiast wiarygodnych czujników służących do pomiaru 

aktywności metabolicznej komórek biomasy. Utrudnia to scharakteryzowanie aktualnego 

stanu komórek dla prowadzonego bioprocesu [112, 115, 116, 117]. Możliwe jest 

wykonywanie pomiarów składu fazy gazowej w bioreaktorze za pomocą zaawansowanych 

techniki spektroskopowych [118], co zapewnia pewien wgląd w stan metaboliczny komórek 

biomasy [114]. Techniki te nie są jednak rutynowo wykorzystywane w skali przemysłowej. 

W przypadku braku możliwości wykonania bezpośredniego pomiaru kluczowego parametru 

procesowego w czasie rzeczywistym, może zostać wykorzystana tak zwana funkcja 

miękkiego pomiaru [116]. Polega ona na przetwarzaniu danych pomiarowych 

dostarczanych „on-line” w czasie rzeczywistym. W rezulatacie możliwe jest obliczenia 

wartości danej zmiennej, której bezpośredni pomiar możliwy jest jedynie w trybie „off-line”. 

Strategia ta jest obecnie przedmiotem intensywnych badań, gdyż estymowanie wartości 

kluczowych parametrów procesowych umożliwi dalszą automatyzację bioprocesów [116]. 

Bardzo istotnym zagadnieniem w przypadku bioprocesów jest również towarzyszące im 

opóźnienie kinetyczne. Jego źródłem są reakcje biochemiczne składające się na 

metabolizm komórkowy. Reakcje te są katalizowane przez specyficzne enzymy, które w 

przypadku aktywacji danej ścieżki metabolicznej muszą zostać zsyntetyzowane. Synteza 

składników wewnątrzkomórkowych jest czasochłonna. W efekcie reakcja komórek biomasy 
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na zmieniające się warunki procesowe w bioreaktorze jest opóźniona w czasie. Zjawisko to 

jest powszechnie obserwowane doświadczalnie w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej 

[21]. Do regulacji bioprocesów w skali przemysłowej najczęściej wykorzystywany jest 

regulator klasyczny PI, pracujący w trybie korekcyjnym. Chcąc zniwelować obecny w danej 

chwili trwania procesu uchyb regulacji, dokonuje on odpowiedniej korekty nastawy 

parametrów procesowych [119]. Jednak z uwagi na opóźnienie związane z dostosowaniem 

się komórki do nowych warunków zewnątrzkomórkowych, odpowiedź metaboliczna pojawia 

się dopiero po upływie pewnego czasu. Może doprowadzić to do sytuacji, gdzie regulator 

błędnie wyznacza sygnały sterujące, gdyż posiada informacje które w danej chwili trwania 

procesu nie są aktualne. W efekcie komórki biomasy mogą osiągnąć zupełnie inny stan 

metaboliczny od zaplanowanego. Natomiast powrót do pierwotnego stanu związany jest 

ponownie z czasem koniecznym do przeprowadzenia niezbędnych syntez biochemicznych 

w obrębie komórki. Wynika z tego, że regulacja klasyczna [135] w przypadku bioprocesów 

i towarzyszącego im opóźnienia kinetycznego jest mało efektywna. W celu rozwiązania tego 

problemu opracowano szereg zaawansowanych technik sterowania, do których zaliczyć 

należy między innemi algorytmy sterowania adaptacyjnego (ang. Adaptive Control), 

sterowania bazującego na logice rozmytej (ang. Fuzzy Logic Control), sterowania 

bazującego na modelach sztucznych sieci neuronowych (ang. Artificial Neural Networks 

Control) lub sterowania predykcyjnego (ang. Model Predictive Control). 

Strategie sterowania adaptacyjnego (ang. Adaptive Control) bazują na nieliniowych 

algorytmach, w których wartości parametrów regulatora są obliczane dynamicznie w trakcie 

trwania procesu. Regulator adaptacyjny bazując na historycznych i bieżących danych 

pomiarowych w trybie on-line, dostosowuje się do dynamiki układu. W niektórych 

przypadkach dostępne dane pomiarowe są najpierw przetwarzane w celu estymowania 

parametrów procesowych lub stanu układu, który jest następnie wykorzystywany w 

algorytmie adaptacyjnym [120]. Istnieje wiele metod konstruowania algorytmów sterowania 

adaptacyjnego [121-124]. Jednakże wszystkie z nich posiadają wspólny element, 

polegający na dynamicznym dostrajaniu wartości parametrów regulatora w celu lepszego 

reagowania na nieliniową dynamikę układu. Ten typ sterowania ma duże zastosowanie 

również w układach dynamicznych charakteryzujących się wysokim zakresem zaburzeń 

parametrów sterowania [124]. Z uwagi na wspomniane zalety, algorytmy regulacji 

adaptacyjnej stanowią bardzo interesującą alternatywę dla regulatorów klasycznych 

wykorzystywanych do sterowania bioprocesami. 

Sterowanie rozmyte (ang. Fuzzy Logic Control) opiera się na zasadach logiki 

rozmytej. Została ona zaprojektowana do radzenia sobie ze skomplikowanymi nieliniowymi 

układami procesowymi bez wykorzystywania ich złożonych modeli. Niewątpliwą zaletą tych 
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algorytmów jest fakt, iż nie wymagają one początkowej wiedzy na temat dynamiki systemu. 

Podstawą sterowania rozmytego jest zestaw reguł opartych na nabytym przez operatora 

doświadczeniu procesowym. Sformułowane są one w postaci instrukcji warunkowych z 

użyciem terminów takich jak „jeśli” i „wtedy”. Ponieważ metody oparte są raczej na regułach 

językowych niż na systemach matematycznych, użytkownicy mogą łatwo poddawać je 

modyfikacją. Ma to duże znaczenie w przypadku ich integracji z innymi złożonymi 

bioprocesami lub procesami w innej skali [125]. Regulacja rozmyta uważana jest generalnie 

za połączenie wiedzy i praktycznego doświadczenia z historycznymi danymi procesowymi, 

przez co jest nieco bardziej intuicyjna dla użytkownika. Ze względu na metodę definiowania 

reguł sterowania i logiki zbiorów rozmytych można stwierdzić, że metody sterowania 

rozmytego zapewniają pewien wgląd w dynamikę złożonych układów nieliniowych, bez 

potrzeby formułowania ich modelu [125]. 

Algorytmy sterowania oparte na sztucznej sieci neuronowej (ang. Artificial Neural 

Networks Control) bazują na metodach opisu złożonych układów nieliniowych, bez potrzeby 

formułowania jednoznacznego modelu procesu. Metody te wymagają również posiadania 

historycznych danych procesowych, aby wyszkolić zdefiniowaną sieć połączeń 

neuronowych. Zabieg ten przeprowadza się dla przewidywanego zakresu zmian wartości 

parametrów procesowych, którym towarzyszą konkretne zmiany dynamiki układu. Metoda 

ta znajduje zastosowanie w przypadku procesów przemysłowych, gdzie możliwy jest dostęp 

do historycznych danych procesowych, jednak ze względu na ograniczenia czasowe lub 

finansowe nie ma możliwości opracowania modelu matematycznego procesu [126]. 

Konstruowanie sztucznych sieci neuronowych jest stosunkowo szybkie i wykazuje dobrą 

wydajność w przypadku wielowymiarowych problemów, jakimi są bioprocesy [127]. 

Wykazano, że z powodzeniem przewidują one skomplikowane zachowania układów 

bioprocesowych na podstawie pomiaru kluczowych zmiennych, co znalazło praktyczne 

zastosowanie w programach sterujących. Wadą tej metody w porównaniu z innymi 

technikami regulacji jest to, że utworzona sieć nie może być interpretowana w celu 

zrozumienia związków między zmiennymi, dzięki czemu uzyskuje się jedynie ograniczoną 

wiedzę procesową [128]. Poważnym problemem są również ograniczone możliwości 

aplikacji danej sieci do procesu prowadzonego w innej skali lub o innej charakterystyce. 

Konieczna jest wtedy jej każdorazowa adaptacja do nowych warunków [129]. 

Sterowanie predykcyjne (ang. Model Predictive Control) jest szeroko stosowaną 

techniką regulacji procesów ze względu na jej zdolność do aplikacji w złożonych liniowych 

i nieliniowych układach wielowymiarowych [130, 131]. Algorytm MPC wymaga 

adekwatnego modelu matematycznego procesu, którego dokładność w dużym stopniu 

warunkuje sukces metody i jej zdolności do radzenia sobie z zakłóceniami w układzie [132]. 
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Model ten służy do predykcji dynamiki sterowanego układu na określonym horyzoncie 

czasowym, w odpowiedzi na wyznaczone zmiany wartości parametru sterującego. Wartości 

te określane są w oparciu o optymalizację odpowiednio zdefiniowanej funkcji kosztu [133]. 

Zagadnienie optymalizacyjne może polegać przykładowo na maksymalizacji produkcji, 

zminimalizowaniu kosztu lub podążaniu zgodnie ze zdefiniowaną trajektorią referencyjną 

określonej zmiennej [134]. Procedura optymalizacyjna predefiniowane ograniczenia 

procesowe, będące jej integralną częścią [134]. Sterowanie predykcyjne jest bardzo 

skuteczną techniką, ponieważ decyzje o wartości wyjściowych sygnałów sterujących są 

optymalne dla całego czasu trwania procesu, a wpływ zaburzeń układu jest modelowany 

jako część problemu optymalizacji. Metoda ta jednak jest uważana za kosztowną 

obliczeniowo w porównaniu z innymi metodami sterowania [132]. 

Każda z omówionych powyżej zaawansowanych technik sterowania wymaga w 

określonym stopniu źródła informacji procesowych. Źródła te to: historyczne dane 

pomiarowe, model matematyczny procesu lub doświadczenie operatora. Wszystkie 

opisane techniki sterowania wymagają dobrej znajomości procesu, tak aby podczas 

formułowania algorytmu regulacji możliwa była odpowiednia interpretacja posiadanych 

danych. Jest to warunek niezbędny do opracowania odpowiednich celów sterowania i 

metod ich realizujących. Algorytmy regulacji rozmytej są niezwykle cenne. Podczas ich 

formułowania nie jest wymagany model matematyczny procesu lub ogromna ilość 

historycznych danych pomiarowych. Są w stanie dobrze radzić sobie z nieprzewidywalną 

dynamiką procesu oraz pojawiającymi się jego zaburzeniami. Ich wadą jednak jest małe 

zrozumienie dynamiki sterowanego procesu, co może negatywnie wpływać na interpretację 

zachodzących w układzie zjawisk. Z kolei algorytmy sterowania adaptacyjnego i 

bazującego na sztucznej sieci neuronowej wymagają posiadania bardzo dużej ilości 

historycznych danych pomiarowych. Bez nich sformułowanie samego algorytmu jak i metod 

jego funkcjonowania jest w zasadzie niemożliwe. Również i w tym przypadku zrozumienie 

procesu jest mocno ograniczone, gdyż algorytmy te nie zawierają w swej strukturze pełnego 

modelu procesu. Natomiast dla układów procesowych, których dynamika opisana jest 

modelem matematycznym, optymalnym wyborem strategii ich regulacji jest sterowanie 

predykcyjne. Algorytm ten nie wymaga posiadania historycznych danych pomiarowych, a 

zaaplikowany model procesu opisuje dynamikę układu. Dzięki temu możliwe jest dokładne 

zrozumienie jego funkcjonowania.  
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5. Sterowanie predykcyjne 

W ostatnim dziesięcioleciu notowany jest dynamiczny rozwój algorytmów sterowania 

predykcyjnego [136]. Znalazło ono praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach 

gospodarki i przemysłu. Wymagają one wykorzystywania w czasie rzeczywistym 

prowadzenia procesu sporej mocy obliczeniowej. Dlatego też jego przemysłowa aplikacja 

związana jest z ciągłym rozwojem technologii komputerowej. Przykładowe prace [137-147] 

dotyczące sterowania bioreaktorami ujawniają tylko w niewielkim stopniu potencjał jaki 

drzemie w nowoczesnych algorytmach sterowania predykcyjnego.  

Opracowane algorytmy sterowania MPC (ang. Model Predictive Control) 

charakteryzują się dużą elastycznością, gdyż można je z powodzeniem stosować do 

sterowania systemami jednowymiarowymi SISO (ang. single-input single-output) i 

systemami wielowymiarowymi MIMO (ang. multiple-input multiple-output) [20]. 

Podstawowa klasyfikacja algorytmów MPC opiera się na podziale ze względu na charakter 

regulowanego układu [148]: 

 liniowe MPC (ang. Linear Model Predictive Control) 

 nieliniowe MPC (ang. Nonlinear Model Predictive Control)  

Za algorytmy nieliniowe uważane są struktury, w których dynamika regulowanego obiektu 

opisana jest nieliniowym modelem matematycznym lub/i ograniczenia procesowe mają 

charakter nieliniowy. Rozpatrując natomiast klasyfikacją ze względu na model 

matematyczny jakim opisany jest regulowany układ, algorytmy sterowania MPC mogą 

zostać podzielone na:  

 algorytm DMC (ang. Dynamic Matrix Control) dla modeli obiektu opisanych 

odpowiedzią skokową lub impulsową 

 algorytm GPC (ang. Generized Predictive Control) dla modeli obiektu w postaci 

dyskretnych równań różnicowych 

 algorytm MPCS (ang. Model Predictive Control with State equations) dla modeli 

obiektu w postaci równań stanu 

Rozważając metodę wyznaczania optymalnych wartości sygnałów sterujących, algorytmy 

nieliniowe NMPC mogą zostać sklasyfikowane jako:  

 algorytm MPC-NO (ang. MPC with Nonlinear Optimization) z optymalizacją i 

predykcją bazującą na nieliniowym modelu obiektu 
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 algorytm MPC-NSL (ang. MPC Nonlinear with Successive Linearization) nieliniowe 

z sukcesywną linearyzacją nieliniowego modelu układu, przeprowadzoną w każdej 

chwili próbkowania. Zarówno etap optymalizacji jak i predykcji bazuje na 

zlinearyzowanym modelu układu. 

 algorytm MPC-NPL (ang. MPC with Nonlinear Prediction and Linearization) z 

nieliniową predykcją i linearyzacją. W odróżnieniu od MPC-NSL do predykcji 

wykorzystywany jest nieliniowy układu, a zadania optymalizacji rozwiązywane są z 

wykorzystaniem zlinearyzowanego modelu. 

Niezależnie od rodzaju stosowanego algorytmu sterowania MPC, ogólna zasada 

działania podstawowego regulatora MPC jest taka sama we wszystkich przypadkach i 

została przedstawiona schematycznie na na Rys 5.1. 

 

Rys. 5.1 Schemat blokowy podstawowego regulatora MPC [149]. 

Standardowy algorytm regulatora predykcyjnego składa się z dwóch kluczowych 

elementów, do których zalicza się predyktor i optymalizator. Zadaniem predyktora jest 

predykcja dynamicznej odpowiedzi układu na wyznaczone przez optymalizator wartości 

sygnałów sterujących. Predykcja odpowiedzi układu odbywa się na zadanym horyzoncie 

czasowym Np, zwanym horyzontem predykcji. Bazuje ona na modelu matematycznym 

sterowanego procesu, który może mieć postać liniową lub nieliniową. Natomiast zadaniem 

optymalizatora jest wyznaczanie trajektorii sygnałów sterujących na zadanym horyzoncie 

czasowym Nc, zwanym horyzontem sterowania. Optymalizator wyznacza sygnały sterujące 

bazując na bieżącej postaci funkcji celu i uwzględniając narzucone ograniczenia 
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procesowe. W zależności od postaci zdefiniowanej funkcji celu, wykorzystywane są 

algorytmy optymalizacji liniowej lub nieliniowej. Wartości sygnałów sterujących są obliczane 

w taki sposób, aby zminimalizować różnice pomiędzy predykowanymi wartościami 

zmiennych sterujących, a wartościami zadanymi dla zmiennej sterowanej. Minimalizacja 

tych różnic rozumiana jest w sensie minimalizacji wybranego kryterium jakości sterowania 

(funkcji celu) z jednoczesnym uwzględnieniem modelu ograniczeń procesowych.  

 Pojedynczy cykl pracy regulatora predykcyjnego zaczyna się w każdej dyskretnej 

chwili próbkowania k (tj. w czasie rzeczywistym k ∙ Tp, gdzie Tp jest okresem próbkowania 

regulatora). W pierwszym kroku obliczeń aktualizowana jest bieżąca postać funkcji celu. Na 

jej podstawie optymalizator wyznacza Nc-nowych wartości sygnałów sterujących u(k). 

Następnie wykorzystując model matematyczny procesu predykowana jest w Np-krokach 

odpowiedź dynamiczna układu na wyznaczone wartości sygnałów sterujących u(k). W 

następnym etapie na podstawie trajektorii sygnałów sterujących i zmiennej sterowanej 

aktualizowana jest bieżąca postać i wartość funkcji celu. Jej aktualizacja rozpoczyna 

kolejną iterację obliczeń regulatora, które prowadzone są sekwencyjnie dla założonego 

horyzontu predykcji Np i horyzontu sterowania Nc. W efekcie w czasie próbkowania k 

regulator wyznacza Nc-trajektorii przyszłych sygnałów sterujących i Np-trajektorii przebiegu 

wartości zmiennych sterowanych. Następnie tylko pierwszy element obliczonej sekwencji 

sygnałów sterujących z ostatniej iteracji obliczeń regulatora jest aplikowany do sterowanego 

obiektu. W kolejnej chwili próbkowania k + 1 następuje nowy pomiar zmiennych 

sterowanych i cała procedura jest powtarzana, z horyzontem predykcji o tej samej długości 

Np, ale przesuniętym o jeden krok do przodu. Warto zaznaczyć, iż zazwyczaj w algorytmie 

regulacji predykcyjnej zakłada się również, że po upływie tzw. horyzontu sterowania Nc 

(zazwyczaj  Nc < Np) przyrost sygnału sterującego wynosi zero. Zatem układ regulacji 

predykcyjnej ma więc własności całkujące. Ma to duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza w 

przypadku układów bioprocesowych, gdzie generowana przez komórki biomasy odpowiedź 

metaboliczna jest opóźniona w czasie. Innym czynnikiem jest obsługiwanie w skali 

przemysłowej dużych objętości reakcyjnych. W rezultacie obserwowane jest również 

pewne opóźnienie czasowe po zaaplikowaniu sygnału sterującego, związane z czasem 

niezbędnym do osiągnięcia przez układ reakcyjny efektu idealnego wymieszania.  

 Generowane w obrębie regulatora dla czasu próbkowania k przykładowe trajektorie 

kontrolowanych zmiennych procesowych oraz sygnałów sterujących przedstawiono 

obrazowo na Rys. 5.2 i 5.3. Oś pozioma reprezentuje zdyskretyzowany czas, gdzie k jest 

aktualnym okresem próbkowania, w którym należy podjąć decyzję o bieżącej wartości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82on_ca%C5%82kuj%C4%85cy
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sygnału sterującego u(k) = u(k|k). Jego wartość pozostaje stała w całym przedziale 

czasowym próbkowania [kTp, (k + 1) Tp].  

 

Rys. 5.2 Generowana przez regulator MPC przykładowa trajektoria sygnałów sterujących u [20]. 

 

 

Rys. 5.3 Generowana przez regulator MPC przykładowa predykowana trajektoria zmiennej 

sterowanej y w odpowiedzi na wyznaczone sygnały sterujące u [20]. 

Predykowana trajektoria sygnałów wyjściowych y = (k + N|k) jest zależna zarówno od 

przeszłych wartości jak i przyszłych wartości sygnałów sterujących. Regulator w każdym 

okresie próbkowania wykorzystuje dane dotyczące wartości przeszłych sygnałów 

sterujących u = (k − 1) i przyszłych sygnałów sterujących u = (k + N − 1|k), N =

1, 2, . . . , Np − 1. Pogrubione linie trajektorii zmiennej sterowanej przedstawiają jej wartości 

zaaplikowane do układy procesowego. Pogrubioną linią zaznaczono również wartość 
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sygnału sterującego w pierwszym kroku trajektorii. Wartość ta wyznaczona w ostatniej 

iteracji obliczeń regulatora zostanie zaaplikowana do układu procesowego jako optymalna 

dla bieżącego okresu próbkowaniu k. Cienkie linie wyznaczonej trajektorii zmiennej 

sterowanej oznaczają jej predykowane wartości (Rys. 5.3). Pogrubione linie tej trajektorii są 

wartościami pomiarowymi zmiennej sterowanej (Rys. 5.3). Trajektorię przebiegu wartości 

zadanych dla sterowanego wyjścia ysp = ysp(k + N|k), N = 1, 2, . . . , Np, przedstawiono na 

Rys. 5.3 linią przerywaną. Wartość zadana ysp ulega skokowej zmianie w chwili 

próbkowania k, a następnie pozostaje stała. 

Sterowanie predykcyjne postrzegane jest powszechnie jako problem 

optymalizacyjny. Jego rozwiązanie umożliwia określenie optymalnych wartości sygnałów 

sterujących dla przyszłych chwil k + N, na horyzoncie sterowania N =  1, 2, ⋯ , Nc. W 

algorytmach predykcyjnych realizowane jest to na podstawie modelu matematycznego 

procesu i poprzez minimalizację wybranej funkcji celu (wyrażenie 5.1). 

𝑚𝑖𝑛 𝐽(𝑢(𝑡)) (5.1) 

Odpowiednie zdefiniowanie funkcji celu pozwala wpływać na zachowania regulowanego 

układu, poprzez obliczony przebieg zmiennych sterujących i ich późniejszą aplikację. Jedną 

z najczęściej stosowanych jej postaci jest kwadratowa funkcja celu, przedstawiona 

zależnością 5.2 [150]. 

𝐽 = 𝜆𝑦𝑖
∑ (𝑦𝑧𝑎𝑑(𝑘 + 𝑁|𝑘) − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑘 + 𝑁|𝑘))

2
𝑁𝑝

𝑖=1

+ 𝜆𝑢𝑖
∑ (∆𝑢(𝑘 + 𝑁|𝑘))

2

𝑁𝑐−1

𝑖=1

 (5.2) 

W przedstawionym równaniu (5.2) wyrażenie yzad(k + N|k) reprezentuje wektor wartości 

zadanych, ypred(k + N|k) wektor wartości zmiennych sterowanych, a ∆u(k + N|k) wektor 

przyrostu wartości zmiennych sterujących. Pierwszy człon wyrażenia odpowiada wektorowi 

uchybów regulacji. Występujące w równaniu (5.2) oznaczenia λyi
 i λui

 reprezentują 

macierze współczynników wagowych funkcji celu. λyi
 jest macierzą współczynników 

wagowych składowych wektora uchybów regulacji yzad(k + N|k) − y(k + N|k) 

predykowanych w chwili k + N. Natomiast λui
 jest macierzą współczynników wagowych 

składowych wektora przyrostów zmiennych sterujących wyznaczanych dla chwili k + N. 

Macierz ta jest wykorzystywana jako parametr strojony. Wzrost współczynników tej 

macierzy powoduje, że regulacja procesu jest łagodniejsza. 

Jak w przypadku każdego regulatora kluczowym aspektem gwarantującym stabilną 

jego pracę jest dobór odpowiednich wartości jego parametrów. Do typowych parametrów 
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strojenia regulatora predykcyjnego zalicza się współczynniki wagowe λ występujące w 

funkcji celu (równanie 5.2), długość horyzontu predykcji Np oraz długość horyzontu 

sterowania Nu [151]. Dobierając odpowiednie wartości współczynników λ możliwe jest 

uzyskanie dobrej czułości regulatora. Dodatkowo pozwalają one zbalansować równowagę 

pomiędzy intensywnością sygnałów wejściowych (pierwszy człon funkcji J – uchyby 

regulacji), a szybkością odpowiedzi regulatora (drugi człon funkcji J – zmiany wartości 

sygnałów sterujących) [151]. Strojenie wartości współczynnika wagowego λ nie jest 

zadaniem skomplikowanym, jednakże w skrajnych przypadkach może być ono 

czasochłonnym procesem. W niektórych przypadkach czułość funkcji celu na wartości 

współczynników wagowych może być mała, więc znaczące efekty widoczna są dopiero po 

zwiększeniu ich wartości o rząd wielkości [151]. Nastawy regulatora predykcyjnego są 

specyficzne dla każdego układu procesowego i ich wartości należy dobierać biorąc pod 

uwagę jego dynamikę. W literaturze dostępny jest szereg spostrzeżeń i wskazówek, które 

niewątpliwie mogą uprościć całą procedurę strojenia regulatora predykcyjnego [151]:    

a) Wpływ zmian na pojedynczy horyzont zależy od tego, w jaki sposób wybrany zostanie 

inny horyzont. 

 Jeśli Nu jest małe, zwiększanie wartości Np powoduje spowolnienie dynamiki 

regulatora. 

 Jeśli Nu jest duże, zwiększenie wartości Np poprawia wydajność regulatora. 

 Jeśli Np jest duży, zwiększenie Nu poprawia wydajność regulatora. 

 Jeśli Np jest mały, to zwiększanie Nu może prowadzić do destabilizacji algorytmu 

obliczeniowego. 

 Zwiększenie λ spowalnia odpowiedzi regulatora na dynamikę układu procesowego. 

 

b) Najlepszy wybór długości horyzontów Np i Nu. 

 Gdy wartość Np jest zwiększana, nominalna wydajność regulacji poprawia się, jeśli 

Nu jest wystarczająco duże. 

 Ponieważ Nu jest zwiększone, nominalna wydajność regulacji poprawia się, jeśli Np 

jest wystarczająco duże. Jednakże w przypadku wielu modeli nie obserwuje się 

większych zmian dla Nu > 3. 

 Wydaje się, że dla wielu procesów można zoptymalizować wydajność regulacji, 

wybierając wartości Np i Nu tak, aby były możliwie jak największe. Zbyt duże 

wartości tych horyzontów mogą spowodować, iż regulator nie będzie w stanie 

pracować w czasie rzeczywistym. 



43 

 

 

c) Wybór długości horyzontów Np i Nu w celu zapewnienia dobrej optymalizacji. 

 Przy dużych wartościach Np i Nu = 1 (linia kreska-kropka na Rys. 1), minimalizacja 

ma tylko jeden dostępny ruch kontrolny, a zatem wybiera ruch, który 

prawdopodobnie wyeliminuje uchyb regulacji w stanie stacjonarnym. 

 Poprawa reakcji regulatora jest obserwowana poprzez zwiększenie liczby 

możliwych kroków zmian sygnałów sterujących. Optymalizacja przeprowadzona w 

większej ilości kroków pozwala na dokładniejszą predykcję odpowiedzi układu, 

dlatego też nie jest zaskoczeniem, że większa liczba kroków na horyzoncie 

sterowania Nu skutkuje lepszą precyzją regulatora. 
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6. Program badawczy 

 

1. Wykorzystanie strukturalnego-niesegrowanego modelu kinetycznego do opisu 

dynamiki wzrostu Saccharomyces cerevisiae. 

2. Opracowanie metody jakościowej interpretacji diagramów bifurkacyjnych. 

3. Analiza procesu produkcji bioetanolu w zbiornikowym bioreaktorze przepływowym z 

idealnym wymieszaniem. 

3.1. Analiza nieliniowa stanów stacjonarnych bioreaktora. 

3.1.1. Sformułowanie modelu matematycznego procesu w postaci układu równań 

różniczkowych zwyczajnych. 

3.1.2. Zdefiniowanie parametrów procesowych jako parametrów bifukacyjnych. 

3.1.3. Analiza nieliniowa modelu bioreaktora z wykorzystaniem jakościowej 

metody interpretacji struktury gałęzi stanów stacjonarnych. 

3.2.  Sporządzenie mapy procesowej wraz z zaznaczonymi obszarami o określonej 

aktywności metabolicznej komórek biomasy. 

3.3. Sformułowanie koncepcji sterowania procesem. 

3.3.1. Zdefiniowanie docelowego obszaru pracy bioreaktora na podstawie mapy 

procesowej. 

3.3.2. Wybranie potencjalnych zmiennych sterujących. 

3.3.3. Zdefiniowanie ograniczeń procesowych i digitalizacja mapy procesowej. 

3.4. Synteza układu sterowania bioreaktorem. 

3.4.1. Klasyczny regulator PI. 

3.4.2. Jednowymiarowy nieliniowy regulator predykcyjny ze zintegrowaną 

biblioteką ograniczeń procesowych. 

3.4.3. Badania porównawcze nad jakością sterowania klasycznego i 

predykcyjnego. 



45 

 

4. Analiza procesu produkcji bioetanolu w zbiornikowym bioreaktorze z częściową 

recyrkulacją strumienia i zagęszczeniem biomasy. 

4.1. Analiza nieliniowa stanów stacjonarnych bioreaktora. 

4.1.1. Sformułowanie modelu matematycznego procesu w postaci układu równań 

różniczkowych zwyczajnych. 

4.1.2. Zdefiniowanie parametrów procesowych jako parametrów bifukacyjnych 

4.1.3. Analiza nieliniowa modelu bioreaktora z wykorzystaniem jakościowej 

metody interpretacji struktury gałęzi stanów stacjonarnych. 

4.2.  Sporządzenie mapy procesowej wraz z zaznaczonymi obszarami o określonej 

aktywności metabolicznej komórek biomasy. 

4.3. Zbadanie wpływu stężenia substratu węglowego w strumieniu zasilającym 

bioreaktor na strukturę mapy procesowej. 

4.4. Sformułowanie koncepcji sterowania procesem. 

4.4.1. Zdefiniowanie docelowego obszaru pracy bioreaktora na podstawie mapy 

procesowej. 
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7. Badane układy procesowe 

Zgodnie z przyjętym programem badawczym proces prowadzony jest w dwóch 

modelowych aparatach. Podczas formułowania ich modeli matematycznych bazowano na 

następujących założeniach procesowych: 

● cała przestrzeń reakcyjna jest idealnie wymieszana 

● brak efektów reologicznych mieszaniny reakcyjnej związanych z obecnością 

komórek biomasy 

● bioreaktor zasilany jest sterylnym strumieniem masy 

● reakcja biochemiczna zachodzi jedynie w przestrzeni reakcyjnej bioreaktora, w 

wyłączeniem przestrzeni separatora biomasy i pętli recyrkulacji masy 

● stężenie tlenu w fazie gazowej jest stałe 

7.1. Model bioreaktora bez recyrkulacji strumienia 

Pierwszym aparatem powszechnie używanym w praktyce przemysłowej do produkcji 

bioetanolu metoda fermentacji ciągłej jest zbiornikowy bioreaktor przepływowy, którego 

schemat przedstawiono na Rys. 7.1. 

 

Rys. 7.1 Schemat zbiornikowego bioreaktora przepływowego, w którym przebiega proces 

produkcji bioetanolu metodą fermentacji ciągłej w warunkach aerobowych. 
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Jednym z podstawowych parametrów procesowych bioreaktorów przepływowych jest 

szybkość rozcieńczenia. Definiowana jest ona jako stosunek objętościowego natężenia 

przepływu 𝐹𝑣 przez przekrój bioreaktora do jego objętości 𝑉, co przedstawia zależność 

(7.1). 

𝐷 =
𝐹𝑣

𝑉
 (7.1) 

Sporządzając bilans masy układu z Rys. 7.1 uwzględnić należy osiem jego reagentów 

zgodnie z przyjętym modelem kinetycznym. Reagenty te można podzielić na składniki 

zewnątrzkomórkowe i wewnątrzkomórkowe. Do zmiennych zewnątrzkomórkowych zaliczyć 

należy stężenie glukozy, biomasy, etanolu i tlenu. Natomiast zmienne wewnątrzkomórkowe 

obejmują stężenie enzymów katalizujących trzy omówione w rozdziale 3.4 ścieżki 

metaboliczne oraz stężenie węglowodanów magazynowanych przez komórki 

mikroorganizmów. Równania bilansowe bioreakora można przedstawić zależnościami (7.2 

– 7.9): 

a) bilans stężenia glukozy 

𝑉 ∙
𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝐹𝑉𝑓𝐺0 + −𝐹𝑉𝐺 − 𝑉 ∙ 𝑋 (

𝑟1𝑣1

𝑌1
+

𝑟3𝑣3

𝑌3
) − 𝑉 ∙ 𝜑4 (𝐶 ∙

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑋 ∙

𝑑𝐶

𝑑𝑡
) (7.2) 

b) bilans stężenia biomasy 

𝑉 ∙
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= −𝐹𝑉𝑋 + 𝑉 ∙ 𝑋 ∙ ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
 (7.3) 

c) bilans stężenia etanolu 

𝑉 ∙
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= −𝐹𝑉𝐸 + 𝑉 ∙ 𝑋 ∙ (𝜑1

𝑟1𝑣1

𝑌1
−

𝑟2𝑣2

𝑌2
) (7.4) 

d) bilans stężenia tlenu w fazie ciekłej przy założeniu, że stężenie tlenu w fazie 

gazowej nie ulega zmianie 

𝑉 ∙
𝑑𝑂

𝑑𝑡
= −𝐹𝑉𝑂 + 𝑘𝐿𝐴 ∙ (𝑂∗ − 𝑂) − 𝑉 ∙ 𝑋 ∙ (𝜑2

𝑟2𝑣2

𝑌2
+ 𝜑3

𝑟3𝑣3

𝑌3
) (7.5) 

e) bilans stężenia węglowodanów wewnątrzkomórkowych 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛾3𝑟3𝑣3 − 𝐶 ∙ (𝛾1𝑟1𝑣1 − 𝛾2𝑟2𝑣2) − 𝐶 ∙ ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
 (7.6) 
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f) bilans stężenia enzymu katalizującego reakcję fermentacji glukozy 

𝑑𝑒1

𝑑𝑡
= 𝑟4𝑢1 − 𝑒1 ∙ (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) + 𝛼∗ (7.7) 

g) bilans stężenia enzymu katalizującego reakcję utleniania etanolu 

𝑑𝑒2

𝑑𝑡
= 𝑟5𝑢2 − 𝑒2 ∙ (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) + 𝛼∗ (7.8) 

h) bilans stężenia enzymu katalizującego reakcję utleniania glukozy 

𝑑𝑒3

𝑑𝑡
= 𝑟6𝑢3 − 𝑒3 ∙ (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) + 𝛼∗ (7.9) 

Po elementarnych przekształceniach matematycznych uwzględniających zależność (7.1), 

otrzymano układ ośmiu równań różniczkowych zwyczajnych (7.10-7.17) opisujących 

dynamikę zbiornikowego bioreaktora przepływowego [58, 110, 135]. 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝐷 ∙ (𝐺0 − 𝐺) − 𝑋 ∙ (

𝑟1𝑣1

𝑌1
+

𝑟3𝑣3

𝑌3
) − 𝜑4 (𝐶 ∙

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑋 ∙

𝑑𝐶

𝑑𝑡
) 

(7.10) 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= −𝐷 ∙ 𝑋 + 𝑋 ∙ ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
 (7.11) 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= −𝐷 ∙ 𝐸 + 𝑋 ∙ (𝜑1

𝑟1𝑣1

𝑌1
−

𝑟2𝑣2

𝑌2
) (7.12) 

𝑑𝑂

𝑑𝑡
= −𝐷 ∙ 𝑂 + 𝑘𝐿𝑎 ∙ (𝑂∗ − 𝑂) − 𝑋 ∙ (𝜑2

𝑟2𝑣2

𝑌2
+ 𝜑3

𝑟3𝑣3

𝑌3
) (7.13) 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛾3𝑟3𝑣3 − (𝛾1𝑟1𝑣1 − 𝛾2𝑟2𝑣2) ∙ 𝐶 − ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
∙ 𝐶 (7.14) 

𝑑𝑒1

𝑑𝑡
= 𝑟4𝑢1 − (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) ∙ 𝑒1 + 𝛼∗ (7.15) 

de2

dt
= r5u2 − (∑ (rivi)

i
+ β) ∙ e2 + α∗ (7.16) 

𝑑𝑒3

𝑑𝑡
= 𝑟6𝑢3 − (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) ∙ 𝑒3 + 𝛼∗ (7.17) 

Zgodnie z opisanym w rozdziale 3.5 modelem wzrostu Saccharomyces cerevisiae w 

warunkach aerobowych, szybkość reakcji syntezy i-tego enzymu katalizującego i-ty szlak 

metaboliczny, regulowana jest przez zmienną cybernetyczną 𝑢𝑖, a jej postać wyrażona jest 

zależnością (3.20). Aktywność poszczególnych enzymów wewnątrzkomórkowych, 

katalizujących odpowiednie ścieżki metaboliczne, reprezentowana jest przez zmienną 

cybernetyczną 𝑣𝑖, opisaną zależnością (3.21). Szybkości reakcji metabolicznych r1 − r3 
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dane są równaniami (3.13-3.15), natomiast szybkości tworzenia enzymów 

wewnątrzkomórkowych r4 − r6 wyrażone są zależnościami (3.16-3.18). Zmodyfikowaną 

właściwą szybkość wzrostu biomasy dla i-tego szlaku metabolicznego przedstawia 

równanie (3.19). 

7.2. Model bioreaktora z recyrkulacją strumienia 

Drugim aparatem, również często wykorzystywanym do przemysłowej produkcji 

bioetanolu jest zbiornikowy bioreaktor przepływowy z częściową recyrkulacją strumienia i 

zagęszczeniem biomasy, przedstawiony schematycznie na Rys. 7.2. W przypadku opisu 

matematycznego tego aparatu  konieczne jest zdefiniowanie współczynnika recyrkulacji 

strumienia masy 𝜉. Parametr ten określa ilość masy recyrkulującej w układzie i wyrażony 

jest stosunkiem natężenia przepływu mediów przez pętlę recyrkulacyjną 𝐹𝑉𝑅 do natężenia 

przepływu mediów przez bioreaktor FV. Zależność tą przedstawia wyrażenie 7.18. 

𝜉 =
𝐹𝑉𝑅

𝐹𝑉
 (7.18) 

Analizowany układ procesowy wyposażony jest również w separator, który umożliwia 

odseparowanie części biomasy opuszczającej bioreaktor. Jego wydajność charakteryzuje 

wprowadzony współczynnik zagęszczenia biomasy 𝜂. Obrazuje on stopień odzysku 

biomasy ze strumienia opuszczającego aparat i opisany jest wzorem 7.19. 

𝜂 =
𝑋 − 𝑋𝑅

𝑋
 (7.19) 

Wykorzystując zdefiniowane powyżej parametry oraz przyjęte założenia procesowe, 

równania bilansowe poszczególnych reagentów układu można przedstawić następującymi 

zależnościami: 

a) bilans stężenia glukozy 

𝑉 ∙
𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝐹𝑉𝑓𝐺0 + 𝐹𝑉𝑅𝐺 − 𝐹𝑉𝐺 − 𝑉 ∙ 𝑋 (

𝑟1𝑣1

𝑌1
+

𝑟3𝑣3

𝑌3
) − 𝑉 ∙ 𝜑4 (𝐶 ∙

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑋 ∙

𝑑𝐶

𝑑𝑡
) (7.20) 

b) bilans stężenia biomasy 

𝑉 ∙
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝐹𝑉𝑅𝑋𝑅 − 𝐹𝑉𝑋 + 𝑉 ∙ 𝑋 ∙ ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
 (7.21) 
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c) bilans stężenia etanolu 

𝑉 ∙
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝐹𝑉𝑅𝐸 − 𝐹𝑉𝐸 + 𝑉 ∙ 𝑋 ∙ (𝜑1

𝑟1𝑣1

𝑌1
−

𝑟2𝑣2

𝑌2
) (7.22) 

d) bilans stężenia tlenu w fazie ciekłej przy założeniu, że stężenia tlenu w fazie ciekłej 

nie ulega zmianie 

V ∙
dO

dt
= FVRO − FVO + kLA ∙ (O∗ − O) − V ∙ X ∙ (φ2

r2v2

Y2
+ φ3

r3v3

Y3
) (7.23) 

e) bilans stężenia węglowodanów wewnątrzkomórkowych 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛾3𝑟3𝑣3 − 𝐶 ∙ (𝛾1𝑟1𝑣1 − 𝛾2𝑟2𝑣2) − 𝐶 ∙ ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
 (7.24) 

f) bilans stężenia enzymu katalizującego reakcję fermentacji glukozy 

𝑑𝑒1

𝑑𝑡
= 𝑟4𝑢1 − 𝑒1 ∙ (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) + 𝛼∗ (7.25) 

g) bilans stężenia enzymu katalizującego reakcję utleniania etanolu 

𝑑𝑒2

𝑑𝑡
= 𝑟5𝑢2 − 𝑒2 ∙ (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) + 𝛼∗ (7.26) 

h) bilans stężenia enzymu katalizującego reakcję utleniania glukozy 

de3

dt
= r6u3 − e3 ∙ (∑ (rivi)

𝑖
+ β) + α∗ (7.27) 

Po uwzględnieniu zależności 7.18 i 7.19 otrzymano układ ośmiu równań różniczkowych 

zwyczajnych (7.28-7.35) opisujących dynamikę badanego bioreaktora [152]. 

𝑑𝐺

𝑑𝑡
=

𝐷

(1 − 𝜉)
∙ (𝐺0 + 𝐺 ∙ (𝜉 − 1)) − 𝑋 ∙ (

𝑟1𝑣1

𝑌1
+

𝑟3𝑣3

𝑌3
) − 𝜑4 (𝐶 ∙

𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝑋 ∙

𝑑𝐶

𝑑𝑡
) 

(7.28) 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝐷

(1 − 𝜉)
∙ (𝑋 ∙ ((1 − 𝜂) ∙ (1 − 𝜉) − 1)) + 𝑋 ∙ ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
 (7.29) 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

𝐷

(1 − 𝜉)
∙ (𝐸 ∙ (𝜉 + 1)) + 𝑋 ∙ (𝜑1

𝑟1𝑣1

𝑌1
−

𝑟2𝑣2

𝑌2
) (7.30) 

𝑑𝑂

𝑑𝑡
=

𝐷

(1 − 𝜉)
∙ (𝑂 ∙ (𝜉 + 1)) + 𝑘𝐿𝑎 ∙ (𝑂∗ − 𝑂) − 𝑋 ∙ (𝜑2

𝑟2𝑣2

𝑌2
+ 𝜑3

𝑟3𝑣3

𝑌3
) (7.31) 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛾3𝑟3𝑣3 − (𝛾1𝑟1𝑣1 − 𝛾2𝑟2𝑣2) ∙ 𝐶 − ∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
∙ 𝐶 (7.32) 
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𝑑𝑒1

𝑑𝑡
= 𝑟4𝑢1 − (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) ∙ 𝑒1 + 𝛼∗ (7.33) 

de2

dt
= r5u2 − (∑ (rivi)

i
+ β) ∙ e2 + α∗ (7.34) 

𝑑𝑒3

𝑑𝑡
= 𝑟6𝑢3 − (∑ (𝑟𝑖𝑣𝑖)

𝑖
+ 𝛽) ∙ 𝑒3 + 𝛼∗ (7.35) 

Wartości parametrów kinetycznych modelu zawarte są w tabeli 7.1. Analogicznie jak w 

przypadku pierwszego aparatu, szybkość reakcji syntezy i-tego enzymu katalizującego i-ty 

szlak metaboliczny, regulowana przez zmienną cybernetyczną 𝑢𝑖 (równanie 3.20). 

Aktywność poszczególnych enzymów wewnątrzkomórkowych reprezentowana jest przez 

zmienną cybernetyczną 𝑣𝑖 (równanie 3.21). Szybkości reakcji metabolicznych r1 − r3 dane 

są równaniami (3.13-3.15). Szybkości tworzenia enzymów wewnątrzkomórkowych r4 − r6 

wyrażone są zależnościami (3.16-3.18), natomiast zmodyfikowana właściwa szybkość 

wzrostu biomasy dla i-tego szlaku metabolicznego dana jest równaniem (3.19). 

 

Rys. 7.2 Schemat zbiornikowego bioreaktora przepływowego z częściową recyrkulacją 

strumienia i zagęszczeniem biomasy, w którym przebiega proces produkcji bioetanolu metodą 

fermentacji ciągłej w warunkach aerobowych. 
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7.3. Parametry kinetyczne cybernetycznego modelu wzrostu komórek drożdży 

Niewątpliwą wadą przedstawionego w punkcie 3.5 cybernetycznego modelu wzrostu 

drożdży Saccharomyces cerevisiae jest bardzo duża liczba jego parametrów kinetycznych 

[81], które zestawiono w tabeli 7.1. Wyznaczenie lub oszacowanie ich wartości stanowi 

duże wyzwanie i może przysporzyć wielu trudności. Jak donoszą autorzy modelu 

kinetycznego [81] wartości znaczącej części parametrów; takich jak maksymalne właściwe 

szybkości wzrostu 𝜇𝑖,𝑚𝑎𝑥, współczynniki wydajności 𝑌𝑖, współczynniki stechiometryczne 𝜑𝑖 

i 𝛾𝑖, współczynnik przenikania masy rozpuszczonego tlenu 𝑘𝐿𝑎, stężenie nasycenia tlenem 

𝑂∗, szybkości magazynowania i konsumpcji węglowodanów wewnątrzkomórkowych; 

można określić na podstawie danych eksperymentalnych. Natomiast wartości 

współczynników nasycenia substratem 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 oraz współczynniki nasycenia tlenem 𝐾𝑂2 

i 𝐾𝑂3 nie można ustalić bezpośrednio na podstawie danych eksperymentalnych. W celu ich 

wyznaczenia konieczne jest przeprowadzenie symulacji numerycznych z zastosowaniem 

sformułowanego modelu i zestawienie otrzymanych wyników z danymi eksperymentalnymi 

w celu estymacji poszukiwanych wartości. Taka procedura pozwala na wyznaczenie 

zakresów ich wartości, dla których model generuje obserwowane doświadczalnie 

rozwiązania. Następnie z wyznaczonych obszarów dobiera się wartości parametrów tak, 

aby uzyskane wyniki symulacji pokrywały się z danymi eksperymentalnymi. Oczywiście 

przyjęty w konkretnym analizowanym przypadku zestaw wartości parametrów modelu nie 

jest uniwersalny i nie jest możliwe porównanie generowanych danych numerycznych z 

danymi wszystkich dostępnych badań eksperymentalnych dla różnych szczepów drożdży 

Saccharomyces cerevisiae. W zależności od użytych mikroorganizmów wartości tych 

parametrów mogą ulegać znacznym zmianom, co jest niewątpliwie istotnym utrudnieniem 

w stosowaniu tego modelu. 

Mając zatem świadomość niedoskonałości wykorzystanego w niniejszej pracy 

modelu kinetycznego warto znać wpływ zmian wartości parametrów modelu na wyniki 

wykonywanych symulacji numerycznych. Z tego też powodu została przeprowadzona 

analiza czułości parametrycznej modelu względem parametrów 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, 𝐾𝑂2 oraz 𝐾𝑂3. 

Jej wyniki zostały opublikowane w pracy własnej [110]. Obliczenia numeryczne mające na 

celu wyznaczenie bezwzględnych wartości znormalizowanego współczynnika czułości 

𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 przeprowadzono wykorzystując metodę różnic centralnych. Postać 

znormalizowanego współczynnika czułości 𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 zdefiniowana jest równaniem (7.36), 

gdzie 𝑌𝑐𝑖 jest zmienną wyjściową a 𝑋𝑢𝑖 zmienną wejściową modelu [159]. Współczynnik 

czułości został znormalizowany w celu usunięcia efektów skalowania i ułatwienia 
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bezpośredniego porównania otrzymanych wartości. Wyniki wykonanych badań 

numerycznych przedstawiono na Rys. 7.3. 

𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 = |
𝑑𝑌𝑐𝑖

𝑑𝑋𝑢𝑗
∙

𝑋𝑢𝑗

𝑌𝑐𝑖
| (7.36) 

Czułość modelu na zmianę wartości analizowanego parametru określono zaliczając 

obliczone wartości współczynników 𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 do jednej z 4 kategorii [159]:  

1. kategoria - brak znaczącego wpływu parametru (𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 ≤ 0.25),  

2. kategoria – parametr wpływowy (0.25 ≤ 𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 ≤ 1.00), 

3. kategoria – parametr bardzo wpływowy (1.00 ≤ 𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 ≤ 2.00), 

4. kategoria – parametr niezwykle wpływowy (𝑍(𝑖, 𝑗)𝑁𝑜𝑟𝑚 ≥ 2.00). 

Zgodnie z zaprezentowanymi na Rys. 7.3 wartościami znormalizowanego współczynnika 

czułości dla 𝐾1 i 𝐾𝑂3 zaklasyfikować je należy do kategori 2. Zatem parametry te są 

wpływowe i nawet ich niewielka zmiana może wpływać na wyniki symulacji numerycznych, 

jednak wpływ ten jest umiarkowany. Wartości znormalizowanego współczynnika czułości 

dla pozostałych parametrów 𝐾2, 𝐾3 i 𝐾𝑂2 zaklasyfikowano do kategorii 1, co oznacza że nie 

mają one większego wpływu na generowane wyniki obliczeń numerycznych. 

Tabela 7.1 Wartość parametrów kinetycznych modelu cybernetycznego dla hodowli ciągłej 

Saccharomyces cerevisiae w warunkach aerobowych [160]. 

Parametr Jednostka Wartość Parametr Jednostka Wartość 

𝜇1𝑚𝑎𝑥 h−1 0.44 𝐾1 g ∙ L−1 0.05 

𝜇2𝑚𝑎𝑥 h−1 0.19 𝐾2 g ∙ L−1 0.01 

𝜇3𝑚𝑎𝑥 h−1 0.36 𝐾3 g ∙ L−1 0.001 

𝑌1 g ∙ g−1 0.16 𝜑1 g ∙ g−1 0.403 

𝑌2 g ∙ g−1 0.75 𝜑2 g ∙ g−1 2.087 

𝑌3 g ∙ g−1 0.60 𝜑3 g ∙ g−1 1.067 

𝐾𝑂2 mg ∙ L−1 0.01 𝜑4 g ∙ g−1 0.95 

𝐾𝑂3 mg ∙ L−1 2.2 𝛼 g ∙ g−1 ∙ h−1 0.3 

𝛾1 g ∙ g−1 10.0 𝛽 g ∙ g−1 ∙ h−1 0.7 

𝛾2 g ∙ g−1 10.0 𝛼∗ g ∙ g−1 ∙ h−1 0.03 

𝛾3 g ∙ g−1 0.8 𝑘𝐿𝑎 h−1 225 
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Pomimo wspomnianych w niniejszym rozdziale wad omawianego modelu 

kinetycznego zasługuje on niewątpliwie na uwagę i stanowi dobrą alternatywę dla innych 

modeli kinetycznych. Przewiduje on z dobrą dokładnością obserwowane eksperymentalnie 

zmiany wartości składu bulionu fermentacyjnego oraz dobrze symuluje eksperymentalnie 

obserwowane zjawiska, do których zalicza się między innymi efekt Crabtree. Co więcej jest 

w stanie symulować zmiany charakteru metabolizmu komórkowego z metabolizmu 

utleniania glukozy przy niskich wartościach stopnia rozcieńczenia, na metabolizm 

fermentacji glukozy przy wysokich wartościach stopnia rozcieńczenia [81]. Dodatkowo 

odtwarza obserwowane eksperymentalnie oscylacje stężeń masy komórkowej, glukozy, 

etanolu i rozpuszczonego tlenu. Mając na uwadze zarówno wady jak i zalety omawianego 

modelu kinetycznego, postanowiono go wykorzystać w niniejszej pracy do opisu wzrostu 

komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

Rys. 7.3 Znormalizowane współczynniki czułości parametrycznej modelu bioreaktora 

przepływowego wyznaczone dla przykładowego stanu stacjonarnego Go = 20.00 [g L⁄ ] i D =

0.25 [h−1] [110]. 
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8. Badane układy sterowania procesem produkcji bioetanolu 

Pierwszym aparatem, którego koncepcję sterowania poddano rozważaniu jest 

zbiornikowy bioreaktor przepływowy z idealnym wymieszaniem. Przedstawiony w rozdziale 

7.1 model matematyczny analizowanego układu procesowego zawiera dwa parametry 

procesowe: 

 stężenie substratu węglowego w strumieniu zasilającym bioreaktor G0 

 szybkość rozcieńczania D 

Manipulowanie wartościami tych parametrów podczas prowadzenia procesu jest możliwe 

zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej. W przypadku stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym wymagane jest w tym celu wykorzystanie dodatkowych elementów 

instalacji. Natomiast sterowanie wartością szybkości rozcieńczania odbywa się za pomocą 

zaworów regulującym natężęnie przepływu strumienia zasilającego bioreaktor. Metoda ta 

jest wykorzystywana w praktyce przemysłowej na szeroką skalę i nie wiąże się z 

nadmiernym skomplikowaniem układu procesowego. Dlatego też, szybkość rozcieńczania 

została wybrana jako zmienna sterująca. 

Drugim aparatem, który poddano analizie jest zbiornikowy bioreaktor przepływowy z 

częściową recyrkulacją strumienia i zagęszczeniem biomasy. Jego model matematyczny 

przedstawiono w rozdziale 7.2. Zawiera on parametry procesowe: 

● stężenie substratu węglowego w strumieniu zasilającym bioreaktor G0, 

● szybkość rozcieńczania D, 

● współczynnik recyrkulacji strumienia masy ξ, 

● współczynnik zagęszczenia biomasy η. 

Rozważając możliwe strategie sterowania bioreaktorem z recyrkulacją biomasy należy 

zauważyć, że analogicznie jak w przypadku stężenia glukozy w strumieniu zasilającym G0, 

sterowanie w skali przemysłowej współczynnikiem zagęszczenia biomasy η wymaga 

wykorzystania dodatkowych urządzeń. Jednakże możliwe jest skuteczne sterowanie 

bioreaktorem, regulując wartość szybkość rozcieńczania D oraz współczynnika recyrkulacji 

strumienia masy ξ [137]. Oba te parametry są funkcją natężenia przepływu, których 

regulacja odbywać się może za pomocą odpowiednio dobranych zaworów. Z tego też 

powodu w niniejszej pracy zostały one wybrane jako zmienne sterujące. 

 Z uwagi na fakt, iż analizowany proces produkcji bioetanolu realizowany jest w 

atmosferze aerobowej, oba bioreaktory wyposażone są w układy napowietrzania. 

Napowietrzanie bioreaktora powszechnie stanowi przedmiot regulacji i jest intensywnie 
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badane również w kontekście wykorzystania zaawansowanych algorytmów sterowania. 

Jednakże zagadnienie to jest osobnym, bardzo obszernym tematem i nie jest poddawane 

rozważaniom w niniejszej rozprawie. 

8.1. Klasyczny regulator PI 

Podstawowym regulatorem automatycznym stosowanym w przemyśle jest liniowy i 

jednowymiarowy regulator proporcjonalno – całkująco – różniczkujący (PID) lub jego 

wariacje. Zalicza się do nich regulator proporcjonalno – całkujący (PI) oraz proporcjonalno 

– różniczkujący (PD) [192]. Zależność sygnału wyjściowego u(t) od uchybu regulacji e(t) 

dla poszczególnych członów regulatora PID opisana jest odpowiednio zależnościami (8.1-

8.3) [192]. Człon proporcjonalny przedstawia wyrażenie (8.1), człon całkujący wyrażenie 

(8.2), a człon różniczkujący wyrażenie (8.3). 

𝑢(𝑡) = 𝑢(0) + 𝐾𝑝 ∙ 𝑒(𝑡) (8.1) 

𝑢(𝑡) = 𝑢(0) + 𝐾𝑝 ∙
1

𝑇𝑖
∙ ∫ 𝑒(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝑡 (8.2) 

𝑢(𝑡) = 𝑢(0) + 𝐾𝑝 ∙ 𝑇𝑑 ∙
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (8.3) 

Zależność sygnału wyjściowego u(t) od uchybu regulacji e(t) dla poszczególnych 

członów regulatora PID, PI oraz PD jest kombinacją zależności (8.1-8.3). Dobór 

odpowiedniej konfiguracji regulatora zależy od dynamiki regulowanego układu. W 

przypadku regulacji procesów, w których biorą udział mikroorganizmy, do regulacji 

podstawowych parametrów wykorzystywane są pojedyncze regulatory 

proporcjonalno – całkujące PI lub ich kaskadowe połączenia. Regulatory PI 

zasadniczo wykorzystywane są do regulacji obiektów o dowolnych stałych 

czasowych i dużych czasach opóźnienia. Dodatkowo przy jego pomocy możliwe 

jest sterowanie obiektem, w którym występują znaczne amplitudy, wolno 

zmieniających się zaburzeń [192].  

Pomimo faktu, iż charakter bioprocesów dobrze wpisuje się w charakterystykę 

regulatora PI, jest on często nieefektywny w praktyce, a strojenie układu kaskadowego 

regulatorów PI jest zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym. Pomimo tego regulator PI 

został w niniejszej pracy wykorzystany jako punkt odniesienia w przypadku problemu 

sterowania jednowymiarowego natężeniem przepływu strumienia zasilającego zbiornikowy 

bioreaktor przepływowy bez recyrkulacji. Aparat wyposażony jest w układ automatycznej 
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regulacji sprzężony z zaworem regulującym natężenie przepływu strumienia zasilającego 

Fv, co przedstawiono schematycznie na Rys. 8.1 [138].  

 

Rys. 8.1 Schemat przepływowego bioreaktora zbiornikowego z klasycznym liniowym 

regulatorem     jednowymiarowym PI natężenia przepływu strumienia zasilającego układ 

procesowy [138]. 

Zależność natężenia przepływu od czasu będącą sygnałem wyjściowym regulatora 

przedstawia wyrażenie (8.4). 

𝐹𝑣(𝑡) = 𝐹𝑣(0) + 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝑡) (8.4) 

Po uwzględnieniu zależności (8.4), wyrażenie na szybkość rozcieńczania, obecne w 

równaniach bilansowych bioreaktora (7.10 – 7.17), przyjmuje postać (8.5). 

𝐷 =
𝐹𝑣(0) + 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +

1
𝑇𝑖

∫ 𝑒(𝑡)
𝑡

0
𝑑𝑡)

𝑉
 

(8.5) 

Jako zmienną regulowaną przyjęto stężenie bioetanolu (E). W związku z tym, występujący 

w równaniu (8.5) uchyb regulacji zdefiniowano zależnością (8.6). 

 

  



58 

 

𝑒(𝑡) = 𝐸𝑆𝐸𝑇 − 𝐸(𝑡) (8.6) 

gdzie: ESET jest zadaną wartością stężenia bioetanolu w układzie, a E(t) jego wartością 

bieżącą. 

8.2. Nieliniowy regulator predykcyjny 

Z uwagi na wspomniane w niniejszej pracy uwagi, na temat ograniczeń klasycznych 

układów regulacji i problemów stabilności regulowanych przez nie bioprocesów, 

postanowiono jako obiecującą alternatywę przyjąć nieliniowy regulator predykcyjny. 

Niewątpliwie ogromną zaletą tego regulatora jest możliwość definiowania ograniczeń 

procesowych w obrębie algorytmu wyznaczającego wartości sterujących sygnałów 

wyjściowych. Umożliwia to precyzyjną regulację środowiska procesowego, co w przypadku 

bioprocesów ma kluczowe znaczenie i gwarantuje stabilny przebieg procesu z możliwie 

najwyższą jego wydajnością [41, 136]. Bardzo ważne jest odpowiednie zdefiniowanie tych 

ograniczeń, gdyż wszelkie błędy lub niedokładności popełnione na tym etapie syntezy 

układu sterowania mogą się przełożyć bezpośrednio na nieprawidłowe funkcjonowanie 

zaprojektowanego regulatora. Ograniczenia procesowe, w zależności od specyfiki danego 

procesu i krytycznych wielkości procesowych, mają różny charakter. Mogą mieć one 

przykładowo naturę ekonomiczną i być związane z kosztami operacyjnymi instalacji. W 

innym przypadku ich źródło znajduje się w specyfice przebiegającej w bioreaktorze reakcji. 

Bezpośredni wpływ na wydajność prowadzonego procesu mają między innymi czynniki 

limitujące lub reakcje niepożądane generujące produkty uboczne. Odpowiednie 

zaprojektowanie regulatora sprowadza się zatem do ścisłego i wielowymiarowego 

definiowania wartości krytycznych parametrów procesowych dla wykorzystywanego 

szczepu mikroorganizmów. Nowoczesne układy sterowania oferują o wiele większe 

możliwości definiowania skomplikowanych zależności opisujących ograniczenia procesowe 

w obrębie samego algorytmu sterowania, czego doskonałym przykładem jest algorytm 

sterowania predykcyjnego [118-120].  

 W pierwszym przypadku jednowymiarowy nieliniowy regulator predykcyjny 

zastosowano do regulacji natężeniem przepływu strumienia zasilającego zbiornikowy 

bioreaktor przepływowy bez recyrkulacji. Analogicznie jak w przypadku regulatora PI, układ 

automatycznej regulacji sprzężony z zaworem regulującym natężenie przepływu strumienia 

zasilającego Fv, co przedstawiono schematycznie na Rys. 8.2.  
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Rys. 8.2 Schemat przepływowego bioreaktora zbiornikowego z jednowymiarowym regulatorem 

predykcyjnym natężenia przepływu strumienia zasilającego układ procesowy. 

Dla tak sformułowanego problemu regulacji ogólna postać funkcji celu opisanej równaniem 

(5.2), przyjmuje postać (8.7). 

𝐽 = 𝜆𝐸 ∑ (𝐸𝑠𝑒𝑡(𝑘 + 𝑁|𝑘) − 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑘 + 𝑁|𝑘))
2

𝑁𝑝

𝑖=1

+ 𝜆𝐷 ∑ (𝐷(𝑘 + 𝑁) − 𝐷(𝑘 + 𝑁 − 1))
2

𝑁𝑐−1

𝑖=1

 (8.7) 

 W drugim przypadku rozważaniom poddano dwuwymiarowy nieliniowy regulator 

predykcyjny, zastosowany do sterowania pracą zbiornikowego bioreaktora przepływowego 

z częściową recyrkulacją masy i zagęszczeniem biomasy. Analizowany układ 

przedstawiono schematycznie na Rys. 8.3. Sterowanie odbywa się za pomocą zaworu 

regulującego natężenie przepływu strumienia zasilającego aparat FV oraz zaworu 

regulującego przepływ masy przez pętlę recyrkujacyjną FVR. Klasyczny układ regulacji 

bazuje w takiej sytuacji na kaskadowym połączeniu jednowymiarowych regulatorów PI. 

Jednakże algorytmy regulacji predykcyjnej umożliwiają wielowymiarowe sterowanie 

układami procesowymi, bez konieczności syntezy skomplikowanych zależności. Cały 
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zabieg sprowadza się bowiem do odpowiedniego zdefiniowania funkcji celu, która dla 

analizowanego przypadku przybiera postać wyrażenia (8.8). 

𝐽 = 𝜆𝐸 ∑ (𝐸𝑠𝑒𝑡(𝑘 + 𝑁|𝑘) − 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑘 + 𝑁|𝑘))
2𝑁𝑝

𝑖=1
+ 𝜆𝐷 ∑ (𝐷(𝑘 + 𝑁) − 𝐷(𝑘 + 𝑁 − 1))

2
+

𝑁𝑐−1
𝑖=1

𝜆𝜉 ∑ (𝜉(𝑘 + 𝑁) − 𝜉(𝑘 + 𝑁 − 1))
2𝑁𝑐−1

𝑖=1   (8.8) 

 

Rys. 8.3 Schemat przepływowego bioreaktora zbiornikowego z dwuwymiarowym regulatorem 

predykcyjnym natężenia przepływu strumienia zasilającego oraz natężenia przepływu masy 

przez pętlę recyrkulacyjną. 

 W obu przedstawionych sytuacjach procesowych wykorzystano opracowany na 

podstawie źródeł literaturowych [150] algorytm nieliniowego regulatora predykcyjnego, 

który schematycznie przedstawiono na Rys. 8.4. Pierwszą jego składową jest optymalizator 

wraz z biblioteką ograniczeń procesowych. W celu rozwiązania problemu optymalizacji 

nieliniowej wykorzystywane są zwykle numeryczne algorytmy SQP (ang. Sequential 

Quadratic Programming). Metody SQP są uważane za skuteczne metody rozwiązywania 

problemu optymalizacji z ograniczeniami [153]. Dostępnych jest wiele pakietów 

oprogramowania w standardowych programach naukowych, które w zależności od projektu 

są w stanie rozwiązywać złożone problemy, zawierające nawet do kilku tysięcy nieznanych 
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wielkości (SOLNP [154, 155], DYNO [156]). Zasadniczo metody SQP obejmują 

minimalizację funkcji jakości względem modyfikacji zmiennych wejściowych. W niniejszej 

pracy wykorzystano procedurę fmincon [157, 158], dostępną w pakiecie MATLAB. 

Procedura ta zawiera opisana wyżej metodę, zalecaną do rozwiązywania problemu 

optymalizacji nieliniowej wraz z ograniczeniami. Ograniczenia mogą mieć charakter liniowy 

lub nieliniowy. Drugim elementem algorytmu jest predyktor odpowiedzi układu na 

wyznaczone zmiany wartości sygnału sterującego. Generalnie estymacja stanu systemów 

dynamicznych jest bardzo ważną dziedziną nauki, mającą szerokie zastosowanie w nauce 

i technice, szczególnie podczas analizy systemów dynamicznych. W przypadku 

rzeczywistych procesów przemysłowych jako standardowy estymator stanu przyjął się filtr 

Kalmana (ang. Kalman Filter) [193], oraz jego rozszerzona wersja (ang. Extended Kalman 

Filter) [194]. Stosowane są one odpowiednio do estymacji układów liniowych i nieliniowych. 

Estymacja układu nieliniowego może również bazować na procedurze linearyzacji modelu. 

Proces linearyzacji prowadzi do przekształcenia niekiedy skomplikowanych zależności 

matematycznych w ich uproszczoną liniową postać, co prowadzi do skrócenia czasu 

obliczeń numerycznych [161]. Jednakże procedura ta związana jest zawsze z utratą pewnej 

części informacji, które dostarcza nieliniowy model. Ewentualne niedokładności 

prowadzonych obliczeń prowadzą bezpośrednio do błędu predykowanych stanów 

stacjonarnych układu. Te z kolei są sumowane na całym horyzoncie predykcji. Z uwagi na 

ten fakt, postanowiono w niniejszej pracy wykorzystać oryginalne postacie nieliniowych 

równań stanu do wyznaczania trajektorii predykcji, zgodnie z zależnością (8.9), która bazuje 

na numerycznej metodzie całkowania Eulera [161]. 

𝑌𝑖 = 𝑌𝑖0 +
𝜕𝑓𝑖

𝑑𝑡
∙ ∆𝑡 (8.9) 

 Zgodnie z zamieszczonym na Rys. 8.4 schematem blokowym, opracowany algorytm 

predykcyjnego sterowania pracą bioreaktora jako informacje wejściowe do wyznaczenia 

wartości uchybu regulacji, wykorzystuje dane pomiarowe dostarczane w każdej chwili 

próbkowania regulatora. Następnie inicjalizowany jest optymalizator, który dla bieżącej 

wartości zmiennej sterującej, zgodnie z aktualną postacią funkcji celu, wyznacza trajektorię 

sygnałów sterujących z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w bibliotece ograniczeń 

procesowych. W kolejnym kroku predyktor, bazując na nieliniowym modelu 

matematycznym procesu, oblicza trajektorię odpowiedzi układu procesowego na 

wyznaczone próbki sygnałów sterujących. Postać funkcji celu jest następnie aktualizowana, 

po czym obliczenia są powtarzane sekwencyjnie w zależności od zdefiniowanych długości 

horyzontu predykcji i horyzontu sterowania. Zakończenie obliczeń następuje po osiągnięciu 
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minimum globalnego funkcji celu. Po ich ukończeniu do układu procesowego aplikowana 

jest pierwsza wartość sygnału sterującego z wyznaczonej optymalnej trajektorii sterowania. 

Dla tej wartości układ działa aż do następnej chwili próbkowania. Po czym procedura jest 

powtarzana. Zakończeniem sterowania jest osiągnięcie uchybu regulacji poniżej założonej 

wartości względnej lub bezwzględnej.  

 

Rys. 8.4 Algorytm nieliniowego regulatora predykcyjnego ze zintegrowaną biblioteką ograniczeń 

procesowych, opracowany na podstawie pracy [162]. 
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9. Metoda badawcza 

 Standardowa analiza nieliniowa dostarcza informacji ilościowych o strukturze gałęzi 

stanów stacjonarnych oraz jakościowych o występowaniu bifurkacji. Sprawdza się ona 

dobrze w przypadku klasycznych procesów chemicznych, gdzie rozpatrywane są 

standardowe zmienne stanu związane bezpośrednio z wewnętrznym środowiskiem 

reaktora. Natomiast w przypadku procesów biochemicznych analiza nieliniowa stanów 

stacjonarnych powinna dostarczać dodatkowych informacji również o stanie 

wewnątrzkomórkowym mikroorganizmów. Wiąże się to z możliwością dokonania 

metabolicznej interpretacji struktury gałęzi stanów stacjonarnych. Wpisując się w ten trend, 

przeprowadzenie analizy nieliniowej stanów stacjonarnych badanych w niniejszej pracy 

bioreaktorów, poprzedził etap opracowania własnej jakościowej metody interpretacji 

uzyskiwanych diagramów bifurkacyjnych. W wyniku tego zabiegu możliwe jest śledzenie 

zmian metabolicznych przebiegających w komórkach biomasy. Została ona pomyślnie 

wykorzystana w pracach własnych [58, 110, 152]. 

Zgodnie z założeniami wykorzystanego strukturalnego-niesegregowanego modelu 

kinetycznego, komórki biomasy optymalizują dynamicznie wewnątrzkomórkowe procesy 

metaboliczne tak, aby zmaksymalizować swój wzrost w danej chwili procesu. Może się on 

odbywać względem jednej z trzech przyjętych ścieżek metabolicznych, które zarządzane 

są poprzez wprowadzone zmienne cybernetyczne. Zatem, najaktywniejszą w danym 

momencie ścieżką metaboliczną, jest ta względem której szybkość wzrostu biomasy jest 

największa. W związku z tym założono iż, identyfikacja faworyzowanych reakcji 

biochemicznych możliwa jest na podstawie śledzenia wartości chwilowych szybkości 

reakcji metabolicznych (ri) oraz zmiennych cybernetycznych (𝑣𝑖 i 𝑢𝑖). Kluczową wielkością 

jest zmienna charakteryzująca aktywność danej ścieżki metabolicznej (𝑣𝑖). Dla 

najaktywniejszego w danej chwili szlaku przyjmuje ona wartość (𝑣𝑖 = 1). Zmienna (𝑢𝑖) 

charakteryzuje natomiast szybkość syntezy enzymów wewnątrzkomórkowych i pełni rolę 

współczynnika stechiometrycznego, jednakże jej wartość jest zawsze najwyższa w 

przypadku dominującej reakcji. 

Zaproponowana metoda polega na sporządzeniu diagramów bifurkacyjnych 

chwilowych szybkości reakcji ri względem danego parametru bifurkacyjnego i zestawienie 

ich z diagramem bifurmacyjnym analizowanej zmiennej stanu. Na ich podstawie możliwe 

jest jednoznaczne określenie dominującej w danych warunkach procesowych reakcji 

biochemicznej. Analiza tych diagramów względem maksymalnej szybkości reakcji dla danej 

wartości parametru bifurkacyjnego, umożliwia wyznaczenie punktów zmian 

faworyzowanych przez komórki biomasy ścieżek metabolicznych (SP). Dzięki 
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jednoznacznemu zlokalizowaniu tych punktów możliwe jest określenie zakresów 

parametrów procesowych, dla których komórki biomasy wykazują określoną aktywność 

metaboliczną. Ta z kolei przekłada się bezpośrednio na wydajność prowadzonego procesu. 

W przypadku badanych układów możliwe są trzy scenariusze. Zmiana warunków 

procesowych w układzie wymusza na komórkach biomasy zmianę preferowanej ścieżki 

metabolicznej z fermentacji glukozy na utlenianie etanolu (punkt zmian metabolicznych 

SP1), utleniania etanolu na utlenianie glukozy (punkt zmian metabolicznych SP2) lub 

utlenianie glukozy na fermentację glukozy (punkt zmian metabolicznych SP3), przy 

założeniu, że wymienione wyżej zjawiska mogą zachodzić w obu kierunkach. Dla ułatwienia 

interpretacji zamieszczonych diagramów akronimy punktów zmian metabolicznych wraz z 

ich opisem zamieszczono w tabeli 9.1. Dwa przykładowe diagramy bifurkacyjne chwilowych 

szybkości reakcji ri względem stężenia substratu węglowego i szybkości rozcieńczania 

przedstawiono odpowiednio na Rys. 9.1 i 9.5. Linie ciągłe widoczne na zamieszczonych 

diagramach reprezentują stabilne stany stacjonarne, natomiast linie przerywane niestabilne 

stany stacjonarne. Gwiazdkami zaznaczono punkty bifurkacji Hopfa. Pionowymi czarnymi 

liniami przerywanymi zaznaczono punkty zachodzących zmian metabolicznych w 

komórkach biomasy. 

 

 

Rys. 9.1 Diagram bifurkacyjny dla D = 0.1000 [h−1] względem stężenia substratu węglowego w 

strumieniu zasilającym Go. Legenda:  stężenie glukozy (G),  szybkość reakcji fermentacji 

glukozy (R1),  szybkość reakcji utleniania etanolu (R2),  szybkość reakcji utleniania 

glukozy (R3) [58]. 
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Tabela 9.1 Definicja punktów zmian metabolicznych zachodzących w komórkach biomasy. 

Punkt zmian metabolicznych Opis biochemiczny 

SP1 
Zmiana dominującej reakcji biochemicznej w układzie 

metabolicznym komórek biomasy z R1 → R2 lub R2 → R1 

SP2 
Zmiana dominującej reakcji biochemicznej w układzie 

metabolicznym komórek biomasy z R2 → R3 lub R3 → R2 

SP3 
Zmiana dominującej reakcji biochemicznej w układzie 

metabolicznym komórek biomasy z R1 → R3 lub R3 → R1 

 

Rys. 9.1 przedstawia diagram bifurkacyjny chwilowych szybkości reakcji ri względem 

stężenia glukozy w strumieniu zasilającym Go. Z zamieszczonego wykresu można 

odczytać, iż poczynając od niskich wartości Go do punktu SP2, w układzie dominuje reakcja 

utlenianie glukozy (R3). Dla tych wartości parametrów procesowych szybkość tej reakcji jest 

największa. Zatem komórki biomasy faworyzując ten szlak metaboliczny zapewniają sobie 

maksymalną szybkość wzrostu. Szybkość reakcji (R3) spada gwałtownie po przekroczeniu 

punktu SP2 i utrzymuje się w granicach zera dla wyższych wartości Go. Dodatkowo, w 

punkcie SP2 reakcja utleniania glukozy traci swą dominację na rzecz utleniania etanolu (R2). 

Sytuacja ta trwa aż do wystąpienia punktu SP1, gdzie dochodzi ponownie do dostosowania 

metabolizmu komórek do zachodzących zmian zewnątrzkomórkowych. W punkcie tym 

mikroorganizmy dokonują zmian w swym układzie metabolicznym, w wyniku czego 

faworyzowana ścieżka utleniania etanolu (R2) traci dominację na rzecz ścieżki związanej z 

fermentacją glukozy (R1). Jak wynika z zamieszczonego diagramu, reakcja ta jest 

faworyzowana dla wysokich stężeń glukozy w strumieniu zasilającym układ. W celu 

potwierdzenia słuszności zaproponowanej metody przeprowadzono symulacje numeryczne 

modelu bioreaktora z idealnym wymieszaniem, którego model matematyczny 

zaprezentowano w rozdziale 7.1. Obejmowały one sporządzenie trajektorii czasowych 

zmiennych stanu wraz z trajektoriami czasowymi zmian chwilowych szybkości reakcji 

biochemicznych (R1 − R3) dla trzech zestawów wartości parametrów procesowych, dla 

których zgodnie z Rys. 9.1 komórki biomasy wykazują różną aktywność metaboliczną. 

Wyniki symulacji numerycznych przedstawiono na Rys. 9.2-9.4.  
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Rys. 9.2 Diagram przedstawiający trajektorię czasową stężenia glukozy oraz trajektorię czasową 

zmian chwilowych szybkości reakcji biochemicznych w bioreaktorze przepływowym dla wartości 

D = 0.1000 [h−1] i Go = 12.50 [g L⁄ ]. 

 

 

Rys. 9.3 Diagram przedstawiający trajektorię czasową stężenia glukozy oraz trajektorię czasową 

zmian chwilowych szybkości reakcji biochemicznych w bioreaktorze przepływowym dla wartości 

D = 0.1000 [h−1] i Go = 25.00 [g L⁄ ]. 
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Rys. 9.4 Diagram przedstawiający trajektorię czasową stężenia glukozy oraz trajektorię czasową 

zmian chwilowych szybkości reakcji biochemicznych w bioreaktorze przepływowym dla wartości 

D = 0.1000 [h−1] i Go = 42.50 [g L⁄ ]. 

Odczytane wartości zmiennych cybernetycznych (vi i ui) w stanie stacjonarnym 

osiągniętym po upływie 150h zestawiono w tabeli 9.2. Na tej podstawie można stwierdzić, 

iż zaproponowana metoda umożliwia identyfikację przedziałów wartości parametrów 

procesowych, którym przypisana jest ściśle określona aktywność metaboliczna 

mikroorganizmów. 

Tabela 9.2 Wartości zmiennych cybernetycznych dla wybranych punktów umieszczonych na Rys. 

9.1 odczytane dla stanu stacjonarnego w chwili t = 200[h]. 

𝐆𝟎 = 𝟏𝟐. 𝟓[𝐠/𝐋] 

r1 = 0.0027 r2 = 0.0035 r3 = 0.0998 

v1 = 0.0275 u1 = 0.0259 v2 = 0.0349 u2 = 0.0328 v3 = 1.0000 u3 = 0.9413 

𝐆𝟎 = 𝟐𝟓. 𝟎[𝐠/𝐋] 

r1 = 0.0489 r2 = 0.0603 r3 = 0.0002 

v1 = 0.8123 u1 = 0.4475 v2 = 1.0000 u2 = 0.5509 v3 = 0.0030 u3 = 0.0017 

𝐆𝟎 = 𝟒𝟐. 𝟓[𝐠/𝐋] 

r1 = 0.0529 r2 = 0.0499 r3 = 0.0002 

v1 = 1.0000 u1 = 0.5136 v2 = 0.9441 u2 = 0.4849 v3 = 0.0029 u3 = 0.0015 
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Rys. 9.5 Diagram bifurkacyjny dla Go = 22.00 [g/L] względem szybkości rozcieńczania D. 

Legenda:  stężenie glukozy (G),  szybkość reakcji fermentacji glukozy (R1),  

szybkość reakcji utleniania etanolu (R2),  szybkość reakcji utleniania glukozy (R3) [58]. 

 

Na Rys. 9.5 zaprezentowano diagram bifurkacyjny sporządzony względem szybkości 

rozcieńczania D. Począwszy od niskich wartości D do punktu SP2, w układzie dominuje 

reakcja utleniania glukozy (R3). Jej szybkość posiada największą wartość, a w związku z 

zasadą maksymalizacji szybkości wzrostu biomasy, jest to najefektywniejszy dostępny 

szlak metabolicznych dla tych wartości parametrów procesowych. Szybkości dwóch 

pozostałych reakcji są na zdecydowanie niższym poziomie. W punkcie SP2 dochodzi do 

zmiany dominacji utleniania glukozy na utlenianie etanolu (R2). W obszarze tym szybkość 

reakcji utleniania glukozy przyjmuje wartości bliskie zeru. Utlenianie etanolu faworyzowane 

jest przez komórki biomasy aż do punktu SP1, gdzie dominację przejmuje fermentacja 

glukozy (R1). Warto również zauważyć, iż po przekroczeniu punktu SP1 wzrasta gwałtownie 

aktywność oksydacyjna mikroorganizmów, o czym świadczy wzrost szybkość reakcji (R3). 

Analogicznie jak w przypadku Rys. 9.1 przeprowadzono weryfikację zaproponowanej 

metody. Wyniki symulacji numerycznych dla trzech zestawów wartości parametrów 

procesowych przedstawiono na Rys. 9.6-9.8, natomiast odczytane po upływie 150h 

wartości zmiennych cybernetycznych (vi i ui) zamieszczono w tabeli 9.3. Również i w tym 

przypadku dane numeryczne jednoznacznie wskazują na poprawność opracowanej metody 

interpretacji diagramów bifurkacyjnych.  
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Rys. 9.6 Diagram przedstawiający trajektorię czasową stężenia glukozy oraz trajektorię czasową 

zmian chwilowych szybkości reakcji biochemicznych w bioreaktorze przepływowym dla wartości 

Go = 22.00 [g L⁄ ] i D = 0.0600 [h−1]. 

 

 

Rys. 9.7 Diagram przedstawiający trajektorię czasową stężenia glukozy oraz trajektorię czasową 

zmian chwilowych szybkości reakcji biochemicznych w bioreaktorze przepływowym dla wartości 

Go = 22.00 [g L⁄ ] i D = 0.1000 [h−1]. 
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Rys. 9.8 Diagram przedstawiający trajektorię czasową stężenia glukozy oraz trajektorię czasową 

zmian chwilowych szybkości reakcji biochemicznych w bioreaktorze przepływowym dla wartości 

Go = 22.00 [g L⁄ ]  i D = 0.2500 [h−1]. 

 

Tabela 9.3 Wartości zmiennych cybernetycznych dla wybranych punktów umieszczonych na Rys. 

9.5 odczytane dla stanu stacjonarnego w chwili t = 200[h]. 

𝐃 = 𝟎. 𝟎𝟔[𝐡−𝟏] 

r1 = 0.0016 r2 = 0.0021 r3 = 0.0599 

v1 = 0.0260 u1 = 0.0245 v2 = 0.0348 u2 = 0.0328 v3 = 1.0000 u3 = 0.9426 

𝐃 = 𝟎. 𝟏𝟎[𝐡−𝟏] 

r1 = 0.04821 r2 = 0.06327 r3 = 0.00020 

v1 = 0.7619 u1 = 0.4317 v2 = 1.0000 u2 = 0.5666 v3 = 0.0031 u3 = 0.0019 

𝐃 = 𝟎. 𝟐𝟓[𝐡−𝟏] 

r1 = 0.17636 r2 = 0.03266 r3 = 0.10918 

v1 = 1.0000 u1 = 0.5543 v2 = 0.1859 u2 = 0.1026 v3 = 0.6191 u3 = 0.3431 
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10. Wyniki i dyskusja 

Analizowane układy nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych 7.10-7.17 oraz 

7.28-7.35 opisujące modele bioreaktorów, nie posiadają rozwiązania analitycznego. W celu 

uzyskania ich rozwiązania wykorzystano metody numeryczne. Realizacja przyjętego planu 

badawczego wymagała prowadzenia wieloetapowych obliczeń numerycznych, 

polegających na badaniach dynamiki i badaniach stanów stacjonarnych. Podczas 

prowadzenia badań dynamiki rozwiązywano numerycznie układy nieliniowych równań 

różniczkowych zwyczajnych. Natomiast prowadząc badania stanów stacjonarnych 

rozwiązywano numerycznie układy nieliniowych równań algebraicznych. 

Analizę nieliniową stanów stacjonarnych przeprowadzono w programie XPPAUT 8 

[163]. Program ten jest zintegrowany z powszechnie wykorzystywanym do analizy 

bifurkacyjnej pakietem obliczeniowym AUTO [164]. Obliczenia trajektorii czasowych 

zmiennych stanu przeprowadzono za pomocą własnych programów napisanych w języku 

Fortran, wykorzystując do całkowania metodę Geara. Metoda ta jest zalecana do 

całkowania numerycznego sztywnych układów równań różniczkowych zwyczajnych [165]. 

Program służący do symulowania działania regulatora PI został napisany w języku 

FORTRAN. Natomiast programy symulujące działanie regulatorów predykcyjnych napisano 

wykorzystując pakiet obliczeniowy MATLAB. Otrzymane wyniki badań numerycznych 

szczegółowo omówiono w rozdziałach 10.1 i 10.2. 

 Właściwe badania numeryczne poprzedziły szczegółowe badania literaturowe 

charakterystyki procesu fermentacji alkoholowej, w odniesieniu do stosowanych zakresów 

stężeń substratów węglowych. Analizując dostępne dane literaturowe należy stwierdzić, że 

w procesie fermentacji alkoholowej można wyróżnić następujące obszary procesowe [166]: 

 Niski zakres stężeń substratów węglowych [167-171]: poniżej 80 [g L⁄ ] 

 Średni zakres stężeń substratów węglowych [172-175]: 80 − 135 [g L⁄ ] 

 Wysoki zakres stężeń substratów węglowych [176-180]: 135 − 200 [g L⁄ ] 

 Bardzo wysoki zakres stężeń substratów węglowych [181-183]: powyżej 250 [g L⁄ ] 

W zależności od stężenia substratu węglowego, w układzie procesowym mogą występować 

niekorzystne zjawiska limitujące lub/i inhibitujące proces. Wysokie wartości stężeń glukozy 

mogą powodować występowanie efektu hamowania wzrostu komórek biomasy, a tym 

samym prowadzić do zmniejszenia produkcji etanolu. W wielu badaniach nad technologią 

fermentacji etanolowej stwierdzono, że spadek szybkości wzrostu i żywotności komórek 

drożdży występuje, gdy stężenie substratu węglowego w pożywce wzrasta ze 120 do 

180 [g L⁄ ]  [184-188]. Spowodowane jest to przekroczeniem zdolności wchłaniania cukrów 
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przez mikroorganizmy. Maksymalną szybkość wzrostu biomasy, której towarzyszyła 

najwyższa produkcja bioetanolu, osiągnięto przy zastosowaniu pożywki o stężeniu cukrów 

150 [g L⁄ ] [189]. Po przekroczeniu tej wartości granicznej uwidaczniają się efekty inhibicji 

substratem i produktem, które dobrze opisuje model kinetyczny Haldane. Został on 

wykorzystany do modelowania matematycznego procesu produkcji bioetanolu w pracach 

[166, 190, 191]. Niestety brak jest jego kombinacji z modelami cybernetycznymi. Z uwagi 

na ten fakt, w niniejszej rozprawie został wykorzystany zmodyfikowany kinetyczny model 

Monoda. Uwzględnia on jedynie efekty limitacji procesu stężeniem substratu. Dlatego 

podczas prowadzenia badań numerycznych skupiono się na niskich i średnich stężeniach 

glukozy w strumieniu zasilającym bioreaktory. Wydaje się jednak, że obszarem przyszłych 

badań powinno być połączenie modelu kinetycznego Haldana z modelem cybernetycznym 

i wykonanie analizy w zakresie wyższych stężeń substratu węglowego. 

10.1. Bioreaktor bez recyrkulacji strumienia 

Pierwszym aparatem, który poddano analizie jest bioreaktor bez recyrkulacji 

strumienia. Biorąc pod uwagę cel pracy, jakim jest synteza układu sterowania bioreaktorem, 

istotną kwestią jest znajomość wpływu zmiany parametrów procesowych na występowanie 

zjawisk statycznych i dynamicznych w sterowanym obiekcie.  Wpływ zmian ich wartości na 

stan układu procesowego możliwy jest do określenia na podstawie analizy nieliniowej 

stanów stacjonarnych bioreaktora. Przedstawiony i szczegółowo omówiony w rozdziale 7.1 

model matematyczny analizowanego układu procesowego posiada dwa parametry 

procesowe, które mogą zostać wykorzystane jako parametry bifurkacyjne podczas analizy 

nieliniowej stanów stacjonarnych. Jest to stężenie glukozy w strumieniu zasilającym 

bioreaktor G0 oraz szybkość rozcieńczania D. 

10.1.1. Analiza nieliniowa stanów stacjonarnych 

W pierwszej części analizy stanów stacjonarnych układu zbadano wpływ zmian 

stężenia substratu węglowego w strumieniu zasilającym G0. Na Rys. 10.1 przedstawiono 

strukturę gałęzi stanów stacjonarnych dla wartości szybkości rozcieńczania D =

0.0500 [h−1], D = 0.1000 [h−1] oraz D = 0.1500 [h−1]. Wszystkie trzy krzywe posiadają 

odpowiednio punkty zmiany dominującej ścieżki metabolicznej SP1 i SP2. Skutkuje to 

występowaniem trzech zakresów wartości stężenia glukozy w strumieniu zasilającym G0, 

którym odpowiada faworyzowanie innego szlaku metabolicznego. Poczynając od niskich 

wartości G0 aż do punktu SP2 dominuje reakcja utleniania glukozy. Pomiędzy punktem SP2 i 

SP1 komórki biomasy faworyzują utlenianie etanolu jako proces, który zapewnia im 
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największą chwilową szybkość wzrostu. W punkcie SP1 dochodzi ponownie do zmiany 

charakteru metabolizmu komórkowego i podążając w kierunku wyższych wartości Go w 

układzie dominuje reakcja fermentacji glukozy. Wraz ze zwiększaniem wartości D położenie 

punktów ulega przesunięciu w kierunku niższych wartości Go. Dodatkowo zidentyfikowano 

obszar rozwiązań oscylacyjnych, związanych z obecnością punktów bifurkacji Hopfa. 

Gałęzie otrzymane dla D = 0.0500 [h−1] i D = 0.1000 [h−1] posiadają podobną strukturę 

tego obszaru. Charakteryzuje się on występowaniem dwóch punktów bifurkacji Hopfa HB1 

i HB2. Pomiędzy nimi gałęzie stanów stacjonarnych tracą stabilność. Gałąź wyznaczona dla 

D = 0.1500 [h−1] posiada tylko jeden punkt bifurkacji Hopfa HB1. Układ traci w nim 

stabilność, po czym odzyskuje ją w punkcie zmian metabolicznych SP2. Z uwagi na fakt 

zmiany dominującej ścieżki metabolicznej w tym punkcie z utleniania glukozy na utlenianie 

etanolu, nie wykryto punktu HB2. Punkt ten nie występuje również na aktywowanej w 

punkcie SP2 gałęzi utleniania etanolu.  

 

Rys. 10.1 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla D =

0.0500 [h−1],  D = 0.1000 [h−1] i D = 0.1500 [h−1] [58]. 

Zwiększenie wartości D powoduje zmianę struktury stanów stacjonarnych, co 

przedstawiono na Rys. 10.2. Analogicznie do sytuacji z Rys. 10.1 wykryto punkty zmian 

metabolicznych  SP2 i SP1. Począwszy od niskich wartości Go do punktu SP2 w układzie 

dominuje reakcja utleniania glukozy. Pomiędzy punktami SP2 i SP1 komórki biomasy 
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preferują reakcje utleniania etanolu, natomiast po przekroczeniu punktu SP1 fermentację 

glukozy. Znaczące zmiany wykryto w obszarze oscylacyjnym. Przeprowadzona analiza 

ujawniła oprócz pierwszego punktu Hopfa HB1 również obecność dwóch nowych punktów 

bifurkacji Hopfa HB3 i HB4. Nie wykryto natomiast punktu HB2. Układ traci stabilność w 

punkcie HB1, po czym odzyskuje ją chwilowo między punktami HB3 i HB4. Po przekroczeniu 

punktu HB4 traci ją ponownie, odzyskując ostatecznie w punktacje SP2. Punkt ten jest 

jednocześnie końcem występowania rozwiązań oscylacyjnych i punktem zmiany 

preferowanej ścieżki metabolicznej z utleniania glukozy na utlenianie etanolu. 

Obserwowane zjawiska oscylacyjne mają miejsce w obszarze oksydacyjnej aktywności 

mikroorganizmów konsumujących glukozę, w odróżnieniu do uzyskanych gałęzi dla 

niższych wartości D, gdzie rozwiązania oscylacyjne występują zarówno w obszarze 

utleniania glukozy jak i utleniania etanolu (Rys. 10.1). Wzrost wartości szybkości 

rozcieńczania do D = 0.1700 [h−1] skutkuje powiększeniem obszaru odzyskanej chwilowo 

stabilności układu, między punktami HB3 i HB4. Począwszy od tej wartości układ traci 

stabilność.  

 

Rys. 10.2 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla D =

0.1600 [h−1] i D = 0.1700 [h−1] [58]. 
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Kontynuacja stanów stacjonarnych osiąganych dla większych wartości stopnia 

rozcieńczenia powoduje stopniowa degenerację struktury gałęzi, co widoczne jest na Rys. 

10.3. Zmiany metabolizmu komórkowego są analogiczne jak w przypadku wcześniej 

omówionych gałęzi. Ich konsekwencją jest występowanie dwóch punktów SP1 i SP2, 

widocznych na Rys. 10.3B. Krzywa przyjmuje nietypowy kształt po przekroczeniu punktu 

SP1, czyli w zakresie fermentacji glukozy jako reakcji dominującej w układzie. Wyróżnić 

można dwa obszary wielokrotnych stanów stacjonarnych, wynikające z występowania 

punktu osobliwego LP. Obserwowany na dla gałęziach dla niższych wartości szybkości 

rozcieńczania punkt HB4 uległ w tym przypadku degeneracji na rzecz LP i nie występuje w 

strukturach stanów stacjonarnych. Obszar oscylacyjny zatem wyznaczają teraz punkty HB1 

i HB3.  

 

Rys. 10.3 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla D =

0.1825 [h−1] i D = 0.1900 [h−1] [58]. 

Z uwagi na interesujący przebieg gałęzi dla D = 0.1825 [h−1], przeprowadzono dalsze 

badania numeryczne. Ich celem była dokładniejsza weryfikacja tego obszaru procesowego. 

W zakresie procesowym fermentacji glukozy (po przekroczeniu punktu SP1, w kierunku 

wyższych wartości G0 jako reakcji faworyzowanej przez komórki biomasy), pojawia się 

stabilna gałąź stanów stacjonarnych. Znajduje się ona pomiędzy dwoma krótkimi 

niestabilnymi gałęziami i przyjmuje kształt grzyba. Dokonując dokładniejszej analizy 
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wspomnianego obszaru procesowego odkryto nietrywialną i rzadko wykrywaną w 

przypadku bioprocesów gałąź stanów stacjonarnych, jaką jest izola. Otrzymaną gałąź 

stanów stacjonarnych dla wartości szybkości rozcieńczania D = 0.1775 [h−1] 

przedstawiono na Rys. 10.4. Zaprezentowane na rysunku gałęzie pokazują jej formowanie, 

w miarę niewielkich zmian wartości stopnia rozcieńczania. Warto zauważyć, w jak 

niewielkim zakresie szybkości rozcieńczania możliwe jest wykrycie tego zjawiska.  

 

Rys. 10.4 Diagram bifurkacyjny przedstawiający obecność rzadko spotykanej w przypadku 

bioprocesów gałęzi stanów stacjonarnych, jakim jest izola [58]. 

Dalsze zwiększanie wartości szybkości rozcieńczania ujawniło stopniowy zanik rozwiązań 

oscylacyjnych oraz zmianę charakteru zmian metabolicznych zachodzących w komórkach 

biomasy, co przedstawiono na Rys. 10.5. Gałąź stanów stacjonarnych osiągnięta dla D =

0.2000 [h−1] posiada dwa punkty charakteryzujące zmiany metaboliczne biomasy SP1 i SP2. 

W punkcie SP2 dochodzi do zmiany faworyzowanej reakcji z utleniania glukozy na utlenianie 

etanolu, natomiast w punkcie SP1 reakcja utlenianie etanolu traci dominacje w układzie na 

rzecz fermentacji glukozy. Zanikł rówież występujący pierwotnie obszar rozwiązań 

oscylacyjnych dla niskich wartości stężenia substratu węglowego Go. Występujące 

wcześniej punkty bifurkacji Hopfa uległy degradacji na rzecz LP. Dla gałęzi D = 0.2200 [h−1] 

następuje degeneracja struktury stanów stacjonarnych. Objawia się ona zaniknięciem 

punktów SP1 i SP2 i pojawieniem się nowego punktu SP3. Fakt ten oznacza bezpośrednią 

zmianę metabolizmu komórek z utleniania glukozy na fermentację glukozy, bez uprzednio 
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obserwowanej pośredniej fazy utleniania etanolu. Również i w tym przypadku nie występują 

rozwiązania oscylacyjne. 

 

Rys. 10.5 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla D =

0.2000 [h−1] i D = 0.2200 [h−1] [58]. 

 

Rys. 10.6 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla G0 = 5.0 [g/L] i 

G0 = 8.0 [g/L] [58]. 



78 

 

 Jako drugi parametr bifurkacyjny wykorzystano szybkość rozcieńczania D. Dla niskich 

stężeń glukozy w strumieniu zasilającym analiza zmian metabolicznych gałęzi stanów 

stacjonarnych ujawniła jedynie punkt SP3. Jest on konsekwencją zmiany dominującej reakcji 

biochemicznej w układzie metabolicznym mikroorganizmów z utleniania glukozy na jej 

fermentację, przesuwając się w kierunku wyższych wartości D. Obrazuje to zamieszczony 

Rys. 10.6. W przypadku gałęzi G0 = 5.0 [g/L] zlokalizowano obszar utraty stabilności przez 

układ, który związany jest z występowaniem punktów osobliwych LP i wielokrotnych stanów 

stacjonarnych. Dla gałęzi G0 = 8.0 [g/L] wykryto natomiast dwa punkty bifurkacji Hopfa, HB1 

i HB2, pomiędzy którymi układ również traci stabilność. Wyznaczają one obszar rozwiązań 

oscylacyjnych i występują w zakresie procesowym utleniania glukozy przez komórki 

biomasy.  

 

Rys. 10.7 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla G0 = 8.5 [g/L] i 

G0 = 10.0 [g/L] [58]. 

Dla większych wartości stężenia glukozy w strumieniu zasilającym zaobserwowano istotną 

zmianę struktury stanów stacjonarnych, które przedstawiono na Rys. 10.7. W odniesieniu 

do występujących zmian metabolicznych w komórkach biomasy zidentyfikowano dwa 

punkty SP2 i jeden SP3. Wskazuje to na większą częstotliwość zmian metabolicznych 

zachodzących w mikroorganizmach. W pierwszym punkcie SP2 dochodzi do zmiany 

dominującej reakcji z utleniania glukozy na utlenianie etanolu. W drugim punkcie SP2 

dochodzi do sytuacji odwrotnej i reakcja utleniania etanolu traci swą dominację na rzecz 
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utleniania glukozy. Następnie w punkcie SP3 panujące warunki wymuszają ponownie 

przełączenie metabolizmu komórkowego z utleniania glukozy na jej fermentację. Zmiany 

widoczne są również w przypadku obszaru oscylacyjnego dla gałęzi G0 = 8.5 [g/L] . 

Zauważyć tu należy podobne zjawisko jak na Rys. 10.2. Polega ono na pojawieniu się 

oprócz punktu Hopfa HB1, dwóch nowych punktów bifurkacji Hopfa HB3 i HB4. Zanika 

natomiast punkt HB2 analogicznie jak w sytuacji opisanej wcześniej. W przypadku gałęzi 

G0 = 10.0 [g/L] punkty HB3 i HB4 zanikają i obszar oscylacyjny znajduje się pomiędzy 

punktami HB1 i SP2.  

 

Rys. 10.8 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla G0 = 12.0 [g/L] 

i G0 = 15.0 [g/L] [58]. 

Dalsze zwiększanie stężenia glukozy w strumieniu zasilającym zwiększa częstotliwość 

zachodzących zmian metabolicznych, co ilustruje Rys. 10.8. Dla obu przedstawionych na 

nim gałęzi zlokalizowano punkt SP1 i SP2 oraz dwa punkty SP3. W punkcie SP2 dochodzi do 

zmiany faworyzowanej przez komórki biomasy reakcji z utleniania glukozy na utlenianie 

etanolu. Podążając dalej w kierunku wyższych wartości D pojawia się punkt SP1, 

oznajmujący zmianę metabolizmu komórkowego z utlenianie etanolu na fermentację 

glukozy. Następnie pojawia się punkt SP3, w którym to dokonuje się kolejna zmiana 

faworyzowanej reakcji z fermentacji glukozy na jej utlenianie. Proces ten przebiega w 

odwrotnym kierunku w drugim punkcie SP3, gdzie dominacje odzyskuje ostatecznie 

fermentacja glukozy. Dodatkowo wykryto dwa punkty bifurkacji Hopfa HB1 i HB2, 



80 

 

wyznaczające granice rozwiązań oscylacyjnych. W przypadku obu omawianych gałęzi 

zmiany w systemie metabolicznym mikroorganizmów są analogiczne, choć punkty przy 

którym mają one miejsce są nieznacznie przesunięte względem siebie. Dla wysokich 

wartości stężenia glukozy w strumieniu zasilającym struktura diagramów ulega 

uproszczeniu, co przedstawia Rys. 10.9. Obie przedstawione na nim gałęzie stanów 

stacjonarnych, uzyskane posiadają punkty jedynie punkt zmian metabolicznych SP1 i SP2. 

Co oznacza to, że w zakresie niskich wartości szybkości rozcieńczania do punku SP2 

dominuje reakcja utleniania glukozy. Pomiędzy punktami SP1 i SP2 faworyzowana jest 

reakcja utleniania etanolu, natomiast od punkt SP2 oraz wysokich wartości szybkości 

rozcieńczania dominująca reakcja w układzie jest fermentacja glukozy. Również i w tym 

przypadku obecne są rozwiązania oscylacyjne, wyznaczone obecnością dwóch punktów 

Hopfa HB1 i HB2.  

 

Rys. 10.9 Diagram bifurkacyjny przestawiający gałęzie stanów stacjonarnych dla G0 = 20.0 [g/L] 

i G0 = 25.0 [g/L] [58]. 

 

10.1.2. Diagram faworyzowanych reakcji biochemicznych 

Przeprowadzona analiza nieliniowa stanów stacjonarnych dostarczyła ważnych z 

procesowego punktu widzenia informacji. Podsumowano je sporządzając diagram 

faworyzowanych przez komórki biomasy reakcji metabolicznych, w funkcji parametrów 

procesowych D − Go (Rys. 10.10). Składa się on z trzech obszarów. W obszarach tych 
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aktywność metaboliczna komórek biomasy jest ściśle ukierunkowana w stronę tego szlaku 

metabolicznego, który gwarantuje największą chwilową szybkość wzrostu komórek 

biomasy w danych warunkach procesowych. Na diagramie wyróżniono osiem 

charakterystycznych punktów. Zgodnie z założeniami modelu, w warunkach limitacji 

procesu stężeniem glukozy w układzie dominuje reakcja jej utleniania (R3). Dla średnich 

wartości stężenia glukozy dominuje reakcja utleniania etanolu (R2), natomiast dla wysokich 

jej wartości pożądaną reakcją jest jej fermentacja (R1). Wszystkie krzywe graniczne 

pojawiających się zmian metabolicznych w komórkach biomasy zbiegają się w punkcie 3. 

 

Rys. 10.10 Dwuparametrowy diagram faworyzowanych przez komórki biomasy reakcji 

biochemicznych w układzie parametrów procesowych D − Go [58]. 

W przypadku punktów SPi występujących na gałęziach stanów stacjonarnych (Rys. 

10.1-10.9), istnieją dwa możliwe przypadki dotyczące ich otoczenia. W pierwszym 

przypadku w otoczeniu punktu SPi nie występuje zmiana stabilności gałęzi, związana z 

występowaniem punktu osobliwego LP. Oznacza to, że dany punkt jest jednoznacznie 

granicznym punktem przełączenia ścieżki metabolicznej (przykładowo punkt SP3 na Rys. 

10.6). W drugim przypadku zmianie ścieżki metabolicznej towarzyszy zmiana stabilności 

gałęzi i w otoczeniu punktu SPi znajduje się punkt osobliwy LP (przykładowo drugi punkt SP2 

na Rys. 10.5). W wyniku czego istnieje możliwość pracy aparatu w warunkach 

stacjonarnych odpowiadających dwóm różnym reakcjom metabolicznym. Wynika to 

bezpośrednio ze zjawiska występowania wielokrotnych stanów stacjonarnych.  
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W celu wyjaśnienia procesowego znaczenia obecności WSS, przeanalizowano 

przykładową sytuację procesową, polegającą na rozruchu bioreaktora dla G0 =

10.0 [kg/m3]. Strukturę gałęzi stanów stacjonarnych przedstawiona jest na Rys. 10.5. 

Zakładamy, że rozruch instalacji zaplanowano dla wartości D = 0.20 [h−1]. Zauważyć 

należy, iż wartości tej odpowiadają dwa stabilne stany stacjonarne. Dominują w nich dwie 

różne reakcje biochemiczne (Rys. 10.5). Gdy rozruch aparatu przeprowadzi się 

bezpośrednio dla zadanej wartości D = 0.20 [h−1], układ osiągnie stan stacjonarny, w 

którym komórki biomasy preferują reakcję utleniania etanolu. Chcąc natomiast pracować w 

obszarze procesowym utleniania glukozy, konieczne jest przyjęcie innej strategii 

procesowej. Rozruch bioreaktora należy przeprowadzić dla wartości szybkości 

rozcieńczania nieco mniejszej od zadanej (przykładowo dla D = 0.18 [h−1]). Następnie po 

osiągnięciu stanu stacjonarnego wprowadzić korektę nastawu wartości D na wartość 

docelową D = 0.20 [h−1]. Z racji, iż znajdujemy się w dalszym ciągu na stabilnej gałęzi 

stanów stacjonarnych, układ pozostanie w przedziale procesowym utleniania glukozy. 

Zatem możliwa jest praca bioreaktora w dwóch różnych obszarach aktywności 

metabolicznej mikroorganizmów, dla tych samych wartości parametrów procesowych. Fakt 

ten uwzględniono na mapie procesowej zaprezentowanej na Rys. 10.10. Zaznaczono na 

nim obszary występowania wielokrotnych stanów stacjonarnych w otoczeniu punktów 

zmian metabolicznych biomasy. Planując rozruch aparatu, można wprowadzić go w obszar 

procesowy, gdzie dominuje interesująca nas reakcja. Widać to przykładowo dla krzywej 

granicznej SP1, gdzie punkt 7 oraz punkt 8 wyznaczają wspomniany obszar WSS. 

Prowadząc rozruch bioreaktora dla wartości z tego obszaru, dominującą reakcja w układzie 

jest w dalszym ciągu fermentacja glukozy, pomimo faktu iż znajdujemy się już w obszarze 

oksydacyjnym i faworyzowaną reakcją powinno być utlenianie etanolu. Analogiczna 

sytuacje wykryto dla krzywej granicznej SP2. W tym przypadku obszar wytyczony jest 

obecnością punktu 2 oraz 4. Zamiast oczekiwanej reakcji utlenianie etanolu w układzie 

dominuje w dalszym ciągu utlenianie glukozy. W przypadku krzywej granicznej SP3 

zlokalizowano dwa takie obszary. Pierwszy z nich wyznaczany jest przez punkt 4 oraz punkt 

5. Dominuje w nim zamiast oczekiwanej reakcji fermentacji glukozy reakcja jej utleniania. 

W drugim obszarze, którego znacznikiem jest punkt 6, możliwe jest występowania 

dominacji reakcji utleniania glukozy lub jej fermentacji. 

Dodatkowo na zamieszczonym diagramie zaznaczono obszar rozwiązań 

oscylacyjnych, występujących w otoczeniu krzywej granicznej SP2. Wyznaczony obszar jest 

jakościowo zgodny z opublikowanymi wcześniej wynikami analizy bifurkacyjnej modelu 

cybernetycznego [160]. Poczynając od niskich wartości D obszar oscylacyjny obejmuje 

swym zasięgiem obszar procesowy utleniania glukozy oraz utleniania etanolu. Zmienia się 
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to w punkcie 1, gdzie zanika punkt Hopfa HB2. Konsekwencją czego jest występowanie 

obszaru rozwiązań oscylacyjnych jedynie w zakresie procesowym utleniania glukozy. 

Następnie widoczna jest degeneracja obszaru oscylacyjnego, co objawia się pojawieniem 

krzywej złożonej z punktów HB3 i HB4. Ostatecznie punkt HB4 zanika w punkcie 2 i obszar 

oscylacyjny wytyczany jest punktami HB1 i HB3. 

10.1.3. Mapa procesowa 

Rozpatrując proces produkcji bioetanolu, istotnym zagadnieniem jest ilość 

formowanego przez komórki biomasy produktu. Dlatego też sporządzony diagram 

faworyzowanych reakcji biochemicznych (Rys. 10.10) uzupełniono o dodatkową oś, na 

której zaznaczono wartości uzyskiwanych w bioreaktorze stężeń bioetanolu. Został on 

zaprezentowany na Rys. 10.11. Niezbędne do tego celu dane numeryczne uzyskano 

poddając analizie ilościowy przebieg gałęzi stanów stacjonarnych stężenia produktu w 

aparacie. Zestawienie danych jakościowych (Rys. 10.10) i ilościowych (Rys. 10.11) 

pozwoliło na sporządzenie mapy procesowej, przedstawionej na Rys. 10.12. Rys. 10.12A 

obrazuje pełen zakres analizowanych wartości parametrów, natomiast Rys. 10.12B 

przedstawia powiększone okolice punktu łączącego granice zmian wszystkich trzech 

szlaków metabolicznych. 

 

Rys. 10.11 Diagram ilustrujący uzyskiwane stężenia bioetanolu (E) w bioreaktorze w funkcji 

parametrów procesowych D − Go. 
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Rys. 10.12 Mapa procesowa ilustrująca obszary o określonej aktywności metabolicznej komórek 

biomasy, obszary rozwiązań oscylacyjnych, obszary wielokrotnych stanów stacjonarnych (WSS), 

wraz z gradientem uzyskiwanych w bioreaktorze stężeń bioetanolu (E) w funkcji parametrów 

procesowych D − Go. 
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Zaprezentowana na Rys. 10.12 mapa stanowi ważne źródło informacji o 

rozmieszczeniu obszarów procesowych. Górne punkty operacyjne wyznaczane są przez 

linię krytycznej szybkości rozcieńczania Dkr, zlokalizowanej dla wartości D = 0.40 [h−1]. Po 

jej przekroczeniu występuje zjawisko wymywania komórek biomasy z układu. W efekcie 

obserwowany jest spadek stężenia bioetanolu w bioreaktorze. Podążając w kierunku 

niższych wartości D bioreaktor znajduje się w obszarze procesowym R1. W którym 

największą szybkość osiąga fermentacja glukozy i to ona zapewnia komórkom biomasy 

najszybszy wzrost. Granicami tego obszaru są linie zmian dominujących szlaków 

metabolicznych  SP1 i SP3. Jak wynika z analizy profilu stężeń bioetanolu w bioreaktorze, to 

właśnie dla zakresu parametrów procesowych z tego obszaru produkcja bioetanolu jest 

największa. Analizując wpływ wartości parametrów procesowych w jego obrębie zauważyć 

należy, iż stężenie produktu rośnie wraz ze wzrostem wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor Go. Wpływ wartości szybkości rozcieńczania D na 

stężenie bioetanolu jest niewielki. Wykryty obszar WSS usytuowany jest dla średnich 

zakresów wartości parametrów procesowych D i Go. Zmiany parametrów procesowych dla 

których następuje przekroczenie linii SP1 lub SP3 inicjują procesy adaptacyjne w systemie 

metabolicznym komórek biomasy. W wyniku tych procesów dochodzi do zmiany 

dominującej reakcji w systemie metabolicznym z R1 na R2 lub R3, w zależności od tego 

którą linię graniczną SP przekroczono. 

Przekraczając linię graniczną SP1 dochodzi do zmiany dominującej ścieżki 

metabolicznej na R2, gdzie największą szybkością charakteryzuje się reakcja utleniania 

etanolu i to względem tej ścieżki biomasa może realizować ideę „najszybszego wzrostu”. 

W obrębie tego obszaru obserwowany jest spadek wartości stężenia produktu w układzie, 

które w tym przypadku jest silnie zależne od wartości D i Go. Wzrost wartości tych 

parametrów przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości stężenia bioetanolu w układzie. 

Dodatkowo warto zauważyć, że w obrębie tego obszaru procesowego znajdują się dwa 

obszary WSS. Pierwszy z nich o mniejszej powierzchni dostępny jest dla wysokich wartości 

Go. Drugi natomiast o znacznie większej powierzchni zlokalizowany jest dla średnich 

wartości Go. W otoczeniu linii granicznej SP2 dla niskich wartości D i wysokich wartości Go 

zlokalizowano obszar rozwiązań oscylacyjnych. Przekroczenie linii SP2 znajdując się w 

obszarze R2 lub linii SP3 znajdując się w obszarze R1, skutkuje przejściem do obszaru 

procesowego R3, gdzie największą szybkością charakteryzuje się reakcja utleniania 

glukozy. Analizując profil stężeń bioetanolu obszar R3 można podzielić na dwa mniejsze 

obszary. Pierwszy z nich zlokalizowany dla wyższych wartości szybkości rozcieńczania D. 

W jego obrębie obserwowany jest wzrost stężenia produktu przy wzroście wartości D i Go. 

Obszar WSS dostępny jest w tym przypadku dla średnich wartości D i niskich wartości Go. 
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W obrębie drugiego obszaru który zlokalizowany jest dla niższych wartości D, stężenie 

produktu jest prawie bliskie zera i w niewielkim stopniu zależne od wartości D i Go. Znaczna 

jego część jest również obszarem występowania zjawisk oscylacyjnych, które są 

zasadniczo zjawiskiem niepożądanym w rzeczywistym procesie przemysłowym. 

Przedstawiona mapa posiada skomplikowaną strukturę, która bardzo dobrze 

obrazuje złożoność nieliniowego procesu jakim jest produkcja bioetanolu. Bez odpowiedniej 

wizualizacji dostępnych zakresów parametrów procesowych dla których komórki biomasy 

przyjmują określoną aktywność metaboliczną, prowadzenie procesu jest trudne a w 

skrajnych przypadkach wręcz niemożliwe. Potwierdzeniem tego faktu może być przykład 

błędnego doboru wartości D i Go oraz konsekwencje z tego płynące. Generalnie możliwe 

jest takie dobranie parametrów pracy bioreaktora, aby przesunąć punkt operacyjny ze strefy 

oksydacyjnej do strefy fermentacyjnej. Jednak aby to uczynić w sposób bezpieczny dla 

procesu, konieczne jest posiadanie mapy przedstawionej na Rys. 10.12. Dostarcza ona 

bowiem istotnych informacji, na temat sposobu doboru wartości parametrów procesowych, 

tak aby układ znalazł się w obszarze o pożądanej aktywności metabolicznej komórek 

biomasy i pożądanych stężeniach produktów. O skomplikowaniu problemu niech świadczy 

przykład procesu prowadzonego przy niskich wartościach szybkości rozcieńczania. 

Przykładową analizę przeprowadzono dla wartości D = 0.025[h−1]. Jak wynika z Rys. 

10.12, dla całego badanego przedziału stężeń Go układ znajduje się w obszarze 

oksydacyjnym, gdzie otrzymywane są bardzo niskie stężenia produktu. Dokonując zmiany 

nastawu wartości Go, nie ma możliwości jego opuszczenia. Badając  zamieszczony diagram 

10.12, można stwierdzić, iż aby osiągnąć punkt pracy w obszarze fermentacyjnym, 

konieczna jest zmiana wartości D. Jest to doskonały przykład, jak pożytecznym narzędziem 

w formułowaniu strategii optymalnego sterowania bioreaktorem może być sporządzona 

mapa procesowe w postaci przedstawionej na Rys. 10.12. 

W niniejszym rozdziale udowodniono tezę, że definicja zakresów parametrów 

procesowych, którym towarzyszą niekorzystne z procesowego punktu widzenia zjawiska, 

jest możliwa na podstawie analizy struktury gałęzi stanów stacjonarnych bioreaktora. 

Zestawienie uzyskanych informacji ilościowych i jakościowych o strukturze gałęzi stanów 

stacjonarnych umożliwia sporządzenie mapy procesowej, stanowiącej podstawę 

sformułowania koncepcji sterowania obiektem. 

10.1.4. Biblioteka ograniczeń procesowych regulatora 

Nowoczesny system sterowania powinien uwzględniać szczegółowe informacje na 

temat ograniczeń generowanych wartości sygnałów sterujących. W przypadku regulacji 

natężenia przepływu mediów, za pomocą sygnałów sterujących regulowany jest stopień 
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otwarcia zaworu regulacyjnego. Sterowanie predykcyjne daje możliwość uwzględniania 

tych ograniczeń już na etapie wyznaczania wartości sygnałów sterujących przez 

optymalizator. Optymalizator posiadając informację na temat zmian aktywności 

metabolicznej komórek biomasy, w funkcji parametrów procesowych wykorzystywanych 

przez algorytm sterowania, jest w stanie przewidywać reakcję układu procesowego na 

aplikację sygnału sterującego. Ponadto zdefiniowanie zakresu parametrów generujących 

najwyższe stężenia produktu, pozwala zadać docelowy obszar pracy bioreaktora. Ma to 

duże znaczenie w przypadku pojawienia się zaburzeń w układzie, w wyniku których układ 

może osiągnąć inny stan stacjonarny od zaprojektowanego. Posiadając informację o 

docelowym obszarze pracy, regulator będzie w stanie wyznaczyć optymalną trajektorię 

powrotu układu do zaprojektowanego stanu stacjonarnego, uwzględniając przy tym 

możliwe zmiany aktywności metabolicznej komórek biomasy. 

Analizując sporządzoną mapę procesową (Rys. 10.12) można sformułować ogólne 

wnioski dotyczące docelowych obszarach pracy bioreaktora i ograniczeniach sterowania. 

Przy założeniu maksymalizacji produkcji bioetanolu najkorzystniejszym obszarem 

prowadzenia procesu jest obszar R1. W jego obrębie generowane są najwyższe stężenia 

produktu. Ogólne zalecenia dla prowadzenia procesu w tym obszarze brzmią następująco: 

stężenie glukozy w strumieniu zasilającym Gopowinno być możliwie największe w obrębie 

przyjętych założeń modelowych oraz  wartość szybkości rozcieńczania D ma mniejszy 

wpływ na otrzymywane w bioreaktorze stężenia bioetanolu. Bezpiecznymi granicami 

prowadzenia procesu jest linia krytycznej szybkości rozcieńczania Dkr oraz linie SP1 i SP3. 

Jak już wspomniano przyjęcie wartości szybkości rozcieńczania większej od Dkr, inicjuje 

zjawisko wymywania komórek biomasy z układu. Natomiast przekroczenie linii SP1 i SP3 

inicjuje niekorzystne zmiany w systemie metabolicznym komórek biomasy, obejmujące 

przejście mikroorganizmów z fermentacyjnego w oksydacyjny tryb pracy. Oba te zjawiska 

objawiają się spadkiem stężenia bioetanolu w układzie, co jest doskonale widoczne na 

sporządzonym diagramie (Rys. 10.12). Należy dodatkowo zauważyć, że w obrębie 

obszarów oksydacyjnej aktywności biomasy zlokalizowany jest obszar występowania 

oscylacji, który z punktu widzenia prowadzenia procesu w skali przemysłowej jest 

niepożądany. Dobór nastaw zmiennych sterujących powinien wykluczać pracę bioreaktora 

w tym obszarze procesowym. 

 Aby informacje zawarte na mapie procesowej stały się użyteczne podczas syntezy 

regulatora predykcyjnego, poddano je procesowi digitalizacji. W rezultacie wszystkie 

krytyczne z procesowego punktu widzenia linie graniczne zostały wyrażone w postaci 

wielomianów. Funkcje te składają się na bibliotekę ograniczeń procesowych, będącą 

integralną częścią procedury optymalizacyjnej regulatora predykcyjnego. Z uwagi na fakt, 
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iż w analizowanym przypadku zmienną sterującą jest szybkość rozcieńczania D, krzywe 

ograniczeń wyrażone zostały jako funkcje D = f(Go). Podczas digitalizacji mapy procesowej 

ustanowiono buforową strefę bezpieczeństwa, pomiędzy wyznaczoną z badań 

numerycznych linią graniczną, a zaproponowanymi granicami procesowymi. Postacie 

matematyczne granic procesowych przedstawiają wyrażenia (10.1 – 10.3), natomiast ich 

graficzny przebieg zilustrowano na Rys. 10.13. Górna granica procesowa została opisana 

prostą zależnością (10.1). Na dolną granicę procesową składają się dwie krzywe opisane 

równaniami (10.2) i (10.3). Zależność (10.2) opisuje przebieg dolnej granicy procesowej w 

obszarze niskich stężeń glukozy dla G0 < 80 [g L⁄ ], natomiast zależność (10.3) definiuje 

przebieg dolnej granicy procesowej w zakresie średnich stężeń substratu węglowego w 

przedziale G0 od 80 [g L⁄ ] do 160 [g L⁄ ]. Tak sporządzona numeryczna biblioteka ograniczeń 

procesowych została zintegrowana z procedurą optymalizacyjną regulatora predykcyjnego. 

W wyniku tego zabiegu regulator dobiera wartości sygnałów sterujących z przedziału 

wyznaczonego na podstawie dolnego i górnego punktu operacyjnego.  

𝐷 = 0.3900 [ℎ−1] (10.1) 

𝐷 = 0.31815 + 0.00128 ∙ 𝐺0 − 6.33809 ∙ 10−4 ∙ 𝐺0
2 + 1.93084 ∙ 10−5 ∙ 𝐺0

3

− 2.28293 ∙ 10−7 ∙ 𝐺0
4 + 9.63944 ∙ 10−10 ∙ 𝐺0

5 [ℎ−1] 

(10.2) 

𝐷 = 0.15145 − 0.00196 ∙ 𝐺0 + 1.18905 ∙ 10−5 ∙ 𝐺0
2 − 2.64057 ∙ 10−8 ∙ 𝐺0

3 [ℎ−1] 
(10.3) 

 

Rys. 10.13 Zdigitalizowana mapa procesowa dla procesu produkcji bioetanolu w przepływowym 

bioreaktorze zbiornikowym. 
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10.1.5. Analiza procesowa praktycznych możliwości sterowania bioreaktorem 

 W przypadku prac nad syntezą układu sterowania niezbędnym etapem jest 

konieczność oszacowania fizycznych możliwości regulacji procesu. W tym celu 

przeprowadzono rozważania nad skrajnymi wartościami sygnału sterującego i możliwości 

jego praktycznej aplikacji w układzie procesowym. W analizowanym przypadku skrajnymi 

wartościami jest górna granica procesowa i punkt operacyjny znajdujący się na dolnej 

granicy procesowej, któremu odpowiada najniższa możliwa wartość szybkości 

rozcieńczania D. Górna granica procesowa zlokalizowana jest dla wartości D = 0.39 [h−1]. 

Aby możliwe było efektywne sterowanie natężeniem przepływu strumienia masy przez 

bioreaktor konieczne jest przyjęcie maksymalnej szybkości rozcieńczania z pewnym 

naddatkiem, co odpowiada dobraniu zaworu sterującego o większej przepustowości. W 

analizowanym przypadku przyjęto maksymalną szybkość rozcieńczania Dmax =

0.4500 [h−1]. Zgodnie z równaniem 7.1, dla założonej objętości bioreaktora V = 10 [m3], 

maksymalne natężenie przepływu fazy ciekłej przez bioreaktor wynosi Fvfmax = 4.5 [m3 h⁄ ]. 

Następnie korzystając z tej wartości oraz z założonej średnicy rury zasilającej bioreaktor 

d = 0.1 [m], oszacowano wartość maksymalnej prędkości przepływu strumienia masy przez 

rurę zasilającą wynoszącą Umax =
4∙Fvfmax

3600∙π∙d2 = 0.159 [m s⁄ ]. Wartość ta jest racjonalna i 

możliwa do praktycznego zrealizowania poprzez dobór odpowiedniej wielkości zaworu 

regulacyjnego, dla rzeczywistego procesu przemysłowego. Najniższa wartość punktu 

znajdującego się na dolnej granicy procesowej, zlokalizowana jest dla wartości G0 =

160 [g L⁄ ] i wynosi Dmin = 0.0341 [h−1], której zgodnie z założoną objętość bioreaktora V =

10 [m3], maksymalne natężenie przepływu strumienia masy przez bioreaktor wynosi wtedy 

Fvfmin = 0.341 [m3 h⁄ ]. Następnie korzystając z tej wartości oraz z założonej średnicy rury 

zasilającej bioreaktor d= 0.1 [m], oszacowano wartość maksymalnej prędkości przepływu 

strumienia masy przez rurę zasilającą Umin =
4∙Fvfmin

3600∙π∙d2 = 0.012 [m s⁄ ]. Wartość ta jest 

również racjonalna i możliwa do praktycznego zrealizowania. Podsumowując 

przeprowadzone rozważania należy stwierdzić, iż odpowiednio dobrany zawór sterujący 

musi regulować wartość natężenia przepływu w przedziale od Fvfmin do Fvfmax, co jest 

możliwe do zrealizowania w rzeczywistym procesie przemysłowym. 
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Tabela 10.1 Zestawienie informacji dotyczących praktycznych możliwości sterowania procesem 

przebiegającym w bioreaktorze o objętości V = 10 [m3]. 

Szybkość 
rozcieńczania 

Objętościowe natężenie 
przepływu 

Pozycja zaworu 
sterującego 

Dmin = 0.0341 [h−1] FVfmin = 0.341 [m3 h⁄ ] % otwarcia zaworu = 7.6 

Dmax = 0.4500 [h−1] FVfmax = 4.5 [m3 h⁄ ] % otwarcia zaworu = 100.0 

 

10.1.6. Praktyczne zastosowanie biblioteki ograniczeń procesowych  

 Mając na celu procesowe zastosowanie sporządzonej mapy procesowej dla układu 

sterowania bioreaktorem, poddano szczegółowej analizie trzy wybrane sytuacje 

procesowe. Ilustrują one bardzo dobrze potencjał praktycznego wykorzystania 

sporządzonej w rozdziale 10.1.3 mapy. Na potrzeby przeprowadzenia symulacji 

numerycznych funkcjonowania regulatorów, wybrano trzy stężenia substratu węglowego w 

strumieniu zasilającym G0. Następnie korzystając z informacji zawartych na mapie 

procesowej analizie poddano przebieg zmian stężenia formowanego w układzie bioetanolu 

E (zmienna sterowana), w zależności od szybkości rozcieńczenia D (zmienna sterująca). 

Zabieg ten przeprowadzono dla trzech wybranych wartości G0. Graficzny przebieg tych 

zmian ilustrują zamieszczone Rys. 10.14-10.16. Dla każdej z przyjętych wartości G0 

wybrano przykładową wartość DSS i dla tak dobranego zestawu parametrów procesowych 

określono stężenie formowanego w stanie stacjonarnym bioetanolu ESS. Następnie przyjęto 

nową wartość zadaną stężenia bioetanolu ESET, która powinna być osiągana w nowym 

stanie stacjonarnych, do którego doprowadzi bioreaktor odpowiednio dostrojony regulator. 

Wartość zadaną ESET dobrano tak, aby jej osiągnięcie było możliwe do zrealizowania w 

docelowym obszarze procesowym, pomiędzy dolną granicą procesową DGP i górną granicą 

procesową GGP. W ostatnim etapie przygotowawczym odczytano z wygenerowanych 

danych numerycznych, w ilu punktach pracy możliwe jest osiągnięcie zadanego stężenia 

bioetanolu ESET. Zestawienie kluczowych informacji dotyczących sterowanego procesu w 

odniesieniu do rozpatrywanych przypadków procesowych, uzyskiwanych na podstawie 

analizy danych numerycznych zamieszczony na sporządzonej mapie procesowej, 

zamieszczono w tabeli 10.2. 

 W pierwszym przypadku rozważaniu poddano zasilanie układu reakcyjnego 

strumieniem o stężeniu G0 = 20.0 [g L⁄ ], co graficznie ilustruje zamieszczony Rys. 10.14. 

Początkowy stan stacjonarnych układ osiągnął dla szybkości rozcieńczania DSS =

0.3000 [h−1]. W stanie stacjonarnym dla tego zestawu parametrów osiągane w bioreaktorze 
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stężenie produktu ma wartość ESS = 7.73 [g L⁄ ]. Założono, że stężenie bioetanolu w 

bioreaktorze w nowym stanie stacjonarnym powinno wynosić ESET = 7.03 [g L⁄ ]. 

Stwierdzono, że przyjęta wartość stężenia etanolu jest możliwa do osiągnięcia w 

dozwolonym obszarze procesowym, który znajduje się pomiędzy dolną granicą procesową 

zlokalizowaną dla DDGP = 0.2000 [h−1], a górną granicą procesową zlokalizowaną dla  

DGGP = 0.3900 [h−1]. Dodatkowo na podstawie dostępnych danych numerycznych 

stwierdzono, że układ może osiągnąć nową wartość zadaną w dwóch stanach 

stacjonarnych dla wartości szybkości rozcieńczania odpowiednio D1 = 0.2500 [h−1] i D2 =

0.3868 [h−1]. 

 W drugim przypadku analizie poddano zasilanie układu reakcyjnego strumieniem o 

stężeniu G0 = 60.0 [g L⁄ ], co przedstawiono na Rys. 10.15. Początkowy stan stacjonarny 

układ osiągnął dla szybkości rozcieńczania DSS = 0.3500 [h−1],  stężenie bioetanolu wynosi 

wtedy ESS = 23.69 [g L⁄ ]. Przyjęto, że stężenie bioetanolu w bioreaktorze w nowym stanie 

stacjonarnym powinno wynosić ESET = 16.09 [g L⁄ ]. Założona wartość stężenia etanolu jest 

możliwa do osiągnięcia w dozwolonym obszarze procesowym, który znajduje się pomiędzy 

dolną granicą procesową zlokalizowaną dla DDGP = 0.0710 [h−1], a górną granicą 

procesową zlokalizowaną dla  DGGP = 0.3900 [h−1]. Na podstawie dostępnych danych 

numerycznych wywnioskowano, że układ może osiągnąć nową wartość zadaną dla 

wartości szybkości rozcieńczania  D = 0.1000 [h−1]. 

 W trzecim przypadku jako stężenie glukozy w strumieniu zasilającym układ przyjęto 

G0 = 120.0 [g L⁄ ]. Początkowy stan stacjonarnych układ osiągnął dla szybkości 

rozcieńczania DSS = 0.3500 [h−1], co widoczne jest na Rys. 10.16. Dla tego zestawu 

wartości parametrów procesowych stężenie bioetanolu wynosi ESS = 32.19 [g L⁄ ]. Przyjęto, 

że stężenie bioetanolu w bioreaktorze w nowym stanie stacjonarnym powinno wynosić 

ESET = 47.62 [g L⁄ ]. Założona wartość stężenia etanolu jest możliwa do osiągnięcia w 

dozwolonym obszarze procesowym, który znajduje się pomiędzy wartościami DDGP =

0.0420 [h−1] a DGGP = 0.3900 [h−1]. Na podstawie dostępnych danych numerycznych 

stwierdzono, że układ może osiągnąć nową wartość zadaną dla wartości szybkości 

rozcieńczania  D = 0.3278 [h−1]. 
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Tabela 10.2 Zestawienie kluczowych informacji dotyczących sterowanego procesu, uzyskiwanych 

na podstawie analizy danych numerycznych zamieszczony na sporządzonej mapie procesowej. 

Obszar procesowy 
Niskie stężenia 

substratu 
węglowego 

Niskie stężenia 
substratu 

węglowego 

Średnie stężenia 
substratu 

węglowego 

Stan stacjonarny 

G0 = 20.0 [g L⁄ ] 
DSS = 0.3000[ h−1] 

ESS = 7.73 [g L⁄ ] 

G0 = 60.0 [g L⁄ ] 
DSS = 0.3500 [h−1] 
ESS = 23.69 [g L⁄ ] 

G0 = 120.0 [g L⁄ ] 
DSS = 0.0500 [h−1] 
ESS = 32.19 [g L⁄ ] 

Zadana wartość 
zmiennej sterowanej 

ESET = 7.03 [g L⁄ ] ESET = 16.09 [g L⁄ ] ESET = 47.61 [g L⁄ ] 

Wartość zmiennej 
sterującej dla ESET 

D1 = 0.2500 [h−1] 
D2 = 0.3868 [h−1] 

D = 0.1000 [h−1] D = 0.3278 [h−1] 

Górna granica 
procesowa (GGP) 

DGGP = 0.3900 [h−1] 

Stopień otwarcia 
zaworu sterującego w 

pozycji GGP 
86.66 [%] 

Dolna granica 
procesowa (DGP) 

DDGP = 0.2000 [h−1] DDGP = 0.0710 [h−1] DDGP = 0.0420 [h−1] 

Stopień otwarcia 
zaworu sterującego w 

pozycji DGP 
44.44 [%] 15.77 [%] 9.33 [%] 

  

 

Rys.10.14 Gałąź stanów stacjonarnych bioreaktora w zależności od wartości szybkości 

rozcieńczania D dla stężenia glukozy w strumieniu zasilającym G0 = 20.0 [g L⁄ ]. 



93 

 

 

Rys. 10.15 Gałąź stanów stacjonarnych bioreaktora w zależności od wartości szybkości 

rozcieńczania D dla stężenia glukozy w strumieniu zasilającym G0 = 60.0 [g L⁄ ]. 

 

Rys. 10.16 Gałąź stanów stacjonarnych bioreaktora w zależności od wartości szybkości 

rozcieńczania D dla stężenia glukozy w strumieniu zasilającym G0 = 120.0 [g L⁄ ]. 

10.1.7. Jednowymiarowy regulator klasyczny 

 Jednym z najczęściej wykorzystywanych regulatorów przemysłowych jest klasyczny 

regulator PI. Z uwagi na ten fakt, posłużył on jako punkt odniesienia podczas porównywania 

jakości sterowania bioprocesami za pomocą klasycznych i nowoczesnych układów 
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regulacji. Podczas prowadzenia badań referencyjnych analizowano sytuacje procesowe, 

opisane w rozdziale 10.1.5 i podsumowane w tabeli 10.2. Badania numeryczne 

poprzedzono wstępnym strojeniem regulatora dla wszystkich trzech rozważanych 

przypadków. W efekcie dobrano przykładowe wartości parametrów regulatora, dla których 

układ osiągał wartości zadane w możliwie krótkim czasie. W pierwszej sytuacji 

rozważaniom poddano proces produkcji bioetanolu, przebiegający w stanie stacjonarnym, 

osiągniętym dla niskiego stężenia glukozy w strumieniu zasilającym bioreaktor G0 =

20.0 [g L⁄ ] i szybkości rozcieńczania D = 0.3000[h−1]. Dla tych wartości parametrów 

procesowych w układzie osiągane jest stężenie bioetanolu E = 7.73 [g L⁄ ]. Następnie 

zmieniono wartość zadaną stężenia bioetanolu na ESET = 7.03 [g L⁄ ]. Zabiegiem tym 

wprowadzono do układu procesowego wymuszenie. W analizowanym stanie stacjonarnym 

górny graniczny punkt pracy zlokalizowany jest dla wartości D = 0.3900 [h−1], natomiast 

dolny punkt dla wartości D = 0.2000[h−1]. Oznacza to, że wartości sygnałów sterujących 

wyznaczonych przez regulator PI powinny znajdować się w tym przedziale. W pierwszym 

przypadku przyjęto wartości nastawy regulatora Kc = 0.5 i Ti = 3.0.  W zaistniałej sytuacji 

regulator niwelując powstały w czasie „0“ h uchyb regulacji wyznaczył wartości sygnałów 

sterujących w zakresie pomiędzy górna i dolną granicą procesową, co przedstawiono na 

Rys. 10.17. 

 

Rys. 10.17 Symulacja reakcji układu procesowego i regulatora PI na zmianę pożądanego 

stężenia bioetanolu z 7.73 [g L⁄ ] na 7.03 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor G0 = 20.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora PI: Kc = 0.5, Ti = 3.0. 
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 W drugim przypadku dla tej samej wartości uchybu regulacji zmieniono wartość 

współczynnika wzmocnienia regulatora na Kc = 3.5, pozostawiając wartość czasu 

całkowania na niezmienionym poziomie Ti = 3.0 (Rys. 10.18). Generowane wartości 

sygnałów sterujących D przekroczyły dolny graniczny punkt operacyjny (Rys. 10.18B). W 

efekcie układ procesowy znalazł się w pierwszym okresie czasu po wystąpieniu uchybu 

regulacji w niepożądanych obszarach procesowych, charakteryzujących się oksydacyjną 

aktywnością metaboliczną komórek biomasy. W okresie pierwszych 5h po wystąpieniu 

uchybu regulacji bioreaktor znajdował się w obszarze utleniania glukozy, występowania 

oscylacji oraz utleniania etanolu (Rys. 10.18B). Dopiero po upływie 5h układ znalazł się 

ponownie w obszarze fermentacji glukozy, zlokalizowanym pomiędzy dolnym i górnym 

granicznym punktem operacyjnym. Zjawisko opuszczania docelowego obszaru fermentacji 

glukozy jest niepożądane, gdyż inicjuje zmiany metabolizmu wewnątrzkomórkowego 

biomasy, co z kolei przekłada się bezpośrednio na osiągane w układzie stężenia produktu 

i stabilność prowadzonego procesu. Dodatkowo tak szybka dynamika zmian warunków 

procesowych, które wpływają bezpośrednio na stan metaboliczny komórek biomasy, może 

prowadzić do występowania zjawiska stresu osmotycznego i w efekcie pogorszenia 

wydajności produkcji bioetanolu bądź całkowitego obumarcia kultury mikroorganizmów 

znajdujących się w bioreaktorze. 

 

Rys. 10.18 Symulacja reakcji układu procesowego i regulatora PI na zmianę pożądanego 

stężenia bioetanolu z 7.73 [g L⁄ ] na 7.03 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor G0 = 20.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora PI: Kc = 3.5, Ti = 3.0. 
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 W drugiej sytuacji rozważano proces produkcji bioetanolu przebiegający również w 

stanie stacjonarnym osiągniętym dla niskiego stężenia glukozy w strumieniu zasilającym  

G0 = 60.0 [g L⁄ ] i szybkości rozcieńczania D = 0.3500 [h−1]. Dla tych wartości parametrów 

procesowych w układzie osiągane jest stężenie bioetanolu E = 23.69 [g L⁄ ]. Następnie 

wprowadzono do układu wymuszenie w postaci zmiany wartości zadanej stężenia 

bioetanolu na ESET = 16.09 [g L⁄ ]. W porównaniu do poprzedniego przypadku wartość 

wygenerowanego uchybu regulacji w czasie „0” h jest 10-krotnie większa. Górny graniczny 

punkt pracy zlokalizowany jest dla również dla wartości D = 0.3900 [h−1], natomiast dolny 

punkt dla wartości D = 0.0710 [h−1]. W pierwszym przypadku przeprowadzono symulacje 

dla wartości nastawy regulatora Kc = 0.2 i Ti = 7.0. Jak dowodzą wyniki przedstawione na 

Rys. 10.19, dla tych wartości nastaw regulator PI wyznacza wartości sygnałów sterujących 

w obrębie docelowego obszaru procesowego, nie przekraczając punktów granicznych. W 

przypadku drugim zmodyfikowano wartość współczynnika wzmocnienia i wykonano 

ponownie obliczenia dla zestawu parametrów Kc = 0.4 i Ti = 7.0. 

 

Rys. 10.19 Symulacja reakcji układu procesowego i regulatora PI na zmianę pożądanego 

stężenia bioetanolu z 23.69 [g L⁄ ] na 16.09 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor G0 = 60.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora PI: Kc = 0.2, Ti = 7.0. 

Analogicznie jak w poprzednim przypadku niewielkie zwiększenie wartości współczynnika 

wzmocnienia spowodowało generowanie przez regulator wartości sygnału sterującego 

przekraczającego dolną granicę procesową, co ilustruje zamieszczony Rys. 10.20. Czas 
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powrotu układu do dozwolonego zakresu wartości D trwał 11h i w tym czasie w komórkach 

biomasy zachodziły niekorzystne zmiany metaboliczne. 

 W trzeciej sytuacji rozważaniom poddano proces produkcji bioetanolu przebiegający 

w stanie stacjonarnym osiągniętym dla średniej wartości stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor G0 = 120.0 [g L⁄ ] i szybkości rozcieńczania D = 0.0500 [h−1]. Dla 

tych wartości parametrów procesowych w układzie osiągane jest stężenie bioetanolu E =

32.19 [g L⁄ ]. W odróżnieniu od dwóch poprzednich sytuacji, w tym przypadku zastosowano 

wymuszenie w postaci zwiększenia wartości zadanej stężenia bioetanolu na ESET =

47.61 [g L⁄ ]. W pierwszym przypadku przeprowadzono symulacje dla wartości nastawy 

Kc = 0.15, Ti = 4.0 (Rys. 10.21). Zgodnie z przedstawionymi danymi regulator skutecznie 

osiągnął wartość zadaną utrzymując wartości sygnału sterującego D w dozwolonym 

zakresie. 

 

Rys. 10.20 Symulacja reakcji układu procesowego i regulatora PI na zmianę pożądanego 

stężenia bioetanolu z 23.69 [g L⁄ ] na 16.09 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor G0 = 60.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora PI: Kc = 0.4, Ti = 7.0. 

Zmiana nastawy regulatora na  Kc = 0.2, Ti = 4.0 spowodowała również i w tym 

przypadku zwiększenie dynamiki regulatora, co ilustruje Rys. 10.22. Pomimo łagodnego 

zbliżania się układu do wartości zadanej, wyznaczone wartości D przekroczyły górną 

granicę procesową oraz krytyczną szybkość rozcieńczania. W efekcie bioreaktor 



98 

 

pracował przez 2h w obszarze wymywania biomasy z układu, co jest zjawiskiem 

niepożądanym. 

  

Rys. 10.21 Symulacja reakcji układu procesowego i regulatora PI na zmianę pożądanego 

stężenia bioetanolu z 32.19 [g L⁄ ] na 47.61 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor G0 = 120.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora PI: Kc = 0.15, Ti = 4.0. 

 

Rys. 10.22 Symulacja reakcji układu procesowego i regulatora PI na zmianę pożądanego 

stężenia bioetanolu z 32.19 [g L⁄ ] na 47.61 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor G0 = 120.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora PI: Kc = 0.2, Ti = 4.0. 
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 Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych ilustrujących funkcjonowanie 

regulatora PI w przypadku sterowania procesem produkcji bioetanolu, można sformułować 

następujące wnioski: 

 Możliwe jest dobranie wartości nastawy regulatora PI tak, aby podczas pojawienia się 

uchybu regulacji regulator wyznaczał wartości sygnałów sterujących w dozwolonym 

zakresie zmiennej sterującej D. 

 Nawet niewielka zmiana wartości współczynnika wzmocnienia regulatora może 

powodować generowanie sygnałów zmiennych sterujących spoza dozwolonego 

zakresu i tym samym powodować przekroczenie dolnej i górnej granicy procesowej. 

 W przypadku pojawiania się w układzie dowolnych wymuszeń, nie jest możliwe 

dobranie uniwersalnego zestawu wartości parametrów regulatora, gwarantującego 

wyznaczanie przez regulator wartości sygnałów sterujących w bezpiecznym z 

procesowego punktu widzenia zakresie. 

Algorytm regulatora PI nie przewiduje możliwości wprowadzenia ograniczeń generowanych 

sygnałów sterujących, przez co układ procesowy może znajdować się przez dłuższy okres 

czasu w niepożądanym obszarze operacyjnym. 

 

10.1.8. Jednowymiarowy nieliniowy regulator predykcyjny 

 Jako bardzo dobrą alternatywę dla klasycznego regulatora PI przedstawia się w 

literaturze regulator predykcyjny [20, 113, 114, 130, 136, 152]. W celu zaprezentowania 

jego możliwości dokonano syntezy jednowymiarowego regulatora predykcyjnego, zgodnie 

ze schematem omówionym w rozdziale 8.2. Następnie analizie poddano analogiczne jak w 

przypadku klasycznego regulatora PI sytuacje procesowe opisane w rozdziale 10.1.5 i 

podsumowane w tabeli 10.2. We wszystkich analizowanych przypadkach przyjęto czas 

próbkowania regulatora Tp = 0.2 [h]. Długości horyzontów predykcji i sterowania 

definiowane są w funkcji czasu próbkowania. Analizując przykładowy zapis  Np = 6 ∙ Tp [h] 

i Nc = 4 ∙ Tp [h] należy stwierdzić, że regulator wyznacza trajektorię sygnałów sterujących 

na horyzoncie czasowym 0.8 [h], po czym predykuje trajektorię zmian wartości zmiennej 

sterowanej na horyzoncie czasowym 1.2 [h], która jest odpowiedzią dynamiczną układu na 

wyznaczoną trajektorię sygnałów sterujących. Następnie aplikowana jest tylko pierwsza 

sekwencja sygnału sterującego w czasie predykcji 0.2 [h] i w następnym czasie 

próbkowania cała procedura jest powtarzana. Oznacza to, iż regulator wyznaczając 

wartości sygnałów sterujących, monitoruje odpowiedzi układu mające się pojawić w 
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przyszłości. Jest to bardzo ważna cecha regulatora, zwłaszcza w przypadku bioprocesów, 

którym towarzyszą efekty opóźnienia. 

 

Rys. 10.23 Symulacja reakcji układu procesowego i nieliniowego regulatora MPC na zmianę 

pożądanego stężenia bioetanolu z 7.73 [g L⁄ ] na 7.03 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor G0 = 20.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora MPC: Tp =

0,2 [h], Np = 6 ∙ Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], λE = 1.0, λD = 300.0. 

 Przykładowy diagram ilustrujący działanie zsyntetyzowanego regulatora 

predykcyjnego przedstawiono na Rys. 10.23. Rozważaniom poddano proces produkcji 

bioetanolu, przebiegający w stanie stacjonarnym osiągniętym dla G0 = 20.0 [g L⁄ ] i D =

0.3000 [h−1], czemu odpowiada stężenie bioetanolu w bioreaktorze E = 7.73 [g L⁄ ]. Wartość 

zadana stężenia bioetanolu ustalono na ESET = 7.03 [g L⁄ ]. Długość horyzontu predykcji 

określono na Np = 6 ∙ Tp [h], horyzontu sterowania na Nc = 4 ∙ Tp [h], natomiast wartości 

współczynników wagowych funkcji celu określono na λE = 1.0 i λD = 300.0. Posiadający 

takie wartości nastaw regulator zniwelował obecny w układzie uchyb regulacji i osiągnął 

wartość zadaną po czasie 60h (Rys.10.23A), nie przekraczając przy tym dolnej i górnej 

granicy procesowej (Rys.10.23B). Zadaną wartość zmiennej sterowanej osiągnięto dla 

szybkości rozcieńczania D = 0.3868 [h−1]. W porównaniu do klasycznego regulatora PI jest 

to bardzo ważna cecha regulatora predykcyjnego, gdyż generowane wartości sygnałów 

sterujących znajdują się zawsze w zdefiniowanym obszarze. Co więcej, nia ma możliwości 

aby generowane wartości znajdowały się poza zdefiniowanym obszarem procesowym, bez 

znaczenia na wartości parametrów regulatora predykcyjnego lub częstości i wartości 
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pojawiających się w bioreaktorze wymuszeń. Zgodnie z analizą stanów stacjonarnych 

zamieszczoną na diagramie 10.14 w rozdziale 10.1.5, wartość zadaną stężenia bioetanolu 

ESET = 7.03 [g L⁄ ] układ może osiągnąć również dla wartości szybkości rozcieńczania D =

0.2500 [h−1].   

 

Rys. 10.24 Symulacja reakcji układu procesowego i nieliniowego regulatora MPC na zmianę 

pożądanego stężenia bioetanolu z 7.73 [g L⁄ ] na 7.03 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor G0 = 20.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora MPC: Np = 6 ∙

Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = −1.0, λD = 1000.0. 

Jest to drugi możliwy punkt operacyjny charakteryzujący się tą samą wartością zmiennej 

sterowanej. Udało się go osiągnąć dokonując jedynie zmian wartości współczynników 

wagowych funkcji celu na λE = −1.0 i λD = 1000.0, co ilustruje zamieszczony Rys. 10.24. 

Układ osiągnął wartość zadaną po upływie 160h (Rys. 10.24A), na co wpływ ma 

niewątpliwie oscylacyjny charakter generowanej trajektorii sygnałów sterujących w 

początkowej fazie regulacji (Rys. 10.24B). Analogicznie jak w przypadku klasycznych 

regulatorów, efekt ten może zostać ograniczony lub całkowicie wyeliminowany poprzez 

odpowiednią korektę parametrów regulatora. Posiadając jednak informacje procesowe 

zawarte na sporządzonej w rozdziale 10.1.3 mapie, można dokonać zawężenia obszaru 

poszukiwania przez algorytm optymalizacyjny regulatora optymalnych wartości sygnałów 

sterujących, jedynie do obszaru w bezpośrednim otoczeniu docelowego punktu pracy.  
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Rys. 10.25 Symulacja reakcji układu procesowego i nieliniowego regulatora MPC na zmianę 

pożądanego stężenia bioetanolu z 7.73 [g L⁄ ] na 7.03 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor G0 = 20.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora MPC: Np = 6 ∙

Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = −1.0, λD = 1000.0. Obszar poszukiwania optymalnych 

wartości sygnałów sterujących w przedziale 0.22 ≤ D ≤ 0.28. 

Przykład takiego postępowania zamieszczono na Rys. 10.25, gdzie przeszukiwany obszar 

procesowy zawężono do wartości sygnałów sterujących z przedziału 0.22 ≤ D ≤ 0.28. 

Ograniczono amplitudę oscylującej trajektorii sygnałów sterujących (Rys. 10.25B) i w 

efekcie układ osiągnął wartość zadaną już po upływie 130h (Rys. 10.25B). 

 W drugim przypadku analizie poddano proces produkcji bioetanolu, przebiegający w 

stanie stacjonarnym osiągniętym dla G0 = 60.0 [g L⁄ ] i D = 0.3500 [h−1]. Stężenie 

bioetanolu wynosi wtedy E = 23.69 [g L⁄ ]. Nową wartością zadaną zmiennej sterowanej jest 

ESET = 16.09 [g L⁄ ]. Na Rys. 10.26 przedstawiono wyniki symulacji numerycznej 

nieliniowego regulatora predykcyjnego, którego horyzont predykcji ustawiono na Np = 6 ∙

Tp [h], horyzont sterowania na Nc = 4 ∙ Tp [h], natomiast wartości współczynników 

wagowych funkcji celu wynosiły odpowiednio λE = −1.0 i λD = 1500.0. Dla tak przyjętych 

wartości regulatora predykcyjnego układ osiągnął wartość zadaną po upływie 95h (Rys. 

10.26A), dla wartości szybkości rozcieńczania D = 0.1000 [h−1] (Rys. 10.26B). 
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Rys. 10.26 Symulacja reakcji układu procesowego i nieliniowego regulatora MPC na zmianę 

pożądanego stężenia bioetanolu z 23.69 [g L⁄ ] na 16.09 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor G0 = 60.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora MPC: Np = 6 ∙

Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = −1.0, λD = 1500.0. 

 

Rys. 10.27 Symulacja reakcji układu procesowego i nieliniowego regulatora MPC na zmianę 

pożądanego stężenia bioetanolu z 23.69 [g L⁄ ] na 16.09 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor G0 = 60.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora MPC: Np = 6 ∙

Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = −1.0, λD = 1500.0. Obszar poszukiwania optymalnych 

wartości sygnałów sterujących w przedziale 0.071 ≤ D ≤ 0.13. 
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Chcą poprawić jakość regulacji bez dokonywania zmian wartości parametrów regulatora, 

analogicznie jak w poprzednim przypadku zawężono obszar procesowy, na którym 

algorytm regulatora wyszukuje optymalnych wartości sygnałów sterujących. Korzystając z 

informacji zawartych na sporządzonej mapie procesowej, zdefiniowano zawężona obszar 

poszukiwania wartości sygnałów sterujących w przedziale 0.071 ≤ D ≤ 0.13. Wyniki 

przeprowadzonych symulacji numerycznych zamieszczono na Rys. 10.27. Układ osiągnął 

wartość zadaną po upływie zaledwie 60 h (Rys. 10.27A). 

 

 

Rys. 10.28 Symulacja reakcji układu procesowego i nieliniowego regulatora MPC na zmianę 

pożądanego stężenia bioetanolu z 32.19 [g L⁄ ] na 47.61 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor G0 = 120.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora MPC: Np = 7 ∙

Tp [h], Nc = 5 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = −0.01, λD = 1000.0. 

  

 W trzeciej sytuacji rozważaniom poddano proces produkcji bioetanolu, przebiegający 

w stanie stacjonarnym osiągniętym dla G0 = 120.0 [g L⁄ ] i D = 0.0500 [h−1], czemu 

odpowiada stężenie bioetanolu E = 32.19 [g L⁄ ]. Wartość zadaną stężenia bioetanolu 

określono na ESET = 47.61 [g L⁄ ]. Na Rys. 10.28 przedstawiono wyniki symulacji 

numerycznej regulatora predykcyjnego, którego horyzont predykcji ustawiono na Np = 7 ∙

Tp [h], horyzont sterowania na Nc = 5 ∙ Tp [h], natomiast wartości współczynników 

wagowych funkcji celu wynosiły odpowiednio λE = −0.01 i λD = 1000.0. Dla tak przyjętych 

wartości regulatora predykcyjnego układ osiągnął wartość zadaną po upływie 30h (Rys. 
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10.28A), dla wartości szybkości rozcieńczania D = 0.3278 [h−1] (Rys. 10.28B). Również i 

w tym przypadku chcą poprawić jakość regulacji bez dokonywania zmian wartości 

parametrów regulatora, analogicznie jak w poprzednim przypadku zawężono obszar 

procesowy, na którym algorytm regulatora wyszukuje optymalnych wartości sygnałów 

sterujących. Korzystając z informacji zawartych na sporządzonej mapie procesowej, 

zdefiniowano zawężona obszar poszukiwania wartości sygnałów sterujących w przedziale 

0.25 ≤ D ≤ 0.35. Wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych zamieszczono na 

Rys. 10.29. Układ osiągnął wartość zadaną po upływie zaledwie 19 h (Rys. 10.29A). 

 

 

Rys. 10.29 Symulacja reakcji układu procesowego i nieliniowego regulatora MPC na zmianę 

pożądanego stężenia bioetanolu z 32.19 [g L⁄ ] na 47.61 [g L⁄ ] dla wartości stężenia glukozy w 

strumieniu zasilającym bioreaktor G0 = 120.0 [g L⁄ ]. Parametry nastawy regulatora MPC: Np = 7 ∙

Tp [h], Nc = 5 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = −0.01, λD = 1000.0. Obszar poszukiwania optymalnych 

wartości sygnałów sterujących w przedziale 0.25 ≤ D ≤ 0.35. 

  

 Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych ilustrujących funkcjonowanie 

jednowymiarowego nieliniowego regulatora MPC w przypadku sterowania procesem 

produkcji bioetanolu, można sformułować następujące wnioski: 

 Algorytm MPC wyznacza optymalne wartości sygnałów sterujących przeszukując 

tylko dozwolony i zdefiniowany przez operatora obszar procesowy. 
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 Generowane wartości sygnałów sterujących nie wykraczają poza zdefiniowane 

wartości graniczne, bez względu na częstości i wartości pojawiających się w 

układzie zaburzeń. 

 Posiadając zaproponowaną w niniejszej pracy bibliotekę ograniczeń procesowych, 

można zawężać obszar poszukiwań optymalnych wartości sygnału sterującego, co 

znacząco skraca czas wyregulowania obecnego w układzie uchybu regulacji. 

 Już na etapie predykcji uwzględniane są w obliczeniach typowe dla bioprocesów 

efekty opóźnienia kinetycznego, dzięki czemu wyznaczane wartości sygnałów 

sterujących mogą być z wyprzedzeniem aplikowana do układu procesowego, co 

znacząco poprawia jakość sterowania i stabilność prowadzonego procesu. 

 W przypadku obecności kilku punktów pracy charakteryzujących się tą samą 

wartością zmiennej sterowanej, możliwe jest pokierowanie przeszukiwania obszaru 

pracy w odpowiednim kierunku poprzez odpowiednie dobranie wartości 

współczynników wagowych funkcji celu lub zawężenie przeszukiwanego obszaru 

operacyjnego na podstawie danych zawartych na mapie procesowej. 

 W niniejszym rozdziale udowodniono tezę, że wykorzystanie algorytmu regulacji 

predykcyjnej pozwala unikać niepożądanych zakresów wartości zmiennych sterujących. 

Dzięki temu osiąganie przez bioreaktor niekorzystnych punktów pracy jest wykluczone.  
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10.2. Bioreaktor z recyrkulacją strumienia masy i zagęszczeniem biomasy 

Drugim aparatem, który poddano analizie jest zbiornikowy bioreaktor przepływowy z 

częściową recyrkulacją strumienia masy i zagęszczeniem biomasy. Aparat tego typu 

dobrze oddaje przemysłowy charakter produkcji bioetanolu metodą fermentacji ciągłej, 

gdyż bioreaktory w takiej konfiguracji są najczęściej wykorzystywane w skali przemysłowej. 

Przedstawiony w rozdziale 7.2 model matematyczny procesu przebiegającego w 

fermentatorze zawiera dwa parametry procesowe, za pomocą których zgodnie z 

doniesieniami literaturowymi możliwe jest skuteczne sterowanie bioreaktorem. Są to: 

szybkość rozcieńczania D oraz współczynnik recyrkulacji strumienia masy ξ. Bardzo istotne 

jest zatem poznanie ilościowego i jakościowego wpływu zmian wartości tych parametrów 

na prowadzony proces, co umożliwia analiza nieliniowa stanów stacjonarnych bioreaktora. 

10.2.1. Analiza nieliniowa stanów stacjonarnych 

Zgodnie z doniesieniami literaturowymi [58,110], bogate zjawiska nieliniowe 

obserwowane są w układach charakteryzującymi się niskimi stężeniami substratów 

węglowych. Mając na uwadze ten fakt oraz poznawczy aspekt niniejszej pracy przyjęto na 

potrzeby przeprowadzenia analizy nieliniowej następujące wartości parametrów 

procesowych: 

● stężenie glukozy w strumieniu zasilającym Go = 5.00 [g L⁄ ], 

● wartość współczynnika zagęszczenia biomasy η = 0.30.  

W pierwszej części analizy nieliniowej stanów stacjonarnych jako parametr 

bifurkacyjny przyjęto szybkość rozcieńczania D. Wyniki przeprowadzonej kontynuacji 

stanów stacjonarnych dla współczynnika recyrkulacji ξ = 0.10 przedstawiono na Rys. 10.30. 

Wykonana analiza ujawniła występowanie obszaru rozwiązań oscylacyjnych pomiędzy 

dwoma punktami bifurkacji Hopfa HB1 i HB3. Bazując na opracowanej i opublikowanej 

metodzie jakościowej interpretacji diagramów bifurkacyjnych, zlokalizowano punkt zmian 

metabolicznych SP3 oraz w bliskim jego otoczeniu punkt osobliwy LP. Punkt osobliwy LP w 

takim położeniu wyznacza obszar wielokrotnych stanów stacjonarnych (WSS). W jego 

obrębie dochodzi do zmiany dominującej ścieżki metabolicznej. Zwiększenie wartości 

współczynnika recyrkulacji strumienia masy do wartości ξ = 0.165 skutkuje zauważalną 

zmianą struktury gałęzi stanów stacjonarnych, co przedstawiono również na Rys. 10.30. 

Przeprowadzone badania numeryczne ujawniły obecność dwóch obszarów rozwiązań 

oscylacyjnych. Pierwszy z nich wyznaczany jest obecnością punktów bifurkacji Hopfa HB1 

i HB3. Natomiast drugi obszar rozwiązań oscylacyjnych zlokalizowany jest pomiędzy 
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punktem bifurkacji Hopfa HB4, a punktem zmian metabolicznych SP2. Zauważyć należy 

również, że zwiększeniu uległ zakres szybkości rozcieńczania D, dla której obserwowane 

są oscylacje. Podążając w kierunku wyższych wartości D zlokalizowano drugi punkt SP2 

oraz punkt SP3. W bezpośrednim otoczeniu obu tych punktów także wykryto punkty osobliwe 

LP, które wyznaczają obszar WSS. Zwiększenie wartości współczynnika recyrkulacji 

spowodowało przesunięcie punktów SP3 i LP w kierunku niższych wartości szybkości 

rozcieńczania D.  

 

Rys. 10.30 Diagram bifurkacyjny przedstawiający strukturę gałęzi stanów stacjonarnych dla ξ =

0.10 oraz ξ = 0.165 względem zmian szybkości rozcieńczania D. Wartości pozostałych 

parametrów procesowych przyjęto jako Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 [152]. 

Zwiększanie współczynnika recyrkulacji do wartości ξ = 0.25 powoduje uproszczenie 

struktury obszarów rozwiązań oscylacyjnych, co przedstawiono na Rys. 10.31. Obszar ten 

zlokalizowany jest pomiędzy punktem bifurkacji Hopfa HB1 i punktem SP2. Położenie obu 

wykrytych punktów uległo przesunięciu w kierunku niższych wartości szybkości 

rozcieńczania. Analogicznie jak w poprzednim przypadku również wykryto drugi punkt 

zmian metabolicznych SP2 i punkt SP3, wraz punktami LP. Zwiększenie wartości ξ 

spowodowało jednak przesunięcie punktu SP3 w kierunku niższych wartości D, a  punktu SP2 

w kierunku wyższych wartości D. Analiza diagramów bifurkacyjnych otrzymanych dla ξ =

0.35 wykazała zanik punktu LP występującego w pobliżu punktu SP3. Ponadto jak wynika z 

Rys. 10.31, położenie punktu SP3 uległo dalszemu przesunięciu w kierunku niższych 
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wartości szybkości rozcieńczania. Punkty SP2 i LP uległy natomiast dalszemu przesunięciu 

w kierunku wyższych wartości D. Obszar rozwiązań oscylacyjnych definiowany przez 

punkty HB1 i SP2 uległ dalszemu przesunięciu w kierunku niższych D.  

 

Rys. 10.31 Diagram bifurkacyjny przedstawiający strukturę gałęzi stanów stacjonarnych dla ξ =

0.25 oraz ξ = 0.35 względem zmian szybkości rozcieńczania D. Wartości pozostałych 

parametrów procesowych przyjęto jako Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 [152]. 

W przypadku gałęzi otrzymanej dla ξ = 0.50 obserwowane są dalsze zmiany w strukturze 

stanów stacjonarnych, co przedstawiono na Rys. 10.32. Obszar rozwiązań oscylacyjnych 

wyznaczany jest punktami bifurkacji Hopfa HB1 i HB2. W jego obrębie zlokalizowano 

również punkt zmian metabolicznych SP2. Dla wyższych wartości szybkości rozcieńczania 

D zlokalizowano punkty zmian metabolicznych SP1 i SP3. W bezpośredniej okolicy punktu 

SP3 obecny jest również punkt LP. Przeprowadzona analiza dla kolejnych wyższych wartości 

D ujawniła drugi punkt SP3. Zwiększenie wartości współczynnika recyrkulacji do ξ = 0.60 

spowodowało przesunięcie położenia punktów bifurkacji Hopfa HB1 i HB2, a co za tym idzie 

całego obszaru rozwiązań oscylacyjnych w kierunku niższych wartości D. Zlokalizowany w 

obrębie tego obszaru punkt SP2 uległ również przesunięcie w kierunku niższych wartości 

szybkości rozcieńczania. W okolicy punktu SP1 wykryto tym razem punkt osobliwy LP, 

skutkiem czego generowany jest obszar wielokrotnych stanów stacjonarnych. Ponadto 

przeprowadzona analiza ujawniła brak obecności dwóch punktów SP3. 
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Rys. 10.32 Diagram bifurkacyjny przedstawiający strukturę gałęzi stanów stacjonarnych dla ξ =

0.50 oraz ξ = 0.60 względem zmian szybkości rozcieńczania D. Wartości pozostałych 

parametrów procesowych przyjęto jako Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 [152]. 

 

W drugiej części dokonanej analizy stanów stacjonarnych, jako parametr bifurkacyjny 

przyjęto współczynnik recyrkulacji strumienia masy ξ. W przypadku gałęzi otrzymanych dla 

D = 0.15 [h−1] obszar rozwiązań oscylacyjnych wytyczony jest przez punkty bifurkacji 

Hopfa HB1 i HB2, co przedstawiono na Rys. 10.33. W obrębie tego obszaru wykryto również 

obecność punktu zmian metabolicznych w komórkach biomasy SP2. W przypadku gałęzi 

otrzymanych dla D = 0.22 [h−1] punkt SP2 uległ przesunięciu w kierunku niższych wartości 

współczynnika recyrkulacji ξ. Obserwuje się również zanikanie punktów bifurkacji Hopfa 

HB1 i HB2, pomimo faktu, iż obecny jest obszar rozwiązań oscylacyjnych. Górną granicą 

wartości współczynnika recyrkulacji ξ, dla którego obserwowane są w układzie oscylacje 

jest punkt SP2. Zwiększenie wartości szybkości rozcieńczania do D = 0.28 [h−1] powoduje 

generacją struktury stanów stacjonarnych co przedstawiono na Rys. 10.34. Punkt zmian 

metabolicznych SP2 uległ dalszemu przesunięciu w kierunku niższych wartości 

współczynnika recyrkulacji ξ. Ponadto w jego bezpośrednim otoczeniu zlokalizowano punkt 

osobliwy LP, który wyznacza obszar wielokrotnych stanów stacjonarnych. Analiza ujawniła 

także występowanie punktu zmian metabolicznych SP3. Nie wykryto natomiast punktów 

Hopfa ani obszaru występowania oscylacji. Dalsze zwiększenie szybkości rozcieńczania do 



111 

 

wartości D = 0.35 [h−1] skutkuje uproszczeniem generowanej struktury stanów 

stacjonarnych. Przeprowadzona analiza ujawniła obecność jedynie punktu zmian 

metabolicznych SP3. Również i w tym przypadku nie wykryto punktów Hopfa oraz rozwiązań 

oscylacyjnych. 

 

Rys. 10.33 Diagram bifurkacyjny przedstawiający strukturę gałęzi stanów stacjonarnych dla D =

0.15 [h−1] oraz D = 0.22 [h−1] względem zmian współczynnika recyrkulacji ξ. Wartości 

pozostałych parametrów procesowych przyjęto jako Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 [152]. 

 

Rys. 10.34 Diagram bifurkacyjny przedstawiający strukturę gałęzi stanów stacjonarnych dla D =

0.28 [h−1] oraz D = 0.35 [h−1] względem zmian współczynnika recyrkulacji ξ. Wartości 

pozostałych parametrów procesowych przyjęto jako Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 [152]. 
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10.2.2. Mapa procesowa 

W poprzednim rozdziale omówione zostały przykładowe wyniki analizy nieliniowej 

stanów stacjonarnych bioreaktora (Rys. 10.30-10.34). Zastosowanie metody jakościowej 

interpretacji diagramów bifurkacyjnych [58] pozwoliło na dogłębną analizę zmian stanu 

metabolizmu komórek biomasy, towarzyszącym zmianą wartości rozważanych parametrów 

procesowych. Dzięki temu, uzyskano wiele istotnych informacji o ich aktywności 

metabolicznej. Na tej podstawie sporządzono, analogicznie jak w przypadku poprzedniego 

układu procesowego, diagram faworyzowanych przez komórki biomasy reakcji 

biochemicznych (Rys. 10.35). Został on wykonany jako funkcja D(ξ). Na kolejnym rysunku 

(Rys. 10.36) sporządzony diagram uzupełniono o dodatkowa oś stężenia bioetanolu, 

uzyskiwanych dla przyjętego zestawu wartości parametrów procesowych Go = 5.00 [g L⁄ ] i 

η = 0.30. Niezbędne do tego celu dane numeryczne uzyskano poddając szczegółowej 

analizie ilościowy przebieg gałęzi stanów stacjonarnych stężenia etanolu w bioreaktorze. 

Zestawienie danych jakościowych i ilościowych, pozwoliło na sporządzenie mapy 

procesowej, przedstawionej na Rys. 10.37. Diagram w takiej postaci stanowi ważne źródło 

informacji o rozmieszczeniu obszarów procesowych i ich punktach granicznych. 

 

Rys. 10.35 Dwuparametrowy diagram faworyzowanych przez komórki biomasy reakcji 

biochemicznych w układzie parametrów procesowych D − ξ, uzyskiwanych dla Go = 5.00 [g L⁄ ] i 

η = 0.30. 
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Rys. 10.36 Diagram ilustrujący profil stężeń bioetanolu w funkcji parametrów procesowych D −

ξ, uzyskiwanych dla Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 [152]. 

 

Rys. 10.37 Mapa procesowa zawierająca obszary o określonej aktywności metabolicznej 

komórek biomasy wraz z gradientem uzyskiwanych stężeń bioetanolu dla Go = 5.00 [g L⁄ ] i η =

0.30. Legenda: R1 – obszar fermentacji glukozy, R2 – obszar utleniania etanolu,  R3 – obszar 

utleniania glukozy, WSS – obszar wielokrotnych stanów stacjonarnych [152]. 
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Zaznaczone na Rys. 10.37 linie SP1, SP2 i SP3, które wyznaczono na podstawie analizy 

położenia punktów zmian metabolicznych na diagramach bifurkacyjnych, rozdzielają 

obszary procesowe o określonej aktywności metabolicznej komórek biomasy. W obrębie 

tych obszarów spośród dostępnych szlaków metabolicznych R1, R2 lub R3 preferowana jest 

przez komórki biomasy jedna ścieżka metaboliczna, charakteryzująca się największą 

szybkością wzrostu komórek biomasy odpowiednio r1, r2 lub r3. Przeprowadzona analiza 

stanów stacjonarnych ujawniła również obecność wielokrotnych stanów stacjonarnych 

WSS, w obrębie których dochodzi do zmiany dominującej ścieżki w układzie metabolicznym 

komórek. W efekcie dla jednego zestawu parametrów procesowych możliwe są dwa różne 

stany metaboliczne komórek biomasy. Zatem w zależności od przyjętej strategii osiągnięcia 

zaplanowanego stanu stacjonarnego w obrębie obszaru WSS możliwa jest sytuacja, gdzie 

dominują dwie różne reakcje biochemiczne. Dodatkowo w analizowanym układzie wykryto 

zjawiska oscylacyjne, wynikające z obecności na gałęziach stanów stacjonarnych punktów 

bifurkacji Hopfa HBi (Rys. 10.30-10.34). Na podstawie ich położenia wyznaczono na 

omawianej mapie obszar rozwiązań oscylacyjnych, który kształtem jest analogiczny do tego 

z poprzedniej mapy procesowej, omówionej w rozdziale 10.1.3. 

Górne graniczne punkty pracy znajdują się na linii krytycznej szybkości rozcieńczania 

Dkr, zlokalizowanej dla wartości D = 0.57 [h−1]. Przekroczenie jej inicjuje zjawisko 

wymywania komórek biomasy z układu, co objawia się również gwałtownym spadkiem 

stężenie bioetanolu w bioreaktorze. Pożądane punkty pracy bioreaktora zlokalizowane są 

w obszarze procesowym R1. W obszarze tym największą szybkością cechuje się 

fermentacja glukozy i to ona zapewnia komórkom biomasy najszybszy wzrost. Granicami 

tego obszaru są linie zmian metabolicznych SP1 i SP3. Analizując wpływ wartości parametrów 

procesowych w obrębie tego obszaru zauważyć należy, iż stężenie produktu rośnie wraz 

ze wzrostem wartości współczynnika recyrkulacji masy ξ. Wpływ wartości szybkości 

rozcieńczania D na stężenie bioetanolu jest niewielki. Wykryty obszar WSS dostępny jest 

dla średnich wartości parametrów procesowych D i ξ. Zmiana wartości parametrów 

procesowych, powodująca przekroczenie linii SP1 lub SP3 na sporządzonej mapie, inicjuje 

procesy adaptacyjne w systemie metabolicznym komórek biomasy. W wyniku tych 

procesów dochodzi do zmiany dominującej reakcji w systemie metabolicznym z R1 na R2 

lub R3, w zależności od aktualnych wartości parametrów procesowych. 

Zmiana parametrów procesowych powodująca przekroczenie linii granicznej SP1 

wprowadza kolonię mikroorganizmów w obszar procesowy R2, gdzie największą 

szybkością charakteryzuje się reakcja utleniania etanolu. W obrębie tego obszaru 

obserwowany jest gwałtowny spadek wartości stężenia produktu w układzie, które w tym 

przypadku jest silnie zależne od wartości D i ξ. Wzrost wartości tych parametrów przekłada 



115 

 

się bezpośrednio na wzrost wartości stężenia bioetanolu w układzie. Dodatkowo warto 

zauważyć, że w obrębie tego obszaru procesowego znajdują się dwa obszary WSS. 

Pierwszy z nich o mniejszej powierzchni dostępny jest dla wysokich wartości ξ. Drugi 

natomiast o znacznie większej powierzchni zlokalizowany jest dla średnich wartości ξ. W 

otoczeniu linii granicznej SP2 dla niskich wartości D i wysokich wartości ξ zlokalizowano 

obszar rozwiązań oscylacyjnych. Przekroczenie linii SP2 lub linii SP3 podczas zmiany 

parametrów procesowych skutkuje przejściem do obszaru procesowego R3, gdzie 

największą szybkością charakteryzuje się reakcja utleniania glukozy. Analizując profil 

stężeń bioetanolu obszar R3 można podzielić na dwa mniejsze obszary. Pierwszy z nich 

zlokalizowany dla wyższych wartości szybkości rozcieńczania D. W jego obrębie 

obserwowany jest wzrost stężenia produktu przy wzroście wartości D i ξ. Obszar WSS 

dostępny jest w tym przypadku dla średnich wartości D i niskich wartości ξ. W obrębie 

drugiego obszaru który zlokalizowany jest dla niższych wartości D, stężenie produktu jest 

prawie bliskie zera i w niewielkim stopniu zależne od wartości D i ξ. Znaczna jego część jest 

również obszarem występowania zjawisk oscylacyjnych, które są zasadniczo zjawiskiem 

niepożądanym w rzeczywistym procesie przemysłowym. 

10.2.3. Wpływ stężenia glukozy na strukturę mapy procesowej 

Sporządzona w poprzednim rozdziale mapa procesowa potwierdza tezę, że jest ona 

dobrym źródłem informacji o ilości formowanego produktu oraz o ograniczeniach 

procesowych wynikających bezpośrednio z nieliniowego charakteru procesu. 

Zaprezentowana w niniejszej pracy metoda konstrukcji map procesowych wymaga ich 

każdorazowego sporządzenia dla danego zestawu parametrów procesowych. Wynika to z 

faktu, iż w przypadku procesów nieliniowych mapy tego typu mogą się znacząco różnić 

względem siebie już przy niewielkich zmianach wartości parametrów procesowych. W 

rzeczywistym procesie przemysłowym może dochodzić przykładowo do odchyleń wartości 

stężenia substratu węglowego w strumieniu zasilającym. Ponieważ proces w skali 

przemysłowej projektowany jest dla założonych stężeń reagentów zasilających układ 

reakcyjny, bardzo istotnym aspektem jest znajomość skutków zmian przyjętych wartości 

stężeń na prowadzony proces. Chcąc zaprezentować wpływ stężenia glukozy w strumieniu 

zasilającym bioreaktor Go na strukturę sporządzonej mapy procesowej, skonstruowano 

analogiczne diagramy dla Go = 10.00 [g L⁄ ], Go = 15.00 [g L⁄ ], zachowując stałą wartość 

współczynnika zagęszczenia biomasy w separatorze η = 0.30. Proces jej konstruowania 

był analogiczny jak w przypadku diagramu z Rys. 10.37 i polegał na sporządzeniu szeregu 

diagramów bifurkacyjnych względem D i ξ, a następnie ich jakościowej i ilościowej 

interpretacji.  
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Rys. 10.38 Mapa procesowa zawierająca obszary o określonej aktywności metabolicznej 

komórek biomasy wraz z gradientem uzyskiwanych stężeń bioetanolu dla Go = 10.00 [g L⁄ ] i η =

0.30. Legenda: R1 – obszar fermentacji glukozy, R2 – obszar utleniania etanolu,  R3 – obszar 

utleniania glukozy, WSS – obszar wielokrotnych stanów stacjonarnych [152]. 

Zwiększenie stężenia glukozy w strumieniu zasilającym bioreaktor do wartości Go =

10.00 [g L⁄ ] skutkuje uproszczeniem struktury mapy procesowej, która związana jest z 

nieliniowością procesu. Została ona przedstawiona na Rys. 10.38. Objawia się to 

zwiększeniem zakresu parametrów procesowych, dla których zidentyfikowano obszar 

fermentacji glukozy R1. Dodatkowo zgodnie z przedstawionym profilem stężeń, układ 

osiąga wyższe stężenia produktu i są one osiągalne dla większego zakresu parametrów 

procesowych. Dodatkowo zauważyć należy, że obszar procesowy utleniania etanolu R2 

również uległ powiększeniu. Ma on nadal charakter przejściowy, jednak osiągane stężenia 

produktu są niskie. Dostępna powierzchnie obsaru WSS uległa znacznej redukcji i dostępny 

jest on dla średnich wartości D i ξ. Natomiast obszar procesowych utleniania glukozy R3 

składa się z dwóch obszarów, które rozdzielone są obszarem R2. Pierwszy z nich 

zlokalizowany przy wyższych wartościach szybkości rozcieńczania D zajmuje małą 

powierzchnię i osiągalny jest dla niewielkiego zakresu D i ξ.  Drugi natomiast zlokalizowany 

jest przy niższych wartości D i w miarę zmniejszania się wartości szybkości rozcieńczania 

dostępny jest on dla coraz to większych wartości ξ. Obszar rozwiązań oscylacyjnych 

znajduje się w bliskim otoczeniu linii granicznej SP2. Zatem rozwiązania oscylacyjne 

generowane są analogicznie jak w przypadku Rys. 10.37 w obszarach oksydacyjnej 
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aktywności komórek biomasy R2 i R3. Zwiększenie wartości stężenia glukozy do Go =

15.00 [g L⁄ ] wywołało kolejne zmiany w strukturze mapy procesowej, co przedstawiono na 

Rys. 10.39. W układzie uzyskiwane są jeszcze większe stężenia produktu. Obszar 

fermentacji glukozy R1 dostępny jest dla jeszcze większego zakresu parametrów 

procesowych. Obszary procesowe R2 i R3 uległy dalszemu uproszczeniu. W obszarze R2 

nie występują WSS, natomiast obszar R3 ma charakter pojedynczego obszaru. W 

przypadku obszaru rozwiązań oscylacyjnych nie zauważono znaczących zmian 

jakościowych. 

 

Rys. 10.39 Mapa procesowa zawierająca obszary o określonej aktywności metabolicznej 

komórek biomasy wraz z gradientem uzyskiwanych stężeń bioetanolu dla Go = 15.00 [g L⁄ ] i η =

0.30. Legenda: R1 – obszar fermentacji glukozy, R2 – obszar utleniania etanolu,  R3 – obszar 

utleniania glukozy [152]. 

10.2.4. Biblioteka ograniczeń procesowych regulatora 

Analizując sporządzone mapy procesowe (Rys. 10.37-10.39) można sformułować 

ogólne wnioski dotyczące optymalnych obszarów pracy bioreaktora i ograniczeniach 

sterowania. Przy założeniu maksymalizacji produkcji bioetanolu, docelowym obszarem 

gdzie generowane są jego najwyższe stężenia jest obszar R1. W jego obrębie stężenie 

produktu zależy silnie od wartości współczynnika recyrkulacji ξ, która powinna być możliwie 

największa. Wartość szybkości rozcieńczania D ma dużo mniejszy wpływ na otrzymywane 

w bioreaktorze stężenia bioetanolu. Bezpiecznymi granicami prowadzenia procesu jest linia 

krytycznej szybkości rozcieńczania Dkr oraz linie SP1 i SP3. Przyjęcie wartości szybkości 
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rozcieńczania większej od Dkr inicjuje zjawisko wymywania komórek biomasy z układu. 

Przekroczenie natomiast linii SP1 i SP3 inicjuje niekorzystne zmiany w systemie 

metabolicznym komórek biomasy, obejmujące przejście mikroorganizmów z 

fermentacyjnego w oksydacyjny tryb pracy. Oba te zjawiska objawiają się gwałtownym 

spadkiem stężenia bioetanolu w układzie, co jest doskonale widoczne na sporządzonych 

diagramach (Rys. 10.37-10.39). Należy dodatkowo zauważyć, że w obrębie obszarów 

oksydacyjnej aktywności biomasy zlokalizowany jest obszar oscylacyjny, który z punktu 

widzenia prowadzenia procesu w skali przemysłowej jest niepożądany. Dobór nastaw 

zmiennych sterujących powinien wykluczać pracę bioreaktora w tym obszarze 

procesowym. 

Biorąc pod uwagę poznawczy aspekt rozprawy, do dalszych prac nad układem 

sterowania bioreaktorem z recyrkulacją strumienia masy, wykorzystano mapę procesową 

uzyskaną dla Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 (Rys. 10.37). Decyzję uzasadniono dużym 

obszarem występowania niepożądanych zjawisk nieliniowych, nietrywialnym przebiegiem 

linii zmian metabolicznych w komórkach biomasy oraz wąskim zakresem parametrów 

procesowych, dla których proces może być prowadzony bezpiecznie. Wąskie zakresy 

dozwolonych wartości parametrów procesowych przekładają się bezpośrednio na 

ograniczenia wartości sygnałów sterujących, które regulator musi brać pod uwagę w 

algorytmie ich wyznaczania. Analogicznie jak w przypadku bioreaktora bez recyrkulacji, 

informacje zawarte na mapie procesowej (Rys. 10.37) poddano procesowi digitalizacji. W 

rezultacie wszystkie krytyczne z procesowego punktu widzenia linie graniczne zostały 

wyrażone w postaci funkcji matematycznych D = f(ξ). Podczas digitalizacji mapy 

procesowej ustanowiono buforową strefę bezpieczeństwa, pomiędzy wyznaczoną z badań 

numerycznych linią graniczną a zaproponowanymi granicami procesowymi. Górna granica 

procesowa została opisana prostą zależnością (10.1), natomiast dolną granicą procesową 

wyraża funkcja wielomianowa stopnia czwartego (10.2). Graficzny przebieg granic 

procesowych przedstawiono na Rys. 10.40. W następnym kroku zdefiniowano dozwolone 

przedziały wartości zmiennych sterujących, dane zależnościami (10.3) i (10.4). Tak 

zdefiniowana matematyczna biblioteka ograniczeń procesowych została zintegrowana z 

procedurą optymalizacyjną regulatora predykcyjnego. W wyniku tego zabiegu regulator jest 

zdolny do wyznaczania wartości sygnałów sterujących spełniających nierówności (10.3), 

(10.4) i (10.5). 

𝐷 = 0.5600 [ℎ−1] (10.4) 
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𝐷 = 0.40679 + 0.03891 ∙ 𝜉 − 0.79159 ∙ 𝜉2 + 2.26716 ∙ 𝜉3 − 2.44413 ∙ 𝜉4 (10.5) 

 

0.24 [ℎ−1] < 𝐷 < 0.56 [ℎ−1] (10.6) 

 

0.00 < 𝜉 < 0.70 (10.7) 

 

𝐷 > 0.40679 + 0.03891 ∙ 𝜉 − 0.79159 ∙ 𝜉2 + 2.26716 ∙ 𝜉3 − 2.44413 ∙ 𝜉4 (10.8) 

 

 

Rys. 10.40 Zdigitalizowana mapa procesowa dla procesu produkcji bioetanolu w przepływowym 

bioreaktorze zbiornikowym z recyrkulacją biomasy dla Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30. 

 

10.2.5. Analiza procesowa praktycznych możliwości sterowania bioreaktorem 

 Kolejnym etapem prac, analogicznie jak w przypadku bioreaktora bez recyrkulacji, 

było oszacowanie fizycznych możliwości regulacji procesu. Rozważania opierały się na 

analogicznym toku postępowania jak w rozdziale 10.1.5. Ich wyniki zestawiono w tabeli 

10.3. W przypadku regulacji natężenia przepływu w pętli recyrkulacyjnej, rozważane są 

wartości współczynnika recyrkulacji ξ od 0 do 0.7. Biorąc po uwagę jego definicję, która 

wyrażona jest przy pomocy równania 7.18, objętościowe natężenia przepływu fazy ciekłej 

przez pętlę recyrkulacyjną wyrażone są w funkcji natężenia przepływu strumienia 
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zasilającego bioreaktor. W obu przypadkach stwierdzono, że realizacja koncepcji 

sterowania w skali przemysłowej jest możliwa. 

Tabela 10.3 Zestawienie informacji dotyczących praktycznych możliwości sterowania procesem 

przebiegającym w bioreaktorze z recyrkulacją o objętości V = 10 [m3]. 

Parametr procesowy 
Objętościowe natężenie 

przepływu 
Pozycja zaworu 

sterującego 

Dmin = 0.2400 [h−1] FVfmin = 2.4 [m3 h⁄ ] % otwarcia zaworu = 40.0 

Dmax = 0.6000 [h−1] FVfmax = 6.0 [m3 h⁄ ] % otwarcia zaworu = 100.0 

ξmin = 0.0341 [h−1] FVRmin = 0.0 ∙  FVfmin [m3 h⁄ ] % otwarcia zaworu = 0.0 

ξmax = 0.4500 [h−1] FVRmax = 0.7 ∙  FVfmax [m3 h⁄ ] % otwarcia zaworu = 100.0 

 

10.2.6. Dwuwymiarowy nieliniowy regulator predykcyjny 

 W celu zaprezentowania działania zsyntetyzowanego nieliniowego regulatora 

predykcyjnego, poddano szczegółowej analizie trzy wybrane scenariusze procesowe, 

podsumowane w tabeli 10.4. Podczas prowadzenia badań numerycznych przyjęto stałe 

wartości horyzontu predykcji Np = 6 ∙ Tp [h], horyzontu sterowania Nc = 4 ∙ Tp [h] oraz 

okresu próbkowania regulatora Tp = 0,2. Dzięki temu zabiegowi skupiono się na określeniu 

wpływu wartości współczynników wagowych funkcji celu na generowane trajektorie 

zmiennej sterowanej i zmiennych sterujących. 

 W pierwszym przypadku rozważaniom poddano sytuację zmiany wartości zadanej 

stężenia bioetanolu bioetanolu z 1.64 [g L⁄ ] na 3.75 [g L⁄ ]. Definiując wartości 

współczynników wagowych funkcji celu jako λE = 1.0, λD = 50.0, λξ = 100.0, zadane 

stężenie bioetanolu w bioreaktorze osiągnięto po upływie zaledwie 40h (Rys. 10.41A). 

Zlokalizowany przez regulator stabilny stan stacjonarny charakteryzuje się wartością 

szybkości rozcieńczania D = 0.5367 [h−1] (Rys. 10.41B) oraz współczynnika recyrkulacji 

ξ = 0.5330 (Rys. 10.41C). Przebieg wygenerowanych przez regulator predykcyjny trajektorii 

zmiennych sterujących zamieszczono również na mapie procesowej, przedstawionej na 

Rys. 10.41D. Regulator predykcyjny z tymi wartościami współczynników wagowych funkcji 

celu, charakteryzuje się szybką dynamiką zmian wartości zmiennych sterujących. Świadczy 

o tym przebieg ich trajektorii, przedstawionych na Rys. 10.41B i Rys. 10.41C. Zmniejszenie 

wartości współczynnika wagowego na λξ = 50.0 przy zachowaniu wartości pozostałych 

współczynników λE = 1.0 i λD = 50.0 spowodowało, iż układ procesowy osiągnął wartość 

zadaną po upływie 140h (Rys. 10.42A). Co więcej stan stacjonarny charakteryzujący się 

zadanym stężeniem bioetanolu zlokalizowany został dla wartości szybkości rozcieńczania 
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D = 0.3441 [h−1] (Rys. 10.42B) oraz współczynnika recyrkulacji ξ = 0.5734 (Rys. 10.42C). 

Przebieg trajektorii zmiennych sterujących przedstawiony na Rys. 10.42D ma w porównaniu 

z trajektoriami zamieszczonymi na Rys. 10.41D odmienny charakter. Widać wyraźnie 

wolniejszą dynamikę zmian wartości sygnałów sterujących co dodatkowo można 

potwierdzić porównójąc trajektorię z Rys. 10.41B-C i Rys. 10.42B-C. W wyniku zmiany 

wartości jednego ze współczynników wagowych funkcji celu bioreaktor osiągnął inny stan 

stacjonarny o tej samej wartością zmiennej sterowanej. Dodatkowo porównując mapy 

procesowe z Rys. 10.41D i Rys. 10.42D należy zauważyć, że osiągnięte stany stacjonarne 

zostały zlokalizowane dla znacznie różniących się względem siebie wartości szybkości 

rozcieńczania D, zlokalizowanych w bliskim otoczeniu odpowiednio górnej i dolnej granicy 

procesowej. Taka sytuacja związane jest z faktem, iż na mapie procesowej (Rys. 10.40) 

stężenia bioetanolu są izoliniami.  

 W drugiej sytuacji procesowej analizie poddano przypadek zmiany wartości zadanej 

stężenia bioetanolu bioetanolu z 2.50 [g L⁄ ] na 4.74 [g L⁄ ]. Dla przyjętych wartości 

współczynników wagowych λE = 1.0, λD = 1000.0, λξ = 10.0 układ osiągnął zadany stan 

stacjonarny po upływie 65 h (Rys. 10.43A). Wyznaczone przez regulator wartości zmiennych 

sterujących wynosiły: szybkość rozcieńczania D = 0.5540 [h−1] (Rys. 10.43B) oraz 

współczynnik recyrkulacji ξ = 0.6564 (Rys. 10.43C). Zwiększenie wartości λD do wartości 

λD = 10000.0, i λξ do wartości λξ = 10.0 spowodowało wydłużenie czasu niezbędnego do 

osiągnięcia wartości zadanej do 100 h (Rys. 10.44A). Zadany stan stacjonarny zlokalizowano 

dla wartości szybkości rozcieńczania D = 0.3099 [h−1] (Rys. 10.44B) oraz współczynnika 

recyrkulacji ξ = 0.6698 (Rys. 10.44C). Zwiększenie wartości wagi λD wraz z jednoczesnym 

zwiększeniem wartości λξ spowodowało, iż zmiany wartości szybkości rozcieńczania są 

wolniejsze, natomiast zmiany wartości współczynnika recyrkulacji szybsze. Jest to doskonale 

widoczne przy porównaniu przebiegu trajektorii obu zmiennych sterujących na Rys. 10.43B-C 

i Rys. 10.44B-C. Zmiana ustawienia wspomnianych współczynników wagowych 

spowodowała również wyznaczenie optymalnego stanu stacjonarnego dla innych wartości 

zmiennych sterujących, które przedstawione są na mapach procesowych 10.43D i Rys. 

10.44D. Analogicznie jak w poprzednim przypadku, oba stany stacjonarne różnią się 

znacząco co do wartości szybkości rozcieńczania D i zlokalizowane są w otoczeniu górnej 

i dolnej granicy procesowej.  

 W trzecim przypadku rozważaniom poddano natomiast sytuację zmiany wartości 

zadanej stężenia bioetanolu bioetanolu z 4.25 [g L⁄ ] na 2.50 [g L⁄ ]. Dla pierwszego zestawu 

wartości współczynników wagowych funkcji celu λE = 1.0, λD = 10000.0, λξ = 0.001 układ 

osiągnął zadane steżenie bioetanolu po upływie aż 190h (Rys. 10.45A). Wartość zadanego 

stężenia bioetanolu osiągana jest w bioreaktorze dla wartości szybkości rozcieńczania D =
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0.5503 [h−1] (Rys. 10.45B) oraz współczynnika recyrkulacji ξ = 0.4084 (Rys. 10.45C). 

Analizując przebieg generowanych trajektorii zmian wartości zmiennych sterujących 

przedstawionych na Rys. 10.45B-C należy zauważyć bardzo wolną ich dynamikę. 

Osiągnięty przez bioreaktor stan stacjonarnych zlokalizowany jest w pobliżu górnej granicy 

procesowej. Zwiększenie wartości współczynnika wagowego λE do λE = 100.0, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu wartości λD do λD = 9000.0 oraz λξ do  λξ = 0.0001 pozwoliło 

znacząco zredukować czas niezbędny do osiągnięcia wartości zadanej ze 190h do 50h (Rys. 

10.46A). Co więcej zachowano przy tym niezmienione położenie docelowego stanu 

stacjonarnego, osiąganego dla niezmienionych wartości szybkości rozcieńczania D =

0.5503 [h−1] (Rys. 10.46B) oraz współczynnika recyrkulacji ξ = 0.4084 (Rys. 10.46C). 

Porównując przebieg generowanych przez regulator trajektorii zmiennych sterujących z z 

Rys. 10.45B-C i Rys. 10.46B-C należy zauważyć szybszą dynamikę ich zmian. W efekcie 

regulator osiąga założony punkt pracy w krótszym czasie, co wynika z analizy Rys. 10.45D 

i Rys. 10.46D. 

 W niniejszym rozdziale udowodniono tezę, że dwuwymiarowe sterowanie procesem 

produkcji bioetanolu, przebiegającym w zbiornikowym bioreaktorze przepływowym z 

częściową recyrkulacją strumienia masy i zagęszczeniem biomasy jest możliwe do 

zrealizowania przy zastosowaniu regulatora predykcyjnego. Wykazano, że w odróżnieniu 

od klasycznych układów regulatorów PI, wielowymiarowy problem regulacji wraz z 

ograniczeniami procesowymi definiowany jest w obrębie pojedynczego regulatora. Ta 

cecha regulatora ułatwiła syntezę układu sterowania oraz  pozwoliła łatwo osiągnąć zadane 

wartości zmiennych stanu. 

 

Tabela 10.4 Zestawienie kluczowych informacji dotyczących charakterystyki początkowych stanów 

stacjonarnych i wartości zadanych stężenia bioetanolu. 

Obszar procesowy Niskie stężenia substratu węglowego 

Stan stacjonarny 

Go = 5.00 [g L⁄ ] Go = 5.00 [g L⁄ ] Go = 5.00 [g L⁄ ] 

η = 0.30 η = 0.30 η = 0.30 

DSS = 0,5400 [h−1] DSS = 0,4500 [h−1] DSS = 0,4500 [h−1] 

ξSS = 0.10 ξSS = 0.25 ξSS = 0.55 

Początkowa wartość 
zmiennej sterowanej 

ESS = 1.64 [g L⁄ ] ESS = 2.50 [g L⁄ ] ESS = 4.25 [g L⁄ ] 

Nowa zadana 
wartość zmiennej 
sterowanej 

ESET = 3.75 [g L⁄ ] ESET = 4.74 [g L⁄ ] ESET = 2.50 [g L⁄ ] 
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Rys. 10.41 Symulacja numeryczna funkcjonowania nieliniowego regulatora MPC podczas 

zmiany zadanej wartości stężenia bioetanolu z 1.64 [g L⁄ ] na 3.75 [g L⁄ ] dla wartości parametrów 

nastawy regulatora: Np = 6 ∙ Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = 1.0, λD = 50.0, λξ = 100.0. 
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Rys. 10.42 Symulacja numeryczna funkcjonowania nieliniowego regulatora MPC podczas 

zmiany zadanej wartości stężenia bioetanolu z 1.64 [g L⁄ ] na 3.75 [g L⁄ ] dla wartości parametrów 

nastawy regulatora: Np = 6 ∙ Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = 1.0, λD = 50.0, λξ = 50.0. 
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Rys. 10.43 Symulacja numeryczna funkcjonowania nieliniowego regulatora MPC podczas 

zmiany zadanej wartości stężenia bioetanolu z 2.50 [g L⁄ ] na 4.74 [g L⁄ ] dla wartości parametrów 

nastawy regulatora: Np = 6 ∙ Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = 1.0, λD = 1000.0, λξ = 10.0. 
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Rys. 10.44 Symulacja numeryczna funkcjonowania nieliniowego regulatora MPC podczas 

zmiany zadanej wartości stężenia bioetanolu z 2.50 [g L⁄ ] na 4.74 [g L⁄ ] dla wartości parametrów 

nastawy regulatora: Np = 6 ∙ Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = 1.0, λD = 10000.0, λξ = 1.0. 
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Rys. 10.45 Symulacja numeryczna funkcjonowania nieliniowego regulatora MPC podczas 

zmiany zadanej wartości stężenia bioetanolu z 4.25 [g L⁄ ] na 2.50 [g L⁄ ] dla wartości parametrów 

nastawy regulatora: Np = 6 ∙ Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = 1.0, λD = 10000.0, λξ = 0.001. 



128 

 

 

 

Rys. 10.46 Symulacja numeryczna funkcjonowania nieliniowego regulatora MPC podczas 

zmiany zadanej wartości stężenia bioetanolu z 4.25 [g L⁄ ] na 2.50 [g L⁄ ] dla wartości parametrów 

nastawy regulatora: Np = 6 ∙ Tp [h], Nc = 4 ∙ Tp [h], Tp = 0,2, λE = 100.0, λD = 9000.0, λξ =

0.0001. 
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11. Podsumowanie i wnioski 

 Celem niniejszej pracy była synteza układu sterowania procesem produkcji 

bioetanolu metodą fermentacji ciągłej, z wykorzystaniem nieliniowego algorytmu regulacji 

predykcyjnej. Rozważaniom poddano dwa modelowe układy procesowe w postaci 

zbiornikowego bioreaktora przepływowego z idealnym wymieszaniem oraz zbiornikowego 

bioreaktora przepływowego z częściową recyrkulacją masy i zagęszczeniem biomasy. Oba 

typy wspomnianych aparatów stosowane są powszechnie w produkcji bioetanolu na skalę 

przemysłową. Modele matematyczne procesu przebiegającego w obu aparatach w postaci 

układów nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych sformułowano odpowiednio w 

rozdziałach 7.1 i 7.2.  

 Proces prowadzono z użyciem mikroorganizmów Saccharomyces cerevisiae. Wzrost 

komórek biomasy odbywał się w warunkach aerobowych na podłożu glukozowym i został 

opisany strukturalnym-niesegregowanym cybernetycznym modelem kinetycznym. 

Wykorzystany model kinetyczny zakłada obecność trzech ścieżek metabolicznych w 

komórkach biomasy odpowiedzialnych za utlenianie glukozy (R3), utlenianie etanolu (R2) i 

fermentację glukozy (R1).  Zgodnie z założeniami przyjętego modelu wzrostu 

mikroorganizmów, można dokonać klasyfikacji aktywności komórek biomasy ze względu 

na aktywność fermentacyjną, gdzie faworyzowaną reakcją jest fermentacja glukozy, oraz 

aktywność oksydacyjną, gdzie faworyzowaną reakcją jest utlenianie etanolu lub utlenianie 

glukozy. Model bazuje na założeniu, iż komórki mikroorganizmów preferują tą ścieżkę 

metaboliczną która charakteryzuje się największą szybkością, chcąc w ten sposób 

zmaksymalizować swój wzrost. 

 Cechą charakterystyczną algorytmów sterowania predykcyjnego jest możliwość 

definiowania ograniczeń procesowych w obrębie samego algorytmu. Z uwagi na to 

opracowano numeryczną metodę wyznaczenia tych ograniczeń, na podstawie wykonanej 

analizy nieliniowej modelu matematycznego procesu. Została ona szczegółowo opisana w 

rozdziale 9 niniejszej rozprawy. Zaproponowana metoda bazuje na analizie nieliniowej 

modelu bioreaktora połączonej z opracowaną własną metodą jakościowej interpretacji 

struktury gałęzi stanów stacjonarnych. Kombinacja obu tych metod umożliwia sporządzenie 

diagramów bifurkacyjnych dla zmiennych stanu oraz szybkości reakcji biochemicznych ri, 

względem wybranych parametrów procesowych (Rys. 9.1 i 9.5). W efekcie możliwe jest 

wyznaczenie punktów granicznych SPi, po przekroczeniu których dochodzi do zmiany 

faworyzowanej ścieżki metabolicznej w komórkach biomasy. Daje to możliwość określenia 

charakteru aktywności metabolicznej komórek biomasy i dokonania metabolicznej 
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interpretacji struktury gałęzi stanów stacjonarnych. Przedstawiona w pracy metoda stanowi 

osiągnięcie własne i została zaprezentowana i wykorzystana w pracach [58, 110, 152]. 

 Analizę struktury stanów stacjonarnych zbiornikowego bioreaktora przepływowego 

przeprowadzono względem stężenia substratu węglowego w strumieniu zasilającym G0 

oraz szybkości rozcieńczania D. Przeprowadzona analiza ujawniła złożoność struktury 

gałęzi stanów stacjonarnych bioreaktora. W obu przypadkach wykryto obszary 

wielokrotnych stanów stacjonarnych oraz rozwiązań oscylacyjnych. Dzięki opracowaniu 

metody metabolicznej interpretacji diagramów bifurkacyjnych, zbadano wpływ obu 

parametrów bifurkacyjnych na stan fizjologiczny komórek biomasy. Kontynuacja stanów 

stacjonarnych względem G0 wykazała, że jego wartość ma wpływ na metabolizm komórek, 

przy czym jest on umiarkowany. Gałęzie uzyskane dla niskich wartości szybkości 

rozcieńczania D posiadają tylko dwa punkty zmian metabolicznych (Rys. 10.1-10.3). 

Natomiast dla wyższych wartości D obecny jest tylko jeden punkt (Rys. 10.5). Kontynuacja 

stanów stacjonarnych względem G0 ujawniła również obecność nietrywialnej gałęzi stanów 

stacjonarnych, izoli (Rys. 10.4). Leży ona w obszarze procesowym fermentacji glukozy. 

Znacznie większy wpływ na stan fizjologiczny mikroorganizmów ma zmiana wartość 

parametru D. Przeprowadzona kontynuacja stanów stacjonarnych względem tego 

parametru dla średnich wartości G0, pozwala zaobserwować występowanie dużej dynamiki 

zmian metabolicznych w komórkach biomasy (Rys. 10.8). Już niewielka zmiana wartości D 

powoduje kilkukrotna zmianę dominującej ścieki metabolicznej. Obrazuje to, jak bardzo 

komórki mikroorganizmów są wrażliwe na zmianę wartości szybkości rozcieńczenia 

podczas trwania procesu. Wykonane obliczenia numeryczne podsumowano w postaci 

diagramu faworyzowanych przez komórki biomasy reakcji biochemicznych. Zamieszczono 

na niej położenie punktów zachodzących zmian metabolicznych SP1, SP2, SP3 w układzie 

współrzędnych D − Go (Rys. 10.10). Naniesiono również obszary WSS znajdujących się w 

pobliżu punktów zmian metabolicznych. Skutkiem ich występowania jest możliwość pracy 

w dwóch różnych obszarach procesowych, dla tego samego zestawu wartości parametrów 

procesowych, którym odpowiadają dwie różne ścieżki metaboliczne. Są to obszary 

niebezpieczne z punktu widzenia rozruchu bioreaktora. Dodatkowo, naniesiono na mapę 

zakresy występowania oscylacji w układzie. 

 Wykonane obliczenia numeryczne dla zbiornikowego bioreaktora przepływowego 

podsumowano w postaci mapy procesowej, wykonanej w układzie współrzędnych D − Go. 

Metoda konstrukcji mapy procesowej polegała na uzupełnieniu diagramu faworyzowanych 

reakcji biochemicznych (Rys. 10.10) o diagram uzyskiwanych stężeń bioetanolu (Rys. 

10.11). Niezbędne do tego celu dane numeryczne uzyskano poddając szczegółowej 

analizie ilościowy przebieg gałęzi stanów stacjonarnych stężenia etanolu w bioreaktorze. 
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Zestawienie danych jakościowych (Rys. 10.10) i ilościowych (Rys. 10.11) umożliwiło 

sporządzenie mapy procesowej (Rys. 10.12). Analizując sporządzoną mapę procesową 

sformułowano ogólne wnioski dotyczące najkorzystniejszych zakresów wartości 

parametrów procesowych oraz ograniczeniach sterowania bioreaktorem. Przy założeniu 

maksymalizacji produkcji bioetanolu, docelowym obszarem gdzie generowane są 

najwyższe stężenia produktu w bioreaktorze jest obszar R1. W jego obrębie stężenie 

produktu zależy silnie od wartości stężenia glukozy w strumieniu zasilającym Go, które 

powinno być możliwie największe. Wartość szybkości rozcieńczania D ma dużo mniejszy 

wpływ na otrzymywane w bioreaktorze stężenia bioetanolu. Bezpiecznymi granicami 

prowadzenia procesu jest linia krytycznej szybkości rozcieńczania Dkr oraz linie SP1 i SP3. 

Przyjęcie wartości szybkości rozcieńczania większej od Dkr inicjuje zjawisko wymywania 

komórek biomasy z układu. Bazując na tych informacjach zdefiniowano dolną i górną 

granicę procesową w postaci funkcji D = f(Go) (Rys. 10.13). Sformułowane zależności 

matematyczne posłużyły do opracowania numerycznej biblioteki ograniczeń procesowych, 

będących integralną częścią algorytmu sterowania predykcyjnego.  

 Prace nad syntezą układu sterowania poprzedzono niezbędnymi rozważaniami na 

temat fizycznych możliwości regulacji procesu. W tym celu analizie poddano skrajne 

wartości sygnału sterującego (szybkość rozcieńczania D) i możliwości jego praktycznej 

aplikacji w układzie procesowym. W analizowanym przypadku skrajnymi wartościami jest 

górna granica procesowa i punkt operacyjny znajdujący się na dolnej granicy procesowej, 

któremu odpowiada najniższa możliwa wartość szybkości rozcieńczania D. Dla tych 

wartości zmiennej sterującej oszacowano prędkości przepływu mediów i możliwość doboru 

odpowiednich zaworów regulacyjnych. W przypadku obu skrajnych punktów operacyjnych, 

regulacja natężeniem przepływu strumienia masy przez bioreaktor jest w pełni wykonalna. 

Na potrzeby prowadzenia badań nad układem sterowania zbiornikowego bioreaktora 

przepływowego wybrano trzy przykładowe stężenia substratu węglowego w strumieniu 

zasilającym G0. Następnie korzystając z informacji zawartych na mapie procesowej (Rys. 

10.12) analizie poddano przebieg zmian stężenia formowanego w układzie bioetanolu E 

(zmienna sterowana), w zależności od szybkości rozcieńczenia D (zmienna sterująca) (Rys. 

10.14-10.16). Na podstawie struktury gałęzi stanów stacjonarnych zdefiniowano 

początkowe i docelowe stany stacjonarne, charakteryzujące się określonymi wartościami 

zmiennych sterowanych i sterujących.  

 Badania nad układem sterowania zbiornikowego bioreaktora przepływowego 

obejmowały rozważania nad jakością sterowania bioreaktorem za pomocą nieliniowego 

regulatora MPC ze zintegrowaną biblioteką ograniczeń procesowych oraz regulatora 

klasycznego PI. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ wartości generowanych przez oba 
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regulatory sygnałów sterujących na zachodzące zmiany metaboliczne w komórkach 

biomasy oraz wartości krytycznych parametrów procesowych. W przypadku regulatora PI 

stwierdzono, że nie jest możliwe dobranie uniwersalnych wartości parametrów nastawy 

regulatora, które w momencie pojawienia się wymuszenia gwarantują generowanie 

wartości sygnałów sterujących w bezpiecznym z procesowego punktu widzenia zakresie 

(Rys. 10.17-10.22). W rezultacie układ procesowy po przekroczeniu krytycznych wartości 

parametrów procesowych, wyznaczających przykładowo punkty zmian metabolicznych w 

komórkach biomasy (Rys. 10.18 i 10.20) lub zjawisko wymywania biomasy z układu 

procesowego (Rys. 10.22), może znajdować się przez dłuższy okres czasu w niepożądnym 

obszarze operacyjnym (Rys. 10.20). Unikanie niepożądanych wartości zmiennych 

procesowych możliwe jest poprzez wykorzystanie w procesie nieliniowego algorytmu 

sterowania MPC, który wyznaczając optymalne wartości sygnałów sterujących przeszukuje 

tylko zadany zakres zmiennych sterujących. W rezultacie generowane wartości sygnałów 

sterujących nie wykraczają poza zdefiniowane wartości graniczne, bez względu na 

częstość i wartość pojawiających się w układzie zaburzeń (Rys. 10.23-10.29). Posiadając 

zaproponowaną w niniejszej pracy bibliotekę ograniczeń procesowych, można zawężać 

obszar poszukiwań optymalnych wartości sygnału sterującego, co znacząco skraca czas 

wyregulowania obecnego w układzie uchybu regulacji (Rys. 10.25, 10.27, 10.29). 

 W drugiej części pracy rozważaniom poddano problem sterowania dwuwymiarowego 

procesem produkcji bioetanolu, przebiegającym z zbiornikowym bioreaktorze 

przepływowym z częściową recyrkulacją masy i zagęszczeniem biomasy. Podczas analizy 

nieliniowej bioreaktora jako parametry bifurkacyjne wybrano szybkość rozcieńczania D oraz 

współczynnik recyrkulacji strumienia masy ξ (Rys. 10.30-10.34). Wartości pozostałych 

parametrów procesowych przyjęto jako równe odpowiednio Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30. 

Analiza nieliniowa stanów stacjonarnych bioreaktora względem parametrów bifurkacyjnych 

ujawniła oprócz obecności punktów zmian metabolicznych SPi również obecność takich 

zjawisk nieliniowych, jak punkty bifurkacji Hopfa HB oraz punkty graniczne LP. Otrzymane 

wyniki przeprowadzonych obliczeń numerycznych zestawiono na diagramie 

faworyzowanych przez komórki biomasy reakcji biochemicznych, który sporządzono w 

funkcji parametrów bifurkacyjnych D i ξ (Rys. 10.35). Następnie wykorzystując opracowaną 

metodę skonstruowano mapę procesową wraz z ograniczeniami sterowania natury 

metabolicznej, dla produkcji bioetanolu prowadzonego w bioreaktorze z recyrkulacją (Rys. 

10.37). Poddając analizie sporządzoną mapę procesową sformułowano ogólne wnioski 

dotyczące optymalnych obszarów pracy bioreaktora i ograniczeniach sterowania. Przy 

założeniu maksymalizacji produkcji bioetanolu, docelowym obszarem gdzie generowane są 

najwyższe stężenia produktu w bioreaktorze jest obszar R1. W jego obrębie stężenie 
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produktu zależy silnie od wartości stężenia glukozy w strumieniu zasilającym Go, które 

powinno być możliwie największe. Wartość szybkości rozcieńczania D ma dużo mniejszy 

wpływ na otrzymywane w bioreaktorze stężenia bioetanolu. Bezpiecznymi granicami 

prowadzenia procesu są: linia krytycznej szybkości rozcieńczania Dkr oraz linie SP1 i SP3.  

Zbadano również wpływ stężenia glukozy w strumieniu zasilającym bioreaktor Go na 

strukturę sporządzanych map procesowych. Analizę przeprowadzono dla stężeń glukozy w 

strumieniu zasilającym Go = 10.00 [g L⁄ ] i Go = 15.00 [g L⁄ ], zachowując jednocześnie stałą 

wartość współczynnika zagęszczenia biomasy w separatorze η = 0.30. Proces jej 

konstruowania był analogiczny jak w poprzednich przypadkach i polegał na sporządzeniu 

szeregu diagramów bifurkacyjnych względem D i ξ, a następnie ich jakościowej i ilościowej 

interpretacji. Zwiększenie stężenia glukozy w strumieniu zasilającym bioreaktor z wartości 

Go = 5.00 [g L⁄ ] (Rys. 10.37) do Go = 10.00 [g L⁄ ] skutkuje uproszczeniem wykrytych 

efektów związanych z nieliniowością procesu (Rys. 10.38). W efekcie zanotowano 

powiększenie zakresu analizowanych parametrów procesowych, dla których 

zidentyfikowano obszar fermentacji glukozy R1 (Rys. 10.38). Zgodnie z przedstawionym 

profilem stężeń, układ osiąga wyższe stężenia produktu dla większego zakresu parametrów 

procesowych. Ponadto obszar procesowy utleniania etanolu R2 również uległ 

powiększeniu, natomiast powierzchnia obszaru WSS uległa znacznej redukcji. Obszar 

procesowych utleniania glukozy R3 składa się z dwóch obszarów, które rozdzielone są 

obszarem R2. Pierwszy z nich zlokalizowany przy wyższych wartościach szybkości 

rozcieńczania D zajmuje bardzo małą powierzchnię i osiągalny jest dla niewielkiego zakresu 

D i ξ.  Drugi natomiast zlokalizowany jest przy niższych wartości D i w miarę zmniejszania 

się wartości szybkości rozcieńczania dostępny jest on dla coraz to większych wartości ξ. 

Zwiększenie wartości stężenia glukozy do Go = 15.00 [g L⁄ ] wywołało kolejne zmiany w 

strukturze mapy procesowej (Rys. 10.39). W reaktorze możliwe jest uzyskiwane jeszcze 

większych stężeń produktu. Obszar fermentacji glukozy R1 dostępny jest dla większego 

zakresu parametrów procesowych a obszary R2 i R3 uległy znacznemu uproszczeniu. W 

przypadku obszaru rozwiązań oscylacyjnych nie zauważono znaczących zmian 

jakościowych. 

 Dla przypadku bioreaktora z częściową recyrkulacją strumienia masy i zagęszczenia 

biomasy zsyntetyzowano dwuwymiarowy nieliniowy regulator predykcyjny, który również 

został zintegrowany z biblioteką ograniczeń procesowych. Biblioteka ograniczeń 

procesowych sformułowana została na podstawie zdigitalizowanej mapy procesowej, 

uzyskanej dla Go = 5.00 [g L⁄ ] i η = 0.30 (Rys. 10.40). Przeprowadzone symulacje 

numeryczne dowiodły, że regulator MPC jest w stanie efektywnie sterować procesem 

produkcji bioetanolu za pomocą dwóch zmiennych sterujących: szybkości rozcieńczania i 
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współczynnika recyrkulacji. Generowane wartości obu sygnałów sterujących, w każdym 

przypadku spełniały narzucone ograniczenia procesowe i nie wykraczały poza dozwolone 

ich zakresy (Rys. 10.41-10.46). Z uwagi na fakt, iż wartości stężeń bioetanolu na 

sporządzonych mapach procesowych sa izoliniami możliwe jest osiągnięcie nieskończonej 

liczby stanów stacjonarnych charakteryzujących takimi samymi wartościami stężenia 

bioetanolu, świadome kierowanie procesu w kierunku zaplanowanego punktu pracy 

sprowadza się do umiejętnego doboru wartości parametrów nastawy regulatora 

predykcyjnego. Co więcej, możliwe jest osiąganie zadanych stanów stacjonarnych dla 

wartości zmiennych sterujących z szerokiego przedziału wartości (Rys. 10.41-10.44). 

Dobieranie wartości współczynników wagowych funkcji celu jest proste i intuicyjne. 

Zwiększenie wartości współczynnika związanego z sumą uchybów zmiennej sterowanej λE, 

powoduje zwiększenie dynamiki regulatora. Analogiczny efekt otrzymuje się w przypadku 

zmniejszania wartości współczynników wagowych związanych z członami sygnałów 

sterujących λD i λξ w funkcji celu. Przeprowadzone symulacje numeryczne pokazały, iż 

funkcjonowanie dwuwymiarowego regulatora predykcyjnego zintegrowanego z biblioteką 

ograniczeń procesowych, sterującego procesem produkcji bioetanolu metodą fermentacji 

ciągłej jest możliwe do zrealizowania. 

 Na podstawie zaprezentowanych w niniejszej pracy wyników badań numerycznych 

nad procesem produkcji bioetanolu można sformułować kilka istotnych wniosków. Analiza 

modelu matematycznego procesu dostarcza kluczowych informacji o wpływie zmian 

wartości parametrów procesowych na strukturę gałęzi stanów stacjonarnych. Opracowana 

autorska metoda śledzenia zmian aktywności metabolicznej komórek biomasy w funkcji 

parametrów procesowych, umożliwia przyporządkowanie danemu zestawowi ich wartości 

konkretnego stanu metabolicznego mikroorganizmów. Na jej podstawie możliwe jest 

opracowanie map procesowych zawierających informacje ilościowe o stężeniach 

formowanych produktów oraz  informacje jakościowe o występowaniu obszarów różnej 

aktywności metabolicznej komórek. Ułatwia ona sformułowanie koncepcji sterowania 

bioreaktorem i zdefiniowanie najkorzystniejszych obszarów procesowych. Realizacja 

sterowania bioreaktorem przy pomocy klasycznego regulatora PI natrafia na trudności, 

objawiające się generowaniem wartości parametrów procesowych (zmiennych sterujących) 

spoza zdefiniowanego zakresu. Sterowanie bioreaktorem w obszarze zadanych wartości 

zmiennych sterujących możliwe jest do zrealizowania przy pomocy algorytmu sterowania 

predykcyjnego (MPC). Realizacja problemu sterowania wielowymiarowego z 

wykorzystaniem algorytmu MPC jest możliwe w obrębie pojedynczego regulatora. Nie jest 

konieczne wykorzystywanie do tego celu połączeń kilku regulatorów, jak to ma miejsce w 

przypadku klasycznego regulatora PI. Strojenie wielowymiarowego regulatora MPC jest 



135 

 

intuicyjne i nie sprawia dużych trudności, w przeciwieństwie do kaskadowego połączenia 

regulatorów PI. Algorytm sterowania predykcyjnego dobrze sprawdza się w przypadku 

regulacji nieliniowego procesu produkcji bioetanolu. Regulator ten stanowi on alternatywę 

dla powszechnie wykorzystywanych klasycznych układów regulacji. Opracowana w 

niniejszej pracy metoda syntezy regulatora predykcyjnego może zostać wykorzystana dla 

układów bioprocesowych, w których opis wzrostu komórek biomasy bazuje na 

cybernetycznych modelach kinetycznych. 
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