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На сучасному етапі розвитку суспільства екологічним проблемам 

навколишнього природного середовища приділяється велика увага, зо-

крема це стосується і водного басейну. Оскільки в більшість річок 

України відбувається скид очищених стічних вод, необхідно створити 

умови для ефективного та екологічно безпечного протікання процесу 

їх біологічного очищення.  

Розвиток комп'ютерних технологій, який спостерігається в усьому 

світі, дає можливість підвищити ефективність технологічного контро-

лю роботи каналізаційних очисних споруд. Зокрема, з допомогою про-

грами Microsoft Office Excel можна швидко робити математичну обро-

бку результатів гідробіологічного аналізу активного мулу, а саме, роз-

раховувати модифікований індекс Cuba. 

Методики технологічного контролю роботи очисних споруд [1, 2] 

передбачають виконання хімічного аналізу стічних вод та очищеної 

води на кожному етапі процесу, а також гідробіологічний аналіз акти-

вного мулу аеротенків. Як було зазначено в [4], гідробіологічний моні-

торинг біоценозу мулу є досить ефективним і найбільш швидким ме-

тодом одержання інформації про процеси які відбуваються у водно-

муловій суміші та наскільки ефективно проходить деструкція хімічних 

забруднень. 

З літератури відомо [1, 4, 5], що гідробіологічний аналіз мікробного 

біоценозу включає в себе відбір проб активного мулу з аеротенків, пе-

регляд їх під мікроскопом, підрахунок видового різноманіття та кіль-

кості представників кожного виду, математичну обробку одержаних 

результатів, зокрема розрахунок модифікованого індексу Cuba ( mD ). 

Метою роботи є розроблення рекомендацій інтенсифікації гідробі-

ологічного моніторингу активного мулу з допомогою комп’ютерної 
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програми. 
Для підвищення ефективності гідробіологічного контролю процесу 

очищення стічних вод необхідне виконання наступних завдань: 

– запропонувати електронний протокол дослідження активного 

мулу та розрахувати модифікований індекс Cuba в програмі Microsoft 

Office Excel; 
– розрахувати та порівняти відсоток економії часу, необхідного 

для математичної обробки результатів гідробіологічного аналізу акти-

вного мулу з допомогою калькулятора та комп’ютерної програми. 

Математична обробка результатів гідробіологічного моніторингу 

активного мулу полягає у розрахунку модифікованого індексу Cuba, 

який визначається за формулою згідно [4] 

                                           YnDm += ,                                                   (1) 

де n – кількість видів, а величина  Y  пов’язана з рівномірністю розпо-

ділення організмів по видам.  
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Модифікований індекс Cuba являє собою індекс видового різнома-

ніття мікробного біоценозу і несе в собі інформацію про дві характе-

ристики: 

– кількість видів, що входять до складу активного мулу – ціла ча-

стина; 

– розподілення чисельності організмів між таксонами – дробова 

частина. 
Як бачимо формула складна і потребує табличного розрахунку, яке 

представлено в таблиці 1. 

Перша, друга, третя колонки таблиці – це результати мікроскопіч-

ного дослідження активного мулу, а саме: 

1. кількість видів гідробіонтів, у нашому випадку n = 7;   
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2. назва виду; 

3. кількість представників кожного виду відповідно, та сума організмів 

всіх видів, присутніх в біоценозі. 

Четверта та п’ята колонки розраховуються за формулами Y(2), 

Ym(3), Dm(1). 
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Таблиця 1 

Розрахунок модифікованого індексу Cuba 

№ з/п (n) Таксон (i) xi xi/x 1/n- xi/x 

1 Нитчасті бактерії 156 0,3406 0,1977 

2 Zoogloea ramigera 112 0,2445 0,1016 

3 Bodo globosus 38 0,0829 0,0599 

4 Aspidiska costata 45 0,0982 0,0446 

5 Oxitricha 18 0,0393 0,1035 

6 Peranema 68 0,1484 0,0055 

7 
Centropyxic 

aculeata 
21 0,0458 0,0970 

∑  458=x 0,9997≈1 0,6098 

 

Щоб розрахувати значення модифікованого індексу Cuba для однієї 

проби активного мулу, до складу якого входить 7 таксонів, необхідно 

зробити 30 математичних дій з дробовими числами, а це дуже незруч-

но і займає багато часу. При збільшенні кількості проб мулу і зростан-

ні таксономічних одиниць населення біоценозу, відповідно збільшу-

ється кількість виконуваних математичних операцій. Тому  лаборанти-

гідробіологи  не розраховують індекс видового різноманіття, а перег-

лядаючи проби під мікроскопом, візуально оцінюють стан мікроорга-

нізмів з підрахунком кількості видів. 

Але для кращого розуміння біохімічних процесів, що відбуваються 

в мікробному біоценозі та ефективності очищення стічних вод, необ-

хідно знати не лише кількість видів мікроорганізмів, а й їх міжвидовий 

розподіл, тобто розраховувати індекс Cuba. 
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Ми пропонуємо вести протоколи гідробіологічних досліджень ак-

тивного мулу в електронному вигляді, а саме з допомогою програми 

Microsoft Office Excel. Електронний протокол гідробіологічного моні-

торингу активного мулу аеротенка № 1 каналізаційних очисних споруд 

КП "Чернігівводоканал"  представлено на рисунку. 

Як бачимо, електронний протокол містить в собі всі необхідні дані, 

а саме:  

– перша колонка відображає кількість видів мікроорганізмів, що 

населяють біоценоз мулу; 

– в другій колонці записуємо назву видів; 

– в третю колонку вносимо значення кількості організмів відповід-

ного виду; 

– решта колонок розраховуються автоматично програмою, потрібно 

ввести лише необхідні розрахункові формули.  

Час для математичної обробки результатів гідробіологічного моні-

торингу активного мулу з допомогою програми Microsoft Office Excel 

значно скорочується, оскільки гідробіологам необхідно ввести значен-

ня третьої колонки, яка відображає кількість мікроорганізмів конкрет-

ного виду.  

Відсоток економії та час необхідний для розрахунків на калькуля-

торі та в програмі Microsoft Office Excel представлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Ефективність використання часу 

Вид  

розрахунку 

Час необхідний 

для розрахунку,хв.  

Різниця у часі, 

хв. 

Відсоток 

економії,% 

1 проба 10 проб 1 проба 10 проб 

75 

Калькулятор 20 200 

15 150 
Програма 

Microsoft 

Office Excel 

5 50 

 

Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності гідробіо-

логічного контролю технологічного процесу  очищення стічних вод  та 

запропоновано електронний протокол досліджень  гідробіологічного 

моніторингу активного мулу аеротенків. 

Встановлено, що при розрахунку модифікованого індексу Cuba на 

калькуляторі та з допомогою програми Microsoft Office Excel економія 

часу складає 75%, а це дає можливість інтенсифікувати гідробіологіч-

ний контроль роботи очисних споруд. 
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Рисунок. Електронний протокол гідробіологічного дослідження активного мулу аеротенків
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