
Resumo  

Esta tese identifica e desenvolve formas alternativas de modelização de bioprocessos. É 

abordada de forma particular a metodologia de modelização híbrida, no sentido de integrar 

diversas formas de conhecimento, tendo a preocupação da sistematização desta metodologia. 

Investigaram-se estruturas de modelos híbridos adequadas a processos biológicos e 

estudaram-se métodos de identificação de parâmetros.  

É definida uma estrutura híbrida dinâmica geral válida para uma larga classe de problemas de 

modelização de biorreactores. Esta estrutura permite descrever um biorreactor por um conjunto 

de balanços materiais e a população celular é representada por uma mistura ajustável de 

representações mecanísticas e não paramétricas. São derivadas as condições de estabilidade 

“entrada limitada - saída limitada” para esta estrutura híbrida por forma a garantir a positividade 

das concentrações em concordância com a realidade física. São comparadas duas estratégias 

para a identificação dos componentes não paramétricos: uma baseada no erro dos mínimos 

quadrados ao nível das cinéticas de reacção e outra baseada no erro dos mínimos quadrados 

ao nível das concentrações. Estas técnicas são ilustradas e validadas com dois casos de 

estudo de simulação: a produção de proteína recombinante com culturas de Saccharomyces 

cerevisiae em modo semicontínuo e o processo de produção de fermento de padeiro.  

Posteriormente propõe-se uma estrutura híbrida mais complexa baseada em redes de mistura 

de peritos (mixture of experts - ME) para modelizar o “sistema célula”. Esta rede consiste numa 

estrutura com dois ou mais módulos que competem entre si para formar a saída da estrutura, 

os quais são mediados por uma unidade de integração. A identificação dos parâmetros baseia-

se no método da máxima verosimilhança, tendo sido empregue o algoritmo da Esperança-

Maximização (Expectation-Maximization - EM). São comparados os resultados obtidos com as 

estruturas mais frequentes para modelizar os componentes não para métricos, nomeadamente 

as redes de Perceptrão de Camada Múltipla (Multiple Layer Perceptron - MLP) e as redes de 

Funções de Base Radial (RadiaI Basis Function - RBF). Estes métodos foram aplicados ao 

processo de fermento de padeiro com dados experimentais e dados simulados e, ao processo 

de remoção de fósforo de águas residuais por lamas activadas com dados simulados. 

Demonstrou-se que as redes ME detectam a transição entre estados metabólicos distintos e 

que cada perito é capaz de descrever, individualmente, cada um dos estados metabólicos. 

Concluiu-se que as redes de mistura de peritos podem constituir um avanço na extracção de 

informação a partir de dados experimentais produzindo modelos mais exactos e com melhor 

capacidade de extrapolação no contexto da modelização híbrida.  

São definidas duas estruturas híbridas baseadas em redes de mistura de peritos em que o 

sistema biorreactor é modelizado por balanços materiais e o “sistema célula” é modelizado por 

uma representação mecanística e uma rede de mistura de peritos. A diferença entre as duas 

estruturas reside na ponderação de peritos, isto é, uma faz a ponderação ao nível das cinéticas 

de reacção, a outra faz a ponderação ao nível das concentrações. Esta última obrigou à 



modificação do algoritmo EM. Estes métodos foram validados com dados experimentais dum 

processo de produção de Polihidroxialcanoatos por culturas mistas.  

É proposto um método novo de integrar a informação obtida dos diferentes (sub)modelos 

disponíveis acerca dum processo. Este método híbrido permite misturar peritos baseados em 

diferentes paradigmas de modelização e tem o mérito de obter uma combinação óptima entre 

os diversos modelos/fontes de conhecimento acerca do processo em estudo. Aplicando este 

método garante-se que em cada instante o modelo mais exacto é usado para calcular a saída 

final superando os métodos híbridos existentes na literatura que não entram em consideração 

com o verdadeiro desempenho de cada modelo nas diferentes regiões do espaço das 

entradas. Este método foi validado com dados experimentais dum processo de produção de 

fermento de padeiro.  

Assim, as principais contribuições deste trabalho consistem não só no aprofundamento da base 

teórica da modelização híbrida como também na construção de estruturas de modelos híbridos 

adequados a processos biológicos, perspectivando a sua integração em metodologias 

avançadas de optimização e controlo de bioprocessos.  

Abstract  

Alternative methods of bioprocess modelling are identified and developed in this thesis. The 

focus is in hybrid modelling through knowledge integration having in mind the systematisation of 

this methodology. Hybrid modelling structures, designed for biological processes, were 

investigated and parameter identification methods were studied.  

A general dynamic hybrid structure, valid for a wide class of problems of bioreactor modelling, is 

defined. This structure allows the description of the bioreactor system by a set of mass balance 

equations where the cell population system is represented by an adjustable mixture of non-

parametric and mechanistic representations. Bounded input bounded output (BIBO) stability 

conditions are derived for this hybrid structure which assures the positiveness of concentrations 

in accordance to the physical process. Two strategies for the identification of embedded non-

parametric components are compared: one based on the least square errors of kinetic reactions 

and another one based on the east square errors of concentrations. These technics are 

illustrated and validated with two simulation case studies: the fed-batch production of 

recombinant protein by Saccharomyces cerevisiae cultures and a Baker’s yeast production 

process.  

Next a more complex hybrid structure based on mixture of experts networks (ME) is proposed 

for modelling the cell system. These networks consist on a structure of two or more modules, 

mediated by an integration unit, that compete between themselves to form the final system 

output. The parameter identification method follows the maximum likelihood formulation along 

the Expectation-Maximisation (EM) algorithm. The results obtained are compared with the most 



used structures for modelling the non-parametric components, such as Multiple Layer 

Perceptron (MLP) and the Radial Basis Functions (RBF) networks. These methods were 

applied to the Bakers yeast production process with simulated and experimental data, and to 

the simulation of wastewater phosphorus removal treatment process by activated sludge. It was 

demonstrated that the ME network detects the switch between metabolic pathways and each 

expert developed expertise in modelling each metabolic pathway. This study concluded that the 

mixture of experts network may represent an advance in the extraction of information from 

experimental data yielding more accurate models with better extrapolation properties in the 

context of hybrid modelling.  

Two hybrid structures based on mixture of experts networks, where the bioreactor system is 

modelled by a set of mass balance equations and the cell system is modelled by a mechanistic 

term and mixture of experts network, were defined. The difference between these two structures 

lies in the experts weighing, i.e., one of them takes care of the weighing at the reaction kinetics 

level and the other one the weighing at the concentrations level. The latter demanded a 

modification in the EM algorithm. These methods were validated with experimental data from a 

mixed culture cultivation process for the production of Polyhydroxyalkanoates.  

A new method of weighing the information obtained from the different available (sub-)models of 

the process was proposed. This method allows mixing experts based on different modelling 

paradigms and has the merit of searching for the optimal combination among the available 

models/sources of knowledge of the underlying process. Its application guarantees that at each 

instant the most accurate model is used to form the final output of the system, outperforming the 

existing methods in the literature that don’t take into account the performance of each model in 

different regions of the input space. This method was validated with experimental data from a 

Bakers yeast production process.  

The main contributions of this work consist not only on a better understanding of the hybrid 

modelling theoretical basis but also on the development of adequate hybrid model structures for 

biological processes, seeking its integration on advanced model-based bioreactor optimisation 

and control strategies.  


