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Abstract. Modelling and simulation nutrient-phytoplankton-zooplankton interaction in a lake.
In this paper is presented the mathematical model of nutrient-phytoplankton-zooplankton interaction in
the water of a lake. The mathematical model was developed using Scilab-Xcos program and allows the
visualization of the temporal evolution of the following parameters: phytoplankton carbon equivalent Ca,
carbon equivalent phosphorus Cp, total zooplankton Z and carbon equivalent Ct. Also in this work is
presenting an example of simulation parameters mentioned above under varied process parameters
influencing raise or lower (water temperature, water depth lake minimum daily solar radiation intensity,
and so on).
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Introducere. Existenţa, dar şi structura, gradul de dezvoltare şi populaţiile speciilor
dintr-un lac, depind de interrelaţiile dintre grupurile de faună şi floră, precum şi de
fluxurile energetice şi nutritive. Aceste interdependenţe sunt mai comod de explicat dacă
se au în vedere tipurile de activităţi desfăşurate de fiecare specie pentru a-şi asigura
hrana.
Nutrienţii anorganici constituie suportul chimic pe care se dezvoltă viaţa în
corpurile de apă. Unul dintre nutrienţii cei mai importanţi în cazul lacurilor il reprezintă
fosforul.
Pentru evaluarea cantitativă a evoluţiilor algale este necesar să se cunoască
proporţiile în care diferite substanţe contribuie la crearea biomasei.
În medie, biomasa fitoplanctonului este constituită din circa 90% apă şi 10% alte
substanţe (reprezentând greutatea uscată) (Popa 1998).
În cadrul acestui articol se prezintă modelarea matematică a interacţiunii nutrientfitoplancton-zooplancton în apa unui lac cu ajutorul programului elaborat în Scilab-Xcos.
Modelul mathematic al interacţiunii-nutrient-fitoplancton-zooplancton într-un
lac. Interacţiunea nutrient-fitolancton-zooplancton într-un lac este redată în
schematizarea din Figura 1.
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Figura 1. Schematizarea interacţiunilor nutrient-fitoplancton-zooplancton într-un lac (Popa 1998).

Ecuaţiile matematice care descriu interacţiunea nutrient-fitolancton-zooplancton într-un
lac sunt (Popa 1998; Vuţă & Dumitran 2012):

dA
 (k c  k ra ) * A  c za * Z * A
dt
dZ
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În care:
A – biomasa de fitoplancton din apă [mg/m3];
Z– biomasa de zooplancton din apă [mg/m3];
P – concentraţia de fosfor din apă [mg/m3];
Ca – carbon echivalent pentru fitoplanctonul din apă [mg/m3];
Cp – carbon echivalent pentru fosforul din apă [mg/m3];
Ct – carbonul echivalent total din apă [mg/m3];
kc – viteza de creştere algală [zi-1];
kra – pierderile prin respiraţie şi excreţie a biomasei de zooplancton [zi-1];
cza – viteza de consum algal de către zooplancton [m3/g C*zi];
kdz – viteza de dispariţie a zooplanctonului prin respiraţie, excreţie şi deces [zi-1];
apa – raportul fosfor-clorofilă [mg P/mg Chla];
aca – raportul carbon-clorofilă [mg C/mg Chla];
apc – raportul fosfor-carbon [mg P/mg C];
T – temperatura apei [oC];
H – adâncimea lacului [m];
z1 – cota de adâncime a suprafeţei lacului [m];
z2 – cota de adâncime a bazei lacului [m];
I0 – intensitatea radiaţiei solare zilnice minime [W/m2];
Im – intensitatea radiaţiei solare zilnice maxime [W/m2];
fz – fracţia zilnică de insolaţie;
Is – nivelul luminos optim pentru creştere algală cu valori de 48.3÷193.2 W/m2;
ta – ora la care apune soarele;
tr – ora la care răsare soarele;
kc(20) – viteza de creştere algală la temperatura de 20oC [zi-1];
kra(20) – pierderile prin respiraţie şi excreţie a biomasei de zooplancton la temperatura
de 20 0C [zi-1];
cza(20) – viteza de consum algal de către zooplancton la temperatura de 20 0C [m3/g
C*zi];
kdz(20) – viteza de dispariţie a zooplanctonului prin respiraţie, excreţie şi deces la
temperatura de 20 0C [zi-1];
θza, θdz, θra, θc – coeficienţi de corecţie empirici.
Plecând de la ecuaţiile de mai sus, am realizat în Scilab-Xcos schemele din Figurile 2, 3 şi
4
cu
ajutorul
cărora
se
pot
face
simulări
pentru
diverse
scenarii.
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Figura 2. Schema Xcos de simulare a interacţiunii nutrient-fitoplancton-zooplancton într-un lac.

Figura 3. Caseta cu parametrii Superblock interacţiune nutrient-fitoplancton-zooplancton din Figura 2.
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Figura 4. Schema Xcos Superblock interacţiune nutrient-fitoplancton-zooplancton din Figura 2.

Exemplu de simulare. Date iniţiale:
- adâncimea apei lacului H = 30 m;
- kc(20) = 2 zi-1; cza(20) = 0.0018 m3/g C*zi-1; kra(20) = 0.025 zi-1; kdz(20) = 0.1
-1
zi ; θc = 1.066; θza = θra = θdz = 1.08; Is = 169 W/m2; z1 = 0; z2 = 30; ε = 0.6; apa = 1
mg P/mg Chla; aca = 40 mg C/mg Chla; ke = 0.2 m-1; Ksp = 2 mg P/m3; A0 = 1 mg
Chla/m3; Z0 = 50 mg C/m3; P0 = 20 mg P/m3;
- timpul pentru care se face simularea t = 365 zile;
- intensitatea radiaţiei solare zilnice minime I0 [W/m2] are evoluţia în perioada
simulată conform graficului din Figura 5;


Figura 5. Evoluţia intensităţii radiaţiei solare minime zilnice (I0) pe perioada de timp simulată.
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- ora la care apune soarele ta respectiv la care răsare soarele tr au evoluţia în perioada
simulată conform graficelor din Figurile 6 şi 7;

Figura 6. Evoluţia orei la care apune soarele (ta) în perioada de timp simulată.

Figura 7. Evoluţia orei la care răsare soarele (tr) în perioada de timp simulată.

- temperatura apei lacului T [0C] are evoluţia în perioada simulată conform graficului din
Figura 8.

Figura 8. Evoluţia temperaturii apei lacului (T) pe perioada de timp simulată.
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În urma simulării se poate vedea grafic cum au evoluat în perioada de timp simulată
următorii parametrii: carbonul echivalent pentru fitoplancton Ca, carbonul echivalent
pentru fosfor Cp, zooplanctonul Z şi carbonul echivalent total Ct (Figura 9).

Figura 9. Evoluţia carbonului echivalent pentru fitoplancton Ca, a carbonului echivalent pentru
fosfor Cp, a zooplanctonului Z şi a carbonului echivalent total Ct din apa unui lac pe o perioadă
de un an de zile.

Concluzii. Programul de calcul (Figurile 2, 3 şi 4) elaborat de autorul acestui articol în
Scilab-Xcos, rezolvă ecuaţiile matematice (1÷3) care descriu în timp evoluţia carbonului
echivalent pentru fitoplancton Ca, a carbonului echivalent pentru fosfor Cp, a
zooplanctonului Z şi a carbonului echivalent total Ct din apa unui lac. Astfel, acest
program este util la exploatarea lacurilor, putându-se face simulări şi astfel se poate
vedea cum au evoluat în perioada de timp simulată şi pentru condiţiile specifice fiecărui
caz în parte, parametrii mai sus menţionaţi, în condiţiile de variere a parametrilor
determinanţi în cazul acestor procese (temperatură, adâncimea apei lacului, intensitatea
radiaţiei solare minime zilnice etc.).
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