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  נק' 66 פרק ב
אנא פרטו את כל ההנחות, המשוואות  –ענו על שאלות אלה במלואן במחברת הבחינה. במידת האפשר 

  והחישובים בהם השתמשתם לפתרון השאלה.

  נק' 46 1שאלה 

מ"מ וערבבו אותו בראקטור בעל ריכוז סובסטרט של  2קיבעו אנזים בתוך חלקיק פורוזיבי בעל קוטר של 

0.1g/Lעובי שכבת , . ידוע כי קבוע האפיניות של הסובסטרט גדול מאוד מריכוז הסובסטרט ההתחלתי

א באופן הגבול הסטגננטית נמוך משמעותית מרדיוס החלקיק, ופרופיל ריכוז הסובסטרט בחלקיק נמצ

���������נסיוני כמתאים לפונקציה  � 0.3 ∗ � � �.�����  

. מקדם הדיפוסיה של (s/1) 0.002של הראקציה ההומוגנית הוא  הכוללבתנאים אלה קבוע הקצב 

5הסובסטרט בתמיסה חופשית הוא ∗ 10�� ���
�  .  

מגודל מולקולות הסובסטרט,  10), גודל הפורות הוא פי Tortusivity=1בנוסף ידוע כי התעלות ישרות (

  מנפח החלקיק.  90%וכי התמיסה ממלאת 

 האם פרופיל הריכוזים האמפירי הוא פיסיקלי? נמקו את תשובתכםנק')  6(  .א

י/מקדם חלוקה וכו.)?  מה ניתן להסיק על מעבר החומר במקרה זה (מעבר חומר חיצוני/פנימנק')  10(  .ב

  במשוואות המתאימות. ימושושעל ידי הסבר נמקו 

 מצאו את מודולוס טילהנק')  10(  .ג

 במערכת פקטור היעילות צאו אתמנק')  10(  .ד

(כל פרמטר  הציעו שני פרמטרים אותם ניתן לשנות על מנת להעלות את מהירות התגובהנק')  10(  .ה

 נמקו את תשובתכם. בנפרד).

  

 מאוד נמוך אנו מקבלים ריכוז שנזרק לאינסוףלא. זהו לא פרופיל פיסיקלי כי ניתן לראות כי ברדיוס   .א

אפשר לראות שאין בעיית מעבר חומר  bioז"א שמתוך  –שכבת בגבול הסטגננטית קטנה משמעותית   .ב

 חיצוני

���� � � !"#$$ � " %"#$$!
� " % ∗ !"#$$

" &"#$$'((((() ���� � !% !≫%'() ���� → ∞ 

ז"א גבוה מהריכוז בתמסיה  0.3מתוך פרופיל הריכוזים ניתן לראות כי הריכוז ברדיוס המקסימלי הוא 

.K ריכוז בתוך החלקיק גבוה יותר. – 3וקיבלנו מקדם חלוקה ששווה  � �./�.� � 3  

 6.121.7 תאריך הבחינה:

 ברעד-ענבל צרפתידר'  שם המרצה: 

 ביוראקטורים ב' שם הקורס: 

 4082-1-369 מספר הקורס:

 אמועד:     ב'סמסטר:     6201שנה:  

 שלוש שעות משך הבחינה:

 עמודים 4 -דף נוסחאות חומר עזר: 

 ומחשבון
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011"  נחשב את מודולוס טילה  .ג � D� ∗ 0.9 ∗ 1 ∗ 1 

4 � !3 5 6�78��"011 � 0.13 5 0.002	
0.9 ∗ 5 ∗ 10;6 =�2 

� 0.7 

 1.1ונראה שהוא שווה בערך  נמצא את פקטור היעילות במערכת מהגרף  .ד

  ניתן להגדיל את ריכוז הסובסטרט בתמיסה וכך להגדיל את ריכוז הסובסטרט בתוך האנזים.   .ה

עד לנקודה שבה מודולוס טילה מתחיל לרדת, ואז  –ניתן להגדיל את כמות האנזים בתוך החלקיקים 

  קצב התגובה יעלה. 

  

  נק' 02 2 שאלה

 . fumarate י על ייצור הזה אנחנו"  כאחרא חומצותהתחיל לעבוד בחברת "הסטודנט העצל זרובבל 

 succinateובו תמיסה הומוגנית המכילה את האנזיםביוראקטור נעשה ב fumarateייצור ה

dehydrogenase אשר הופך , succinate ל - Fumarate ריכוז . הראקטור מכילsuccinate  התחלתי

3.5של   ∗ 10�?@. 

הסטודנט העצל הכין את תמיסת ההזנה לביוראקטור, אך בבקרת איכות התגלה כי מהירות התגובה 

גילה כי ממהירות התגובה הצפויה בתנאים אלה. הסטודנט העצל זרובבל בדק ו 5%בראקטור  היא רק 

ידוע כמעכב תחרותי של אשר  malonate גם בריכוז הדרוש, succinate  זרם ההזנה הכיל בנוסף ל

succinate dehydrogenase.  

�� נתונים:  � 4.4 ∗ 10��				; 					�C � 2.4 ∗ 10�� 

  ריכוז המעכב ההתחלתי אותו שם הסטודנט העצל זרובבל בביוראקטור? מהונק')  10(  .א

. לזרם ההזנה על מנת לחפות על טעותו, החליט הסטודנט העצל זרובבל להוסיף סובסטרטנק')  10(  .ב

ריכוז הסובטרט המינימלי הנדרש לסטודנט העצל זרובבל להסתיר את טעותו, ולקבל את מהירות מהו 

 התגובה המצופה?
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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