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1. Tartalmi összefoglaló
Kémiai hullámnak azt a jelenséget nevezzük, amikor a reakció térben mozogva
játszódik le, egy időben csak a rendszer kis részében folyik a reakció. Ezek létrejöttéhez
a lejátszódó kémiai reakciónak autokatalitikusnak kell lennie, inhomogén közegben kell
lejátszódnia és transzportfolyamattal kell kapcsolódnia. Egydimenziós esetben egy
csövet töltenek fel a reaktánsok oldatával, majd ennek az elejére cseppentik az
autokatalizátort tartalmazó oldatot, amely beindítja a reakciót. Kétdimenzióban több
elrendezés is lehetséges, például a sík egy sávjából indíthatjuk a reakciót, vagy a felület
közepére cseppenthetjük az autokatalizátor oldatát (ami általában sav).
A jelenség számítógépes szimulációja során elhanyagolásokat tettek és tesznek
ma is: általában nem veszik figyelembe a protonálódási egyensúlyokat, vagy egyéb
fontos mellékreakciókat. Ezért célul tűztük ki, hogy egyszerű modellreakciók
használatával bemutatjuk az említett közelítések hatását, számítógépes szimulációkon
keresztül. Ehhez a Lawrence Livermore National Laboratory egyik kutatócsoportja által
kifejlesztett VODE, LSODE és LSODES programcsomagokat alkalmaztuk.
Az eredmények 46 és 85% közötti eltérést mutattak az egyensúlyt elhanyagoló
és figyelembe vevő modellek között, ha az egyik reaktáns protonálódási állandójának
értéke KBH = 100 volt, a kiindulási sztöchiometria függvényében. Ha ehhez
hozzávesszük a termék protonálódását is 10-es egyensúlyi állandó értékkel, akkor az
eltérés 49 és 86% közötti értéknek adódik.
A kétdimenziós számításoknál egy speciális, ún. ritka mátrixot alkalmaztunk,
annak érdekében, hogy az adatok elférjenek a számítógép memóriájában. A számított
frontterjedési sebességek kis KBH értékeknél, az egydimenzióban kapott eredményekkel
megegyezőek voltak, azonban nagyobb KBH-knál a frontterjedési sebesség tovább
csökkent a cseppentéssel indított frontnál. Az eredmények úgy magyarázhatók, hogy a
diffúziónak nemcsak előre, hanem jobbra és balra is anyagot kell szállítania. A radiális
terjedés következtében a diffúzió a front mögül oldalról nem szállít akkora mennyiségű
autokatalizátort, mint azt a téglalap alakban indított frontnál teszi.
Munkánk alapján kijelenthetjük, hogy az egyensúlyi reakciók jelentősen, akár
nagyságrendi változást is okozva, befolyásolják a számított frontterjedési sebességet,
ezért figyelembe kell azokat venni a szimulációk végrehajtásakor.
kulcsszavak: frontreakció, tetrationát – klorit reakció, kémiai hullámok, LSODE, stencil
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2. Bevezetés
Kémiai hullámnak azt a jelenséget nevezzük, amikor a reakció térben mozogva
játszódik le, egy időben csak a rendszer kis részében folyik a reakció. Ezek létrejöttéhez
a lejátszódó kémiai reakciónak autokatalitikusnak kell lennie, inhomogén közegben kell
lejátszódnia és transzportfolyamattal kell kapcsolódnia. A jelenség első leírása Robert
Luther-től származik [1], aki 1906-ban be is mutatta a jelenséget, káliumpermanganáttal töltött kémcső tetejére oxálsavoldatot cseppentett, aminek hatására az
oldat fokozatosan elszíntelenedett. Az eltérő színű sávok határát hívják frontnak, ennek
a mozgását pedig frontterjedésnek. A terjedés gyorsaságát frontterjedési sebességnek
nevezik, melynek a mértékegysége távolság/idő dimenziójú, általában cm/perc, vagy
mm/perc-es egységek használatosak.
Az egyik legfontosabb egyenlet, mely Luthertől származik, a frontterjedési
sebesség (velocity, v), a sebességi együttható (k') és a diffúzióállandó (D) között
fennálló kapcsolatot írja le:

v = a √ k ' [C] D = a √ k D .
Az a együttható dimenziómentes, értéke 2 és 10 közötti lehet, [C] a koncentráció, k
pedig a pszeudo-elsőrendű sebességi együttható. Ha elvégzünk egy dimenzióanalízist,
ez kis is jön: [v] = cm s−1 dimenziójú, [k'] = M−1 s−1, [C] = M, [D] = cm2 s−1, [k] = s−1, így
cm s−1 = √ M −1 s− 1 M cm2 s− 1 = √ s− 1 cm 2 s−1 .
A fenti, frontterjedési sebességet megadó egyenletet még a mai napig is érvényes az
összes vizsgált rendszerre, elfogadják, sőt még az arányossági tényező nagysága is a
meghatározott intervallumba szokott esni. Le kell azonban szögezni, hogy Luther ezt az
egyenletet sohasem közölte cikk formájában, csak egy előadásában hivatkozott rá, mivel
szerinte ez az alkalmazott egyenletek egyszerű és egyértelmű következménye.
Luther tanait a korabeli tudósközösség nem fogadta el, így a tudás a feledés
homályába veszett.
Más

tudományterületeken

azonban

hasonló

gondolkodásmódot

igénylő

kutatásokat folytattak. A tapasztaltakat az ingerületvezetés mélyebb megértésére
szerették volna felhasználni [2]. A külső behatás hatására, szabad idegvégződésekben
akciós potenciálváltozás generálta jel tovaterjed az idegeken elektromos jel formájában.
A szigorú szabályozás alatt álló – a felhasznált energia harmadrésze erre fordítódik az
emberi

szervezetben!

–

idegrendszer

érintett

sejtjeinek

két

oldala

között
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potenciálváltozás következik be, ami az ionkoncentráció változása révén valósul meg
fehérjék (csatornák, pumpák) és membránok közreműködésével.
Meg kell azonban jegyezni, noha a folyamatot az egyik esetben „egyszerű
kémiai anyagok” a másik esetben pedig „összetett berendezések” végzik, a matematikai
kép hasonlóságot mutat. Ennek ellenére ilyen jellegű folyamatok modellezésére az
ismert kémiai hullámok nem bizonyultak használhatónak.
R. A. Fischer statisztikus (matematikus) 1937-ben közölte munkáját (ld. a
hivatkozást [2]-ben), ebben evolúciós előnyt jelentő mutáns gének terjedésének
egydimenziós modelljét írta le, melynek matematikai modellje a kémiai hullámok
terjedéséhez hasonló képet mutat.
Eközben a kémikusok között ez a terület meglehetősen mellékes volt, egészen
addig, míg 1951-ben Borisz Pavlovics Belouszov szerves molekulák élő sejtbeli
oxidációjának modellezésébe nem kezdett. Kísérletei során citromsavat oxidált savas
közegben bromátionnal cérium(III) katalizátor jelenlétében, és azt tapasztalta, hogy nem
állt be egyensúly. A színtelen oldat (Ce(III)) sárga színű lett (Ce(IV)), majd újra
elszíntelenedett és ezt a színváltást folytatta. A leírt jelenséget oszcillációnak nevezzük.
Azonban ennek a jelenségnek a közlése neki sem sikerült. Majd 10 év elteltével Anatolij
Markovics Zsabotyinszkij újra felfedezte a jelenséget, melyet 1964-ben sikeresen
publikált és 1968-ban Prágában elő is adta egy konferencián, mely meghozta a régóta
várt áttörést: a tudományos világ elfogadta a kémiai hullámok létét [3].
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3. Irodalmi áttekintés és előzmények
A bevezetésben ismertetett kezdetek után több rendszert is felfedeztek, melyek
hasonló jelenségeket mutattak. Ezeket az 1. táblázat foglalja össze időrendi sorrendben.
Szép mintázatokat figyelhettek meg Showalter és kutatótársai 1980-ban, miközben a
bromát – vas (II) rendszerrel kapcsolatos kutatásokat végeztek. A reakciót savas
közegben végezték. Az összeöntés után egy perccel narancssárga oldatot írnak le,
melyben körülbelül fél óra múlva kék régiók jelentek meg, amik aztán terjedni kezdtek
és különböző mintázatokat alakítottak ki, melyek reakciónként eltérőek voltak.
Vizsgálták a hozzáadott felületakítv anyag hatását, melyről bizonyították, hogy egy
bizonyos koncentráció felett csapadék kiválását okozza. Érdekes az is, hogy 0,65 mmnél nagyobb oldatmagasság esetén mintázat nem alakul ki, szerves sav hozzáadására (4ciklohexén-1,2-dikarbonsav)

a

kialakuló

mintázat

változik

a

savkoncentráció

függvényében [4].
Savas közegben autokatalitikus reakció játszódik le a jodát – arzenit rendszerben
is [5], a következő egyenletek szerint:
5 I − + IO−3 + 6 H+ → 3 I 2 + 3 H2O

Dushman-reakció

H3 AsO3 + I 2 + H 2O → H 3AsO 4 + 2 I − + 2 H+

Roebuck-reakció

A Roebuck-reakció jóval gyorsabb, mint a Dushman-reackió, így az elsőként felírt
egyenlet lesz a sebességmeghatározó.
Egydimenziós elrendezésben (kémcső) az inicializációs idő letelte után egy
barna gyűrű jelenik meg, melyet a trijodidionok keletkezése okoz:
I− + I2

I −3 .

Jodátfelesleg esetén a reakció lejátszódása után színes oldatot kapunk eredményül, míg
arzénessav-felesleg esetén egy színes gyűrű halad végig a kémcsövön. Ez azzal
magyarázható, hogy jodátfelesleg esetén nincs lehetőség a keletkező jód jodiddá
alakulására az arzénessav elfogyása után, így a keletkező és megmaradó jód kiváltja a
színváltozást. A másik esetben az említett átalakulás megtörténik, a jódot az arzénessav
elfogyasztja, így nem válik színessé az egész oldat. Ennek egy látványos
reprezentációját találjuk Showalter 1987-es összefoglaló cikkében [6], melynek
reprodukcióját az 1. ábrán be is mutatjuk.
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Rendszer

Kutató(k)

Publikálás éve

permanganát − oxalát

Luther

1906.

alkilszulfát hidrolízis

Luther

1906.

salétromsav − jodid

Luther

1906.

bromát − arzenit

Luther

1906.

jodát − arzenit

Epik és Shub

1955.

salétromsav − dimetil-szulfid

Rudakov és mtsai

1973.

bromát − ferroin

Showalter

1980.

jodát − arzenit

Gribschaw és mtsai

1981.

jodát − arzenit

Hanna és mtsai

1982.

klorit − jodid − malonsav

De Kepper és mtsai

1982.

salétromsav − hidroxil-amin

Gowland és Stedman

1983.

klorit − jodid

Weitz és Epstein

1984.

jodát-Ce(IV) − Mn(II) − szerves
szubsztrátumok

Rastogi és mtsai

1985.

salétromsav − vas(II)

Bazsa és Epstein

1985.

jodát − arzenit

Harrison és Showalter

1986.

klorit − tioszulfát

Nagypál és mtsai

1986.

salétromsav − hidroxil-amin −
nátrium-tiocianát

Gowland és mtsai

1986.

salétromsav − vas(II)

Nagypál és mtsai

1986.

Belouszov-Zsabotyinszkij-reakció

Vidal és Hanusse

1986.

hidrogén-peroxid − jód

Furrow

1987.

salétromsav − ferroin

Póta és mtsai

1989.

oxianionok savkatalizált oxidációja

Szirovicza és mtsai

1989.

klorit − jodid −malonsav (Turing)

Castets és, mtsai

1990.

benzaldehid autooxidációja

Boga és mtsai

1990.

salétromsav − vas(II)

Póta és mtsai

1991.

jodát − szulfit − ferrocianid

Lee és mtsai

1993.

1. táblázat. A felfedezett, ill. továbbfejlesztett frontreakciók időrendi sorrendben.
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/eloado/pota/hullamok.html, 2014. május 15.
(Bazsa, 1987/88 nyomán )
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1. ábra. A kialakuló időbeni koncentrációprofilok a jodát – arzénessav reakcióban
a) jodát- és b) arzénessav feleslegének hatására [4].
Az ismertetett kísérlet Petri-csészében (két dimenzió) is elvégezhető. A reakciót
platina elektród alkalmazásával indíthatjuk, a negatív elektródnál a jodát jóddá
alakulása, a pozitívnál pedig az arzénessav oxidációja valósul meg. Itt a reakció
elindulását vörös színű kör megjelenése jelzi, majd az idő előrehaladtával egyre
nagyobb sugarú színes kört találunk a reakcióedényben. Tehát itt is kialakul egy
reakciófront.
Az közleményben szó esik továbbá a BZ reakciókról és a klorit – jodid, vas(II) –
salétromsav, permanganát – oxalát reakciórendszerekről.
Napjaink egyik népszerűnek mondható rendszere a tetrationát – klorit reakción
alapul, melynek reakcióegyenlete:
2−
−
+
7 ClO−2 + 2S 4O2−
6 + 6 H 2O → 8 SO 4 + 7 Cl + 12 H .

A felírt reakció csekély kloritfelesleg esetén a protonra nézve autokatalitikus. Kezdetben
egydimenzióban dolgoztak Tóth és munkatársai az említett rendszerrel [7]. A szerzők
kísérleteket és számításokat egyaránt végeztek a frontterjedés mélyebb megértése
érdekében. A koncentrációkat a kiindulási tetrationát koncentrációra normálták, a
dimenziók kiküszöbölése érdekében. A csövet 2001 pont és 0,05-ös lépésköz
segítségével modellezték. A protonálódási egyensúlyi lépéseket az oldatban figyelmen
kívül hagyták. Ennek az lehetett az oka, hogy a gyors egyensúlyok elhanyagolásával
jóval gyorsabb szimulációkra nyílik lehetőség, hiszen amellett, hogy kevesebb
részecskét feltételezünk a rendszerben, kevesebb differenciál-egyenletet is elegendő
megoldanunk (CVODE, ld. később). Ez az egyszerűsítés az akkori számítógépek
9

teljesítménye mellett teljesen egyértelmű indok volt.
A kísérletekben front aktuális helyzete sav-bázis indikátorok segítségével tehető
láthatóvá, mivel sem a reaktánsok, sem a termékek oldata nem színes. A kísérletek
elvégzése során kongóvörös indikátort használtak. A mért eredményekből három ábra
készült, melyek a frontterjedési sebesség valamely reaktáns koncentrációjától való
függését ábrázolják. Amennyiben a kezdeti tetrationát-koncentráció függvényében
történik az ábrázolás, és a [ClO−2 ]0 /[S 4 O 2−
6 ] 0 tört értéke 4, a következő egyenlettel írták
le a pontokat:
v = a [S4 O62 − ] 3/0 2+b .
A görbe egészen jól illeszkedik a mérési eredményekre.
Állandó kezdeti klorit koncentráció esetén a kezdeti tetrationát koncentrációt
változtatva az ábrázolás egy monoton növekvő pontsort eredményez, melyre
v = − a [ClO−2 ]30 /2 +b[ ClO−2 ]0 −c
alakú görbét illesztettek. Ez azonban eltér az ábrázolt pontoktól.
Amennyiben a tetrationát kezdeti koncentrációját tartották állandó értéken, míg a
kloritra vonatkozó értéket változtatták, majd e szerint ábrázolták a frontterjedési
sebességet, a pontsorozat egy maximumon ment keresztül, melyre az illesztett
négyzetgyökös összefüggés
v = a √[ClO−2 ]0 − b
csak a kisebb kezdeti kloritkoncentrációk esetén írta le jól az ábrázolt értékeket.
A tetrationát – klorit reakció elektromos erőtérben is végrehajtható [8]. A külső
hatás a reaktánsok és az autokatalizátor elválasztását okozzák, mivel a tetrationát és a
klorit negatív töltésű, az autokatalizátor (proton) pedig pozitív. Ha a közeg hidrogél
formába hozott nátrium-metakrilát, akkor megvalósul a katalizátor reverzibilis
megkötődése:
M–COOH

M–COO– + H+

A folyamat modellezésénél a tetrationát, a klorit és a proton koncentrációk
időbeli változását számították. Figyelembe vették a külső elektromos teret is, így az
eddigiektől eltérően még egy tag került a differenciálegyenletekbe, mely az Einsteinegyenlet szerint „korrigálja” az értékeket.
Az elektromos térerősség befolyásolja a front terjedésének sebességét, minél
nagyobb pozitív E értéke, annál gyorsabb a front haladása. Kimutatták, hogy pozitív E
10

sík frontot eredményez, míg negatív értékek esetén félkörök, félellipszisek formájában
mutatkozik meg a határfelület, befűződések jelennek meg.
Peintler és munkatársai a két fenti cikkben olvasottak alapján azt gondolták,
hogy a fizika „túlhangsúlyozása” és a kémiai szemlélet szerényebb megnyilvánulása
jelentősen befolyásolhatják a rendszerről kialakult képet [9]. Ennek jele volt a megelőző
irodalomban, hogy ugyanarra a reakciólépésre, a különböző szerzők akár 3
nagyságrenddel eltérő sebességi együtthatót is használtak szimulációik során. Az
egyensúlyi lépések használata a szimulációk során, és az egyéb kémiai reakciók
figyelembevétele véleményük szerint javíthatnak a rendszer leírásán, melyet egy
kísérletsorozat kiértékelésén keresztül lépésről-lépésre be is mutattak.
Első lépésként a víz autoprotolízisének hatását mutatják be a szerzők. A
hidroxidionok csak néhány százalékát alkotják az oldatnak, azonban ha a
szimulációkban figyelembe vesszük jelenlétüket, jelentős csökkenés mutatkozik a
számított frontterjedési sebességben, melyet az autokatalizátor koncentrációjának
csökkenésével magyarázhatunk.
H 2O

H+ + OH −

K w = [H+ ][OH − ]

Majd a klorit protonálódása is bevezetésre kerül, mely szintén jelentősen
befolyásolja az eredményeket, mivel a klórossav gyenge sav.
H+ + ClO−2

HClO 2

K a ,1 =

[HClO 2 ]
[H+ ][ClO−2 ]

K a ,2 =

[HSO −4 ]
[H+][SO 24 − ]

A keletkező szulfátion is képes felvenni egy protont.
H+ + SO 24 −

HSO−4

A fenti két reakció a proton koncentrációjának jelentős csökkenését okozza,
melynek hatására a front terjedési sebessége is csökken. A klorition diszproporciós
reackiójában klorát és klorit keletkezik.
3 ClO−2 → 2 ClO−3 + Cl −
A klorát meg is jelenik a termékelegyben, melyet Raman-spektroszkópiás
mérésekkel bizonyítottak, emiatt az alábbi egyenletet javasolják a reakció
sztöchiometriájának leírására:
2 S4O26 − + 8,5 ClO−2 + 6 H 2O → 8 SO24− + ClO−3 + 7,5 Cl− + 12 H+ .
A tetrationát bomlik lúgos oldatokban [10]. Ha a tetrationát koncentráció
kétszerese a hidroxidkoncentrációnak, akkor még relatíve sok tetrationát marad az
11

oldatban, azonban fordított esetben a tetrationát fél óra után már csak 5%-ban van jelen!
A bomlás eredményeként kis mennyiségben szulfit (SO 23 − ), kis mennyiségű tritionát
(S3O26 − ) és jelentős mennyiségű tioszulfát (S2O23 − ) keletkezik. A tioszulfát – klorit
reakció feltételezett mechanizmusa [11]:
24 S2O23 − + 13 ClO−2 + 12 H + → 10S 4O26 − + 8SO 24 − + 13 Cl − + 6 H2O
r 5 = k 5 [S2 O32− ][ClO−2 ][H+ ]

k 5 = 8,33⋅104 M − 2 s −1 .

További érv a fenti reakció figyelembevétele mellett, hogy ez gyorsabb, mint a
tetrationát – klorit reakció.
A cikk a diffúziós együtthatókat is kiemeli, mint lehetséges problémaforrás,
hiszen nem minden anyagra ismert pontos érték. A szerzők azt is bizonyították, hogy
figyelembe kell venni a front mögött lejátszódó reakciókat is, hiszen ezek szolgáltatják
az autokatalizátor nagy részét.
Két dimenzióban folytattak kísérletet mérnökök is, akik sav-bázis reakciókban
bekövetkező hő- és anyagtranszportot tanulmányoztak [12]. A kísérletekben a sósav, ill.
ecetsav nátrium-hidroxiddal való reakcióját használták, brómfenolkék és fenolftalein
indikátorok segítségével határozták meg a „front” helyzetét. A sósav esetén gyorsabb
előrehaladást tapasztaltak, mint ecetsav esetén, amit a sósav jóval nagyobb disszociációs
állandójával magyaráztak. Továbbá megmutatták, hogy a diffúzió és a konvenkció
arányát a hozzáadott etanol mennyisége befolyásolhatja.
Számítási munkát is találhatunk a kétdimenziós frontterjedésekkel kapcsolatban:
amerikai és izraeli fizikusok bizonyították, hogy stabil front csak egy kritikus
rendszerszélesség alatt jöhet létre, ill. azt is kimondták, hogy a frontterjedés sebességét
a rendszer szélessége is befolyásolhatja [13]. Ezt a jelenséget falhatásnak nevezzük, a
magyarázata pedig az, hogy a cső szélén az anyag haladása (diffúziója) korlátozva van,
míg a rendszer közepén az a sík bármely irányában haladhat. A frontalak nem egyenes,
hajlások vannak benne, amelyeket az angol szakirodalom alapján finger-nek fogunk
nevezni, a magyar fordításban ujjak, befűződés, lefűződés egyaránt előfordulnak. A
kialakuló finger hossza annál nagyobb minél szélesebb a rendszer, a közölt ábra
exponenciális összefüggést mutat, ám erről nem szolgáltattak pontosabb információt a
szerzők.
A tetrationát – klorit reakció kétdimenziós vizsgálatával kapcsolatban is több
cikk látott napvilágot. A hőmérséklet, mintázatra gyakorolt hatását akrilamid-metakrilát
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kopolimer hordozóban írták le [14]. A kísérletek során folyamatosan táplált, nemkevert
reaktort alkalmaztak, a hidrogélréteg egy kevert tartállyal volt kapcsolatban, mely segít
távol tartani a rendszert az egyensúlytól. A felfelé haladó vízszintes frontot elektródák
használatával vízbontással hozták létre, a vizsgált hőmérséklet-tartomány 30 és 55 °C
között volt, mivel e felett már szerkezeti változások játszódhatnak le a gélben. Azt
tapasztalták, hogy magasabb hőmérsékleten a front terjedési sebessége nagyobb, a
befűződések száma, és a kialakuló fingerek hossza is nő a hőmérséklet növekedésével.
Az Arrhenius-összefüggés felhasználásával meghatározták az Arrhenius-féle aktiválási
energiát is.
Különböző formák jönnek létre attól függően, hogy milyen az oldatösszetételből
és a hőhatásból eredő instabilitások egymáshoz viszonyított aránya [15]. A fentről lefelé
terjedő reakciófront konstans hullámszámmal és amplitúdóval halad előre, (míg ez
felfelé már nem igaz), mivel ezen fontos fizikai paraméterek nem változnak az idővel, a
nemlineáris dinamika eszköztárával jól jellemezhetővé válnak a létrejövő hullámok.
Jobbról balra haladó front esetén (a Hele-Shaw cella élére van állítva) a
reaktánsok és a termékek közötti sűrűségkülönbség hatása jelentősen befolyásolja a
kifejlődő frontalakot [16]. Ennek az az oka, hogy a termékek nagyobb sűrűségűek a
kiindulási anyagoknál, így a cella aljára süllyednek, ami jellegzetes frontalakot
eredményez, ahogyan ez a 2. ábrán látható is.

2. ábra. Jobbról balra haladó front élére állított Hele-Shaw cellában [16].

Ennek a kifejlődéséhez időre van szükség, azonban ha a front már stacionárius, akkor
ugyanezt az alakot figyelhetjük meg más távolságokban is. Az ábrázolt „elnyúlás”
nagysága annál nagyobb, minél szélesebb a cella, azonban független az alkalmazott
koncentrációtól. A felső és az alsó részen mért távolságkülönbség a cella szélességével
növekvő hatványfüggvény szerint változik.
A kiindulási sztöchiometria hatása is jelentős a frontterjedéskor kialakuló
mintázatokra [17]. Ugyanis [ClO−2 ]0 /[S 4 O 2−
6 ] 0≤13 -ig a termékek sűrűsége nagyobb,
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mint a reaktánsoké, azonban [ClO−2 ] 0 /[S 4 O2−
6 ] 0≥15 tartományban a sűrűségek között
említett reláció megfordul. Emiatt a lefelé haladó frontok jelentős kloritfelesleg esetén
stabilizálhatók, míg a felfelé haladó frontok instabilitása az említett módszerrel
csökkenthető.
Ahhoz, hogy az említett folyamatokat számítógép segítségével modellezni
tudjuk egy hatékony matematikai és számítástechnikai eszköztárra van szükségünk. Az
említett közlemények szerzői leírták, hogy a CVODE elnevezésű differenciálegyenletrendszer megoldó programcsomagot használták a feladat elvégzésére. Ezt a
Lawrence Livermore National Laboratory-ban (LLNL) [18] fejlesztette ki egy
kutatócsoport. A kutatócsoportról érdemes tudni, hogy az amerikai hadiipar
finanszírozza kutatásaik legnagyobb részét, és a programokat ballisztikus röppályák
számítására hozták létre, így azok meglehetősen pontosak és hatékonyak, annak is kell
lenniük, hiszen nem mindegy hogy adott esetben hova csapódik be egy rakéta. Ezek
forráskódja elérhető az interneten, ami annak köszönhető, hogy törvény írja elő, a
közpénzből támogatott kutatásokat kötelező egy meghatározott időtartam után
nyilvánosságra hozni az Amerikai Egyesült Államokban. A vegyészek legnagyobb
örömére, hiszen a röppályák mellett kinetikai számítások kivitelezésére is alkalmasak az
LLNL programjai. Az említett csoport készített egy FORTRAN nyelven írt
programcsomagot is, melyet VODE-nak (Variable-coefficient Ordinary Differential
Equation solver) hívnak [19], mely a CVODE-hoz hasonló és az elvi hátterében sincs
különbség. Ennek egy elődje az LSODE (Livermore Solver for Ordinary Differential
Equations) csomag szintén FORTRAN nyelven íródott, melynek egy változata az
LSODES (Livermore Solver for Ordinary Differential Equations with general Sparse
Jacobian matrix) lehetőséget biztosít a felhasznált memória csökkentésére.
Az említett rendszerek működése azon alapszik, hogy az alábbi, vagy ahhoz
hasonló egyenletrendszert oldunk meg minden időpillanatban [20]:
Psn (m)=−F n (x n (m))
x n (m+1)=x n (m)+s n ( m).
P a Jacobi-mátrix változását adja meg, xn pedig a fizikai paraméter értéke az adott
időpontban, melynek változtatását sn-nel valósítjuk meg. A módszer elég bonyolult, ám
nagyon fontos volt az eredmény pontossága az eredeti szimulációkban, így ha a
használatának alapjait megértjük és működésre tudjuk bírni a programot, akkor nyugodt
szívvel alkalmazhatjuk kémiai rendszerekre is.
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Az LSODE-csomag szubrutinjait, ill. azok kapcsolatát a 3. ábra mutatja be. A
szürkével jelölteket általában a felhasználónak (tehát nekünk) kell létrehoznunk, míg a
fehérrel jelöltek minden esetben belsőleg generálódnak. Az F rutin az alkalmazott
fizikai paraméter (esetünkben koncentráció) kezdőértékét és annak időbeli változását
tartalmazza, a JAC pedig a Jacobi-mátrixot, mely definíció szerint egy vektorértékű
függvény parciális deriváltjaiból áll, ez adja meg az egyes koncentrációk közötti
kapcsolatot. F-et minden esetben meg kell adnunk, azonban a JAC felírásával nem
minden esetben kell törődnünk, ez bizonyos beállítások esetén automatikusan is
létrehozható, ám ekkor hosszabb futási idővel kell számolnunk. A PSOL és az SPCG
rutinokat mi nem használtuk, emiatt ezeket nem részletezem.

3. ábra. Az LSODE által használt szubrutinok és kapcsolataik. A szürkével jelölteket a
felhasználó (mi) biztosít(hat)ja, a többi belsőleg generálódik [20].

Azonban még mindig nem rendelkezünk elég információval a szimulációkhoz
szükséges programok megírásához, mivel a térbeli változás leírásához az adott rendszert
darabokra (cellák) kell osztanunk, minden egyes cellában külön-külön koncentrációkat
kell felírnunk, majd ezek között megteremteni a kapcsolatot valamilyen formában.
Viszont az irodalomban ezt is megtaláljuk: a hullámok terjedésének sebessége és a
terjedést kiváltó erők kapcsolatát többféle módon is modellezhetjük kétdimenziós
rendszerekben [21]. Fontos lehet az is, hogy milyen geometriai alakzat segítségével
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bontunk egységekre egy teret, és ezek geometriai sajátságaiból adódóan hogyan
súlyozzuk ezek egymáshoz való viszonyát [22].
Bizonyos esetekben jól jöhet a Cairo nevű vektorgrafikai program is [23]. Több
programozási nyelvben is használható és igazán szép és pontos ábrák készíthetők
használatával.
Ha ezeket is tisztázzuk magunkban, már minden szükséges információval fel
vagyunk vértezve az egy- és kétdimenziós kémiai hullámok szimulációjának
megkezdéséhez.
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4. Célkitűzés
Az irodalmi áttekintésben láthattuk, hogy a kémiai hullámok egy relatíve sokat
vizsgált terület. A szimulációkban alkalmazott elhanyagolások néhány évtizede még
teljesen érthetőek voltak, hiszen az akkori számítógépek teljesítménye nem tette
lehetővé olyan nagy rendszerek megfelelő leírását, mint amire szükség lett volna. Ezért
került elhanyagolásra gyakorlatilag az összes egyensúlyi lépés a felállított modellekben.
E mellett volt, hogy nem is számoltak minden anyag koncentrációjának változásával.
Napjaink számítógépei és a modern matematikai, számítástechnikai eljárások
ezeket a korlátot a legtöbb esetben feloldják, így a kémiai modellek valósághoz jóval
közelebbi leírása is lehetővé válik, aminek hatására jobban megismerhetjük a
jelenségeket és azok magyarázatát. Ezáltal pontosabb képet alkothatunk a vizsgált
rendszerről.
Célunk az, hogy egy egyszerű, tetrationát-klorit reakcióból kiinduló modellen,
számítógépes szimulációk segítségével megmutassuk az alábbi kémiai megfontolások
frontterjedési sebességre gyakorolt hatását mind egy-, mind két dimenzióban:
–

vízionszorzat

–

reaktáns protonálódási egyensúlya

–

termék protonasszociációs egyensúlya

–

kiindulási reaktánskoncentrációk aránya.

Ehhez több program megírására is szükség van, melyek kiszámítják a különböző
időpontbeli koncentrációprofilokat, minden figyelembe vett részecskefajtára, majd
meghatározzák a front aktuális helyzetét az indítás helyétől egy adott időben, melyből
megadható a rendszerre jellemző frontterjedési sebesség értéke. Továbbá jó szolgálatot
tehet, ha vizuálisan is szemléltetni tudjuk a rendszer koncentrációeloszlását egy-egy
időpontban, melynek hatékony kivitelezéséhez további programokra van szükségünk
kétdimenziós esetben.
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5. Számítások bemutatása és értékelése
1. Alkalmazott programcsomagok
A számítások elvégzéséhez a Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)
[18] által kifejlesztett differenciál-egyenletrendszer megoldó programcsomagokat
használtuk. Az egydimenziós számításokhoz a VODE (Variable-coefficient Ordinary
Differential Equation solver) [19] csomagot, a kétdimenziós számításokra való
áttéréskor az LSODE (Livermore Solver for Ordinary Differential Equations) [19,20]
csomagot, míg a tényleges kétdimenziós számításokhoz az LSODES (Livermore Solver
for Ordinary Differential Equations with general Sparse Jacobian matrix) elnevezésű
csomagot alkalmaztuk. (A használatuk konkrétumait a megfelelő alfejezetben
részletezzük.)
A kétdimenziós számításokból nyert koncentrációadatok megjelenítéséhez a
Cairo elnevezésű vektorgrafikai programot használtuk [23].
2. A diffúzió és a diffúzióállandó fontossága
A frontreakcióknál a diffúzió szerepe vitathatatlan. Ennek számítására Fick II.
törvényét használjuk:

(

)

∂c i (x , y , z , t)
∂ 2 c i ( x , y , z , t) ∂ 2 ci ( x , y , z , t) ∂ 2 ci ( x , y , z ,t )
= Di
+
+
=
∂t
∂ x2
∂ y2
∂ z2
= Di ∇ 2 ci ( x , y , z ,t ) ,
ahol ci az i-edik anyag koncentrációja, x, y, z az iránykoordináták, t az idő, és Di az
i-edik anyag diffúzióállandója. A fenti képlet egydimenziós esetben egyszerűsödik:
∂c i ( x , t)
∂ 2 c i ( x , t)
= Di
= D i ∇ 12 c i ( x , t) .
2
∂t
∂x
Kétdimenzióban pedig az alábbi összefüggés írható fel:

(

)

∂c i ( x , y , t)
∂ 2 c i ( x , y , t) ∂2 ci ( x , y , t)
2
= Di
+
= D i ∇ 2 ci ( x , y , t) .
∂t
∂ x2
∂ y2
A koncentráció diffúzió miatti egydimenziós változását úgy lehet szemléltetni, hogy a
fenti differenciálegyenleteket egy konkrét elrendezésre megoldjuk. Például egy küvetta
felét c0 koncentrációjú oldattal töltjük fel, majd arra óvatosan azonos magasságban vizet
rétegzünk, akkor az egyenlet partikuláris megoldása 0 < x < h magasságú küvetta esetén
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az alábbi formában írható fel:
c( x , t) 1
2
= +π
c0
2

∞

∑
i=1

(

)

1
iπ
iπ x
−i 2π 2 Dt
sin
cos
exp
.
i
2
h
h2

A számítást a végtelen szummázás némileg nehezíti, azonban a probléma megoldható: i
növekedésével az exponenciális rész nullához tart így, az előző és az aktuális ciklusban
számított tag relatív eltérésének adott határérték alá csökkenéséig kell folytatnunk az
összegzést. A másik dolog amit észre kell vennünk az, hogy a szinuszos tag értéke
minden esetben egy, vagy nulla, így az nem okoz problémát, azonban a koszinusz
egyszer pozitív, egyszer pedig negatív értéket vesz fel, így a helyes eredmény eléréséhez
nem egy, hanem két tagot kell egy ciklusban kezelnünk. A különböző időpillanatokban
számított koncentrációprofilokat a 4. ábrán láthatjuk. Szépen látszik, hogy egy 4 cm
magas küvetta esetén a homogenitás eléréséhez 10 6 s szükséges, ami kissé több mint
11 és fél napnak felel meg. Azonban ha a folyadékoszlop magasságát csökkentjük,
akkor az exponenciális tag is csökken, így a homogenitás eléréséhez szükséges idő
csökken, a sejtek mérettartományában (μm) már rövid időtartamok is elégségesek, így
azt egyértelműen nem jelenthetjük ki, hogy a diffúzió egy lassú folyamat, míg nem
tisztáztuk a vizsgált rendszer méreteit.

4. ábra. Határolt diffúzió koncentrációeloszlásai.
Az

egydimenziós

esetet

kezelő

program

segítségével

számított

koncentrációprofilok láthatók az 5. ábrán. Ebben az esetben semmilyen reakció nem
játszódik le, csak a csőben elhelyezett anyagok diffúziója okoz változást. Látszik, hogy
minden esetben visszakapjuk a határolt diffúzióra jellemző görbéket. Azonban vegyük
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észre azt, hogy (a koncentrációt tartalmazó tengely lineáris beosztása miatt) a protonra
számított görbe jóval laposabb, elnyúltabb, mint a másik három komponens esetén. A
jelenséget a diffúzióállandók eltérése okozza, mert míg ennek értéke a tetrationát, a
klorit és a klórossav esetén 10–5 cm2 s–1 körül van, addig a proton esetén ez
1,5·10–4 cm2 s– 1, ez pedig adott idő alatt nagyobb távolság megtételét eredményezi a
csőben.

5. ábra. Határolt diffúzió koncentrációeloszlásai négy különböző időpontban.
−
+
[S4 O2−
6 ]0 = [ClO 2 ]0 = [HClO2 ]0 = [H ] = 1 M ,
DS O = DClO = DHClO = 10−5 cm2 s−1 , DH = 1,5⋅10−4 cm2 s−1 .
4

2−
6

−
2

2

+

Hogy ezt jobban lássuk, vegyük szemügyre a 6. ábrát, melyen az inflexiós pontok
helyzetének változása látható az idő függvényében. Leolvasható, hogy 1000 s elteltével
a protonkoncentráció inflexióspontjának távolsága a cső elejétől körülbelül ötször
nagyobb, mint a többi anyagé, így kijelenthetjük, hogy nem csupán a rendszer mérete
meghatározó a diffúzió szempontjából, hanem az adott részecske diffúzióállandójának
nagysága is. Ezt a szimulációk futtatásánál is érdemes észben tartanunk.
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6. ábra. Az inflexióspont helyzetének változása az 5. ábrán.

3. Az egydimenziós eset
Az egydimenzióban végrehajtott kísérletekben egy csövet a reaktánsok oldatával
kell feltöltenünk olyan közegben, amelyben nincs reakció (pl. lúgban), majd a
reakcióedény elejére az autokatalizátort (legtöbbször savat) tartalmazó oldatot kell
cseppentenünk. Ez a művelet helyettesíthető vízbontás (segítségével protonokat
termelünk), vagy egy előző reakcióból nyert termékoldat (oltóanyag) alkalmazásával.
Ezt követően a reakciófront követését a megfelelően kiválasztott indikátor színváltása
jelzi.
A szimulációknál is ezt kell tennünk. Az első lépés a cső felépítése: osszuk fel a
csövet azonos térfogatú egységekre (cellákra), ezekben minden anyagnak külön-külön
adjuk meg a koncentrációját (ld. 7. ábra). A cellák közötti a kapcsolatot diffúzió
segítségével teremtjük meg. Így például egy 100 cellára osztott csőben, 2 részecskefajta
koncentrációját 200 egyedi koncentráció felírásával valósíthatjuk meg.

7. ábra. Az egydimenziós cső modellje. A nyíl az autokatalizátor felcseppentésének
helyét jelöli. A reakció pl. az A + B + H → 2H + C alakú lehet.
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A diffúzió leírásához a matematikát kell segítségül hívnunk: a diffúzióra felírt
egydimenziós Fick II. összefüggést használjuk. Amennyiben az említett összefüggést
véges eltérések használatával szeretnénk felírni, három szomszédos cellát kell
kiválasztanunk (nem az elsőt és nem is az utolsót): ezekben a koncentráció hely szerinti
változását két oldalról is közelíthetjük:
[ Ai−1 ]−[Ai ]
∂[A ]
≈
∂ x x= x
x i−1−x i

∣

és

i

∣

∂ [A]
∂x

≈

x=x i

[Ai ]−[A i+1]
x i −x i+1

kifejezésekhez jutunk, melyben [Ai ] az A anyag koncentrációját jelöli az i-edik
cellában, míg x i az i-edik cella középpontjának távolságát jelenti. Majd képezzük a
második deriváltat:
[Ai −1 ]−[ Ai ] [A i ]−[Ai+1 ]
−
x i−1−x i
x i−x i +1
∂ [ A]
≈
.
2
x i+x i−1 x i+x i +1
∂ x x= x
−
2
2

∣

2

Tegyük

az

alábbi

kikötést:

i

Δ x = xi −x i+1 = x i−1−x i ,

ahol

Δx

a

cellák

középpontjának távolsága, mely érték megegyezik a cellamérettel. (A felírt Δ -k nem a
Laplace-operátort jelölik, hanem a különbségképzés jelölésére szolgálnak.) Így már
jóval egyszerűbb formában írható fel a koncentráció időbeli változását leíró
összefüggés:

∣

∂[A ]
∂2 [A]
= DA
∂t x= x
∂ x2
i

∣

x= xi

≈ DA

[ Ai−1 ]−2[ Ai ]+[Ai +1 ]
(Δ x)2

Ennek a közelítésnek a számítási stenciljét (computational stencil) láthatjuk a 8. ábrán,
mely az adott esetre jellemző Laplace-operátor által megkövetelt szorzófaktorokat és
ezek kapcsolatát szemlélteti. A stencil a vizsgált rendszert különböző geometriai
alakzatok használatával osztja egyenlő nagyságú részekre.

8. ábra. Számítási stencil egydimenziós csőre.

Az eddig hanyagolt első és utolsó cella kezelését is meg kell tennünk, vagy
különben olyan lesz mintha a cső két végét nem zárnánk le és „kifolyna belőle a
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reakció”. Itt egészen egyszerűen azt kell megvizsgálnunk, hogy létezik-e az adott
szomszédos cella, vagy sem. Az első cella esetén felírhatjuk ezt az összefüggést

∣

∂[A ]
∂2 [A]
= DA
∂t x= x
∂ x2
i

∣

≈ DA

−[ A i ]+[A i +1 ]
(Δ x )2

x= xi

,

míg az utolsó cellára az alábbi igaz:

∣

∂[A ]
∂2 [A]
= DA
∂t x= x
∂ x2
i

∣

[Ai−1 ]−[A i ]
.
(Δ x)2

≈ DA

x= xi

A cellák feltöltésénél azt is figyelembe kell vennünk, hogy nem egyetlen egy
-féle anyaggal fogjuk feltölteni a csövet, így annak érdekében, hogy mindig tudjuk
melyik index melyik részecskefajtához is tartozik bevezethetjük az alkalmazott
részecskeszámot

(NS).

Az

első

cellában

1, 2, ..., NS,

a

másodikban

(NS+1), (NS+2), ..., 2·NS, stb. alakban jelölhetjük az egyes anyagok koncentrációit.
Most, hogy a fizikát rendbe tettük, jöhet a kémia: nevezetesen az alkalmazott
modellek felállítása.
2.

A+B

→

C + 2H

r 2 = k 2 [A][ B][H]2

4.

A+B

→

C + 2H

r 4 = k 4 [A ][ BH ][H]

5.

H + OH

→

H2O

6.

H2O

→

H + OH

7.

B+H

→

BH

Kv =

k6
= [H][OH ]
k5

K BH =

k7
[ BH]
=
k 8 [B][H]

8.
BH
→
B+H
k
9.
C+H
→
CH
[CH ]
K CH = 9 =
10.
CH
→
C+H
k 10 [C][H]
Itt A a tetrationát-, B a klorit-, C a szulfátion, H a proton, OH a hidroxidion, BH a
klórossav, CH pedig a hidrogénszulfát szerepét betöltő részecske. Az egyszerűbb
kezelés érdekében a töltéseket nem tüntettük fel, és a valódinál egyszerűbb
sztöchiometriát használtunk*. Itt jegyezném meg, hogy a víz koncentrációját állandónak
vesszük és mint részecskét nem is visszük be számításokba, ezzel rövidítve a futási időt.
Rendezzük K BH kifejezését [B] -re:
[B] =

[BH]
,
[H] K BH

* A sorszámozás azért történt az 1. és 3. kihagyásával, mert az eredeti programban összesen 10 reakció
volt beprogramozva, ám az elsőt és a harmadikat nem használtuk. A további félregépelések elkerülése
végett szerencsésebbnek tűnt meghagyni az eredetileg használt jelölésrendszert.
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majd ezt helyettesítsük be a r 2 -be
r 2 = k 2 [A]

k
[BH]
[H]2 = 2 [A][BH ][H] .
[H] K BH
K BH

Látható, hogy r 4 -et kapjuk vissza, ha
k 2 = K BH k 4
egyenlet teljesül. Ez vezetett a már említett elhanyagolás [7] alkalmazásához is, mely
akkor

érthető

is

volt.

Napjainkban

azonban

a

protonálódási

egyensúlyok

figyelembevétele már nem ütközik igazán komoly számítási akadályokba egydimenziós
frontterjedés szimulációjakor. A k 2 és k 4 kapcsolatára felírt egyenletet mi is szem
előtt tartottuk. Az elvégzett számítások mindig ennek megfelelően történtek, hogy a
kapott eredmények összehasonlíthatóak legyenek. Egy reaktáns részecskére (A vagy B)
számított koncentráció-eloszlás látható a 9. ábrán. Szépen látszik a reakciófront
terjedése, a különböző időpontokban számított koncentrációkból (az idő lineárisan nő az
egyes görbék között).

9. ábra. Számított koncentrációprofil.**
**

Ahhoz hogy a front aktuális helyzetét meg tudjuk adni egy adott időpontban, a

kiszámított koncentrációprofilból, képeznünk kell az egymás melletti cellák
koncentrációinak különbségét, ebből kiválasztanunk a legnagyobbat, a megfelelő
(legnagyobb változás utáni) pont cső elejétől mért távolságát. Ezzel meg is kaptuk a
kísérletekben alkalmazott helyzetet, melyet egy sav-bázis indikátor színének változása
okoz. Azonban számításról lévén szó, illő lenne a kapott távolságot valamivel tovább
finomítani, hiszen a kiszámolt pontok „sűrűsége” alapján erre van lehetőségünk. Ehhez
** Az oltóanyagban [A]0=0 M, [B]0=3·10–2 M, [H]0=1,9·10–2 M , [OH]0=5,263·10–13 M, [BH]0=0 M, a
kezdeti koncentrációk a reaktánsoldatban: [A]0=1·10–2 M, [B]0=4·10–2 M, [H]0=1·10–11 M,
[OH]0=1·10–3 M, [BH]0=0 M, a diffúzióállandók: D A=DB=DBH=10–5 cm2 s–1, DOH=8·10–5 cm2 s–1,
DH=1,5·10–4 cm2 s–1, Δ x =10–3 cm, a sebességi együtthatók: k2=6,1394·104 M–3 s–1, k5=109 M–1 s–1,
k6=10–5 s–1.
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használtuk az alábbi egyenletet
x= x−
melyben

x

a

front

c i−2−ci −1
α Δx
(c i−2−ci−1 )+(ci −c i+1)

távolságát

jelenti,

az

i -edik

pont

a

legnagyobb

koncentrációváltozáshoz tartozó pontpár második pontjának koordinátája, c i az i -edik
ponthoz tartozó koncentráció, α geometriai tényező, mely a cellák középpontjának
távolságából adódik (egydimenziós esetben 1), Δ x pedig továbbra is a cellák
középpontjának távolsága, mely jelen esetben megegyezik a cellamérettel. A fenti
összefüggés mindig kisebb x -értéket eredményez az eredetileg megállapítottnál, hiszen
c i−2−ci −1 egydimenzióban mindig negatív (ld. 10. ábra), ami c i−ci+1 -re is igaz, így a
tört értéke pozitív, ahogyan a további tényezők is. A képlet jól működik, hiszen
amennyiben c i−2−ci −1 nagyobb mint c i−ci+1 , akkor i−1 -hez lesz közelebb az
inflexióspont, ellenkező esetben pedig i -hez.

10. ábra. Az inflexiós pont helyzetének pontosítása.
A felírt négypontos formula használatával meghatározott távolságból nyert
frontterjedési sebességet alkalmaztuk a továbbiakban.
A differenciál-egyenletrendszer megoldására használt DVODE nevű program, a
megoldás során az ún. Jacobi-mátrixot használja, mely egy vektorértékű függvény
elsőrendű parciális deriváltjait tartalmazó mátrix, esetünkben a koncentráció időbeli
deriváltjának, deriváltja egy adott részecske koncentrációja szerint:
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(

)

∂(∂ c1 /∂ t)
∂(∂ c 1 /∂ t)
⋯
∂ c1
∂ cn
J=
.
⋮
⋱
⋮
∂(∂ cn /∂ t)
∂(∂ c n /∂t)
⋯
∂ c1
∂ cn
A futási idők eléggé hosszúak lehetnek bizonyos esetekben, jó lenne ezt redukálni
valahogy. Ennek egyik lehetséges megvalósítása a J mátrix tárolásának módosításával
érhető el. Ha megnézzük az alkalmazott számítási stencilt, láthatjuk, hogy egymás
melletti cellák között van csak kapcsolat (az i -edik cella az i−1 -edikkel és az i+1 kel áll összeköttetésben), az ettől távolabbiakkal már nem. Ez alapján ésszerűnek tűnik,
hogy bizonyos, cellák közötti kapcsolatot leíró tagok nulla értéket vesznek fel. Azonban
ezekkel is számolunk, ha a teljes J mátrixot felírjuk. Ha ezeket a felesleges elemeket
elhagynánk jelentősen gyorsíthatnánk a számításokon. Azonban azt szem előtt kell
tartanunk, hogy három szomszédos cellához 3·NS-féle koncentráció tartozik. Tehát, a
főátlót és NS mellékátlót kell megtartanunk mind a két irányban. Ez az érték úgy jön ki,
hogy a főátló és a tőle (NS–1)-edik mellékátlóig terjedő elemek a reakciót írják le, a
maradék egy-egy mellékátló pedig a diffúzió miatt szükséges. Szerencsére a felírt
probléma kezelése a DVODE segítségével meglehetősen egyszerű: meg kell adnunk a
meghagyni kívánt mellékátlók számát mind a két irányban (ML és MU) és amennyiben
megfelelő megoldási módszert (method flag, MF) választunk, akkor már nincs is más
dolgunk, mint elkezdeni a számításokat.
A szimulációk végrehajtásához használt főprogram egy kiindulási (input) fájlt
követel meg, melyben megadjuk az alkalmazott relatív- és abszolút toleranciafaktor
értékeket, az ML, MU és MF értékeket, a felírt differenciál-egyenletek számát, továbbá
azt, hogy mennyi időt hagyunk a frontnak hogy végigfusson a virtuális csövünkön.
Ezután megadjuk az alkalmazott oltóanyag elhelyezkedését és összetételét, az üresen
maradt cellákat feltöltjük a reaktánsok oldatával. Ezt az alkalmazott sebességi
együttható, és diffúzióállandó értékek követik, végül pedig megadjuk Δ x értéket, mely
a cellák nagysága és távolsága.
Az eredmény esetünkben egy .out és egy .tim kiterjesztésű fájl. Az .out-ban a
koncentrációprofilok ábrázolásához szükséges adatokat tároljuk, egy ilyen látható a
9. ábrán egy reaktáns koncentrációját ábrázolva. Ezzel szemben a .tim az adott
időpontban kiszámított inflexiósponthoz tartozó távolságokat tartalmazza. A front
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aktuális helyzetét az idő függvényében ábrázolva egyenest kapunk, melynek
meredeksége megadja a frontterjedési sebességet. Az egyenest akkor fogadjuk el, ha a
korrelációs együttható abszolút értéke nagyobb 0,99995-nél, ekkor az egyenest
„tökéletesnek” tekintjük.
A sebességi együtthatók értékeinek beállítására futtatott szimulációk során azt
tapasztaltuk, hogy a Luther-egyenlet itt is érvényes, a négyzetgyökös összefüggés jól
leírja a pontok menetét, ahogyan a 11. ábrán is látható.

11. ábra. A Luther-egyenlet érvényességének bizonyítása. Az ábrán eltérő sebességi
együtthatókkal számolt frontterjedési sebességek vannak ábrázolva, egy
f (x )=√ x alakú függvényt illesztettünk a pontokra.
A sebességi együttható megfelelő nagyságrendjének meghatározása után – ennek
„melléktermékeként” jött létre a 11. ábra – már minden szükséges információnak a
birtokában vagyunk ahhoz, hogy megkezdjük az „éles” egydimenziós számításokat.
Ezeknél a 2. táblázat sebességi együtthatóit használtuk, a reaktánsok kiindulási aránya
pedig [B]0 /[A ]0=4 .
Az eredményül kapott távolság – idő pontpárokat ábrázolva a 12. ábrát kapjuk.
A legmeredekebb, keresztekkel jelölt egyenest leíró pontok alapján meghatározható
frontterjedési sebességet tekinthetjük referenciaértéknek. Itt csak a vízionszorzattal
számolunk, más egyensúlyi reakciólépést nem veszünk figyelembe. Ezzel szemben
négyzetekkel jelöltük azon számított pontokat, melyek a reaktánsrészecske (B)
protonálódási egyensúlyát írják le. 10–1 asszociációs egyensúlyi állandó esetén a két
görbe meredeksége gyakorlatilag megegyezik egymással, az említett konstans értékének
egy nagyságrendnyi növekedésével már szemmel látható eltérés mutatkozik a
frontterjedési sebességekben, amely különbség KBH értékének növekedésével nő. A
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klorit protonasszociációs egyensúlyi állandója 10 és 100 közé esik az alkalmazott
ionerősség függvényében, így az itt látható eltéréssel kell számolnunk ha egy kísérlet
modellezésénél eltekintünk az egyensúlyi reakciólépésektől. Az eredmény azzal
magyarázható, hogy a B részecske a protonokat megköti, így csökkentve a szabad H
koncentrációját, a kötött proton pedig jóval kisebb diffúzióállandója miatt lassabb
diffúzióra képes, e két hatás együttesen eredményezi a szemléltetett változást.

Sorszám k2 (M–3s–1) k4 (M–2s–1) k7 (M–1s–1)
1.

k8 (s–1)

KBH

107

2.

108

104

105

10–1

3.

107

105

105

100

4.

106

106

105

101

5.

105

107

105

102

6.

104
108
105
103
2. táblázat. A szimulációkban használt sebességi együtthatók.

12. ábra. A szimulációkból kapott távolság – idő pontpárok.
Kiszámíthatjuk a frontterjedési sebességek relatív eltérését az alábbi képlettel:
v –v
Δv
= x 1
v
v1
Δ v a protonálódás hatására bekövetkező sebességcsökkenés, Δ v / v a keresett eltérés,
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v x az adott KBH értéknél számított frontterjedési sebesség, v 1 az 1., protonálódástól
mentes eset frontterjedési sebessége. Ezek számított értékekét a 3. táblázatban találjuk.

∣Δ v /v∣ (%)

Sorszám

KBH

v (cm s–1)

1.

0

0,109539

2.

0,1

0,1088990

0,58

3.

1

0,1037540

5,28

4.

10

0,0708159

35,35

5.

100

0,0161322

85,27

6.
1000 0,0011995
98,90
3. táblázat. A 12. ábra frontterjedési sebességei. A sorszámozás egyezik a 2. táblázattal.
Amennyiben csak a termék (C) protonálódásával számolunk, hasonló eredményt
kapunk, ezt mutatja be a 13. ábra. A kisebb eltérés az elhanyagolásmentes esethez
képest (kereszt jelölők) azzal magyarázható, hogy az autokatalizátor koncentrációja
csökken az egyensúly hatására, azonban nem az egyik reaktáns (B) köti meg ezeket a
részecskéket, így B koncentrációja nem csökken a protonálódás hatására. Másrészt a
termék koncentrációja jobban „le van maradva” a reakciófronttól, így kevéssé tudja
megkötni a protonokat.

13. ábra. A szimulációkból kapott távolság – idő pontpárok.
Ha mind a termék, mind a reaktáns részecskéknek a protonálódását
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megengedjük KCH = 10 értékkel, már más a helyzet, ahogyan azt a 14. ábrán is
láthatjuk. Azokban a tartományokban, ahol KBH kicsi, ott a termék protonálódása fejt ki
nagyobb hatást a frontterjedési sebességre. Így a H részecske koncentrációjának további
csökkenése miatt, kisebb KBH értékek esetén tapasztalunk nagyobb eltérést a
referenciaértéktől, míg nagyobb egyensúlyi állandóknál a termék protonálódása már
elhanyagolhatóvá válik a reaktáns protonálódása mellett. Az illesztett egyenesek
meredekségeit és az elhanyagolást használó modellhez képest kapott relatív eltérést a
4. táblázat tartalmazza. (A reakciók sorszámai a 22. oldalon vannak definiálva.)

14. ábra. A reaktáns és a termék protonálódásának hatása (KCH minden esetben 10).

∣Δv /v∣ (%)

Sorszám

KBH

KCH

v (cm s–1)

1.

0

10

0,109539

2.

0,1

10

0,101500

7,34

3.

1

10

0,096839

11,59

4.

10

10

0,066863

38,96

5.

100

10

0,0155746

85,78

6.
1000
10
0,00118439
98,92
4. táblázat. A 14. ábra alapján meghatározott frontterjedési sebességek.
A sorszámozás egyezik a 2. táblázattal.
Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hol találjuk azt a határértéket, melytől kezdve
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már jelentős egy-egy egyensúlyi lépés hatása, további számítások szükségesek. Ezek
eredménye látható a 15. ábrán. A reaktáns protonálódása az elhanyagolást tartalmazó
modellhez képest 1-nél nagyobb asszociációs egyensúlyi állandók esetén fontos, míg
ehhez viszonyítva a termék protonálódását 10-es egyensúlyi állandóval, 0,1 – 40 K BH
értékek esetén tapasztalunk számottevő eltérést, [B]0/[A]0 = 4 arányból kiindulva.

15. ábra. Termék és reaktáns protonálódás figyelembevételének szükségessége.
A reaktánsok kiindulási koncentrációjának változása is kihat a rendszerre,
ahogyan azt a 16. ábra is szemlélteti. Ha A és B anyag azonos koncentrációban van
jelen az oldatban, akkor a háromszoros B felesleghez képest nagyobb frontterjedési
sebességet kapunk, mely főként nagyobb K BH értékek mellett szemléletes. A jelenség
oka az, hogy B megköti H-t, így a reakció nehezebben tud „beindulni”, a front is
lassabban fog haladni nagyobb B-feleslegek esetén. Az 1:1 arány, gyakorlatilag teljesen
együtt fut az 1%-os felesleggel, a 10%-os felesleg már jól elkülönül, az 50%-os jelentős
csökkenést okoz, [B]0/[A]0 = 4 esetén drasztikus a változás. Egy másik érdekesség, hogy
1000-es protonasszociációs egyensúlyi állandó esetén a C protonálódásával, ill. a nélkül
számolt frontterjedési sebesség 1:4 arány esetén azonos, míg ennél kisebb arányoknál a
görbék még szétválnak, mert C is érzékelhető mennyiségű protont képes megkötni ezen
KBH értéknél.
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16. ábra. Különböző kiindulási reaktánsarányok hatása.

KBH

∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%)
1:1,00

1:1,01

1:1,10

1:1,50

1:4,00

0,1
0,07
0,13
0,10
0,18
0,59
0,2
0,19
0,24
0,26
0,38
1,13
0,3
0,31
0,36
0,40
0,56
1,66
0,55
0,64
0,66
0,79
1,04
2,93
1
1,12
1,19
1,31
1,88
5,27
2,55
2,82
2,89
3,18
4,47
12,16
5
5,45
5,55
6,08
8,45
21,57
10
10,15
10,27
11,20
15,26
35,35
20
17,78
17,98
19,40
25,50
52,14
40
28,66
28,91
30,84
38,80
68,74
70
39,17
39,44
41,61
50,35
79,76
100
46,16
46,43
48,65
57,46
85,27
150
53,89
54,18
56,32
64,83
90,07
200
59,09
59,34
61,39
69,49
92,65
283
64,84
65,08
66,97
74,41
94,98
400
69,97
70,18
71,89
78,61
96,65
600
75,20
75,37
76,85
82,67
97,94
800
78,40
78,56
79,88
85,08
98,56
1000
80,63
80,78
81,98
86,72
98,90
5. táblázat. A frontterjedési sebességek relatív eltérései amennyiben C nem protonálódik.
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A konkrét szimulációk végeredményeinek számértékei az 5. és 6. táblázatban
találhatók.

A

kettes

számú

modellel

számított

frontterjedési

sebességek,

[A]0/[B]0 = 1:1,00; 1:1,01; 1:1,10; 1:1,50; valamint 1:4,00 arányoknál rendre: 0,045469;
0,045860; 0,049101; 0,061388; 0,109539 cm s–1.

KBH

∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%) ∣Δ v /v∣ (%)
1:1,00

1:1,01

1:1,10

1:1,50

1:4,00

0,1

6,09

6,12

6,32

6,70

7,34

0,2

6,24

6,24

6,42

6,88

7,86

0,3

6,31

6,36

6,56

7,06

8,33

0,55

6,61

6,62

6,91

7,47

9,53

1

7,06

7,13

7,39

8,22

11,59

2,55

8,59

8,66

9,08

10,60

17,80

5

11,03

11,10

11,72

14,21

26,34

10

15,33

15,44

16,42

20,40

38,96

20

22,36

22,56

24,00

29,88

54,54

40

32,51

32,76

34,66

42,26

70,10

70

42,38

42,65

44,78

53,14

80,54

100

48,97

49,24

51,41

59,85

85,78

150

56,29

56,57

58,68

66,83

90,38

200

61,22

61,46

63,48

71,25

92,86

283

66,68

66,90

68,76

75,93

95,11

400

71,55

71,76

73,44

79,90

96,71

600

76,51

76,69

78,14

83,75

97,97

800

79,55

79,71

81,01

86,03

98,57

1000
81,67
81,81
82,99
87,57
98,92
6. táblázat. A frontterjedési sebességek relatív eltérései amennyiben C is protonálódik.

4. Kétdimenziós számítások
Az interneten és matematika könyvekben keresgélve számos lehetőséget
találunk egy sík felosztására, ehhez különböző alakzatokat hívhatunk segítségül. Így a
négyzet mellett háromszöget, vagy akár hatszöget is, ezt mutatja be a 17. ábra.
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17. ábra. A sík néhány felosztási lehetősége.
Ez a választás kulcsfontosságú lehet a kétdimenziós szimulációkban. A
négyzetet választják a legtöbben (17. ábrán a középső felső), aminek a viszonylagos
egyszerűsége lehet az ok, hiszen itt az egymás felett és mellett elhelyezkedő cellák
távolsága azonos, sőt, ez az érték megegyezik a négyzetek oldalhosszával. Ha
megnézzük a számítási stencilt, láthatjuk, hogy a csúcsokon való érintkezés sem
elhanyagolható, azzal is számolnunk kell, így egy cellának nyolc szomszédjával van
kapcsolata. A háromszög esetén ez az érték első ránézésre háromnak tűnik, de a csúcsok
miatt itt 12 szomszédos cellát kell számon tartanunk. Azonban a hatszög esetén bármely
elhelyezésnél 6 szomszédot találunk, az pedig külön öröm, hogy a szomszédok
súlyzófaktora azonos, hiszen a cellák középpontjának távolsága azonos két egymás
melletti cella esetén. A hatszöges rács számítási stenciljét a 18. ábrán mutatjuk be.

18. ábra. Méhsejtmintájú rács számítási stencilje.
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Az ábrán látható tényezők, melyek a cellák kapcsolatát írják le több helyen is le vannak
közölve, azonban a levezetést általában nem elégséges magyarázattal társítják, így mivel
ezeket nem értettük teljes mértékben, kezdetben 1 és –6 tényezőket használtunk. A
cellaméretet az egydimenzióban alkalmazottakkal tettük egyenlővé, majd addig
változtattuk az egyes számítási lépéseket, míg a két eset (egy- és két dimenzió)
frontterjedési

sebességei

egyenlők

nem

lettek. Annak

érdekében,

hogy

az

összehasonlíthatóság ne sérüljön, beépítettünk egy kapcsolót (NW) a programba, mely a
síkot a hossztengelye mentén hengerré „hajtja össze”, a megfelelő szélső cellák közötti
kapcsolat megteremtésével. Ennek bekapcsolásával keskeny csövet kapunk, így
hosszabb rendszer esetén gyakorlatilag egydimenzióban vagyunk. Az eredmény a
matematikusok által levezetett 2/3-os faktorral egyezett meg. Saját tapasztalatunk
alapján így ezt beláttuk, és a továbbiakban ezt használtuk.

19. ábra. Az alkalmazott rács felépítése.
A síkot felosztottuk hatszögekkel, a speciális mátrixot ezzel létrehoztuk, azonban
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ezek között már nehezebb megteremteni a kapcsolatot, mint egydimenzióban. Ezt
könnyen beláthatjuk a 19. ábra alapján. A sorok indexe a mátrixban i volt ( i ∈ [1. . p] ),
míg az oszlopoké j ( j ∈ [1.. q] ). Az első sorban három különböző esetet
különböztethetünk meg:
•

első cella: két szomszédos cella van

•

q-adik cella: három szomszédos cella van

•

többi cella: négy szomszédos cella van.

A többi páratlan sorszámú sorban:
•

első cella: három szomszédos cella van

•

q-adik cella: öt szomszédos cella van

•

többi cella: hat szomszédos cella van.

Az utolsó sorban:
• első cella: három szomszédos cella van
•

q-adik cella: két szomszédos cella van

•

többi cella: négy szomszédos cella van.

A többi páros sorszámú sorban:
•

első cella: öt szomszédos cella van

•

q-adik cella: három szomszédos cella van

•

többi cella: hat szomszédos cella van.
A leírást nehezíti, hogy a koncentrációkat itt is egy vektorban kell tárolnunk a

felhasznált programcsomagok (LSODE, LSODES) követelményei miatt. Itt is az
egydimenziós esetnél említett sorszámozást használjuk, azzal a különbséggel, hogy az
első sor végére érve a második sor elejére „lépünk”, majd a többinél is így folytatjuk.
Így egy cellával „előre” a megfelelő koncentráció NS-re van, egy sorral előre pedig
NS · q hozzáadásával léphetünk. Láthatjuk, hogy vannak konstansok, melyeket többször
is használunk: NSNQ = NS · q, NSNQNS = NS · (q–1), NSNQPS = NS · (q+1), ezeket
az említett változónevekkel jelöljük, egyszer „előre” kiszámítjuk, ezzel is időt takarítva
meg a szimulációk futtatásakor. A cellák közötti távolság (a cellák középpontjai közötti
távolság), egyenlő a cellák szélességével, értéke Δ x , azonban a cellák magassága
2 / √(3)Δ x -nek adódik. Ez egy kissé nehezíti az átláthatóságot a front aktuális
pozíciójának meghatározásakor, az említett távolságadatok alakulását szemléleti a
20. ábra.
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20. ábra. A hatszöges rendszerre jellemző távolságadatok.

A front helyzetének meghatározása most több irányban is történhet, úgy
határoztunk, hogy az oltóanyag területének geometriai középpontjától kezdjük meg a
protonkoncentráció legnagyobb változásának keresését a sík négy irányában (ha erre
lehetőség van): felfelé, lefelé, jobbra és balra.
A fronthelyzetet most is az előző alfejezetben ismertetett eljárás segítségével
finomítjuk (ld. 10. ábra) a pontosabb eredmények elérése érdekében.
vízszintes irányban 1, felfelé és lefelé pedig

√(3)/2 ,

α értéke

ami egyszerű geometriai

megfontolásból adódik (ld. 20. ábra).
Ha így elkezdünk számolni, komoly fejtörést okoz a szimulációk idő- és
memóriaszükséglete. Gondoljunk csak bele! Ha egy 1000 × 1000 cellából álló rendszert
tekintünk, 7-féle részecskét veszünk figyelembe, és 1 bájtot 8 biten tárolunk, akkor
1000⋅1000⋅7 = 7⋅106
különböző koncentrációadatunk lesz, melyek mindegyikét le kell deriválnunk az összes
többi szerint, ami
(7⋅10 6)2 = 4,9⋅1013
amit bájtra, majd terabájtra átszámolva
4,9⋅1013⋅8 bájt = 3,92⋅1014 bájt = 356,52 TB .
Ez egyértelműen túl nagy érték, ahhoz hogy egy mai számítógép memóriájában
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(2 – 4 GB ma már átlagosnak mondható) elférjen, ezzel nem tudunk számolni.
De még van valami amit elő tudunk húzni a kabátunk ujjából! Használhatjuk a
már ismertetett „csonkított” Jacobi-mátrix tárolást. Akkor számoljunk! Mivel
legtávolabb egy sor és még egy cella távolságra levő értékek között teremtünk
kapcsolatot (és ugyanígy felfelé is), így
1000⋅1000⋅7⋅2⋅7⋅(1000+1) = 9,8098⋅1010
értékkel számolunk. Ez memóriában kifejezve
9,8098⋅1010⋅8 bájt = 7,84784⋅1011 bájt = 730,87 GB .
Ez sajnos még mindig eléggé használhatatlan nagyságrendbe esik. A legbosszantóbb az
egészben az, hogy ezek közül sok érték 0, így azt nem is kellene letárolni.
Azonban ha az LSODES csomagot használjuk [19], akkor lehetőségünk nyílik a
ritka mátrix használatára, mely éppen az ilyen jellegű problémák megoldására készült.
Ehhez két vektorra van szükségünk: IAN és JAN. IAN(i) megmutatja, hogy JAN
hanyadik elemét kezdjük el beolvasni és az IAN(i+1)-dik értékig folytatjuk a Jacobimátrix feltöltését a JAN által meghatározott sorokban. Ennek megértésében segíthet a
21. ábra

21. ábra. A Jacobi-mátrix felépítése az IAN és a JAN vektorok segítségével.
Az egyes elvek alapján letárolt elemeket, és a kialakult ritkasági szerkezetet
(sparsity structure) a 22. ábrán tekinthetjük meg egy 4 sorból és 3 oszlopból álló
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rácsban, ha a részecskefélék száma 3.

22. ábra. A Jacobi-mátrix szerkezete. Balra: csonka mátrix, jobbra: ritka mátrix esetén.

Az ábra alapján látszik, hogy kevesebb elemünk van, de felmerül a jogos kérdés,
melyik mátrixelem melyik folyamathoz rendelhető. A választ az előbb ismertetett

23. ábra. A Jacobi-mátrix elemeinek fizikai folyamatokhoz rendelése:
reakcióból (●), reakcióból és diffúzióból (○), diffúzióból (+),
rendszer „összetekeréséből” (NW=1) (>) eredő tagok.
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konkrét rendszer esetén, különböző jelölőkkel létrehozott Jacobi-mátrix esetén
szemléltetjük a 23. ábrán. A teli körök (●) a reakció miatt kerültek be a mátrixba, míg
az üres körökkel (○) jelölt elemeket a reakció és a diffúzió is befolyásolja, a pluszjellel
(+) ábrázolt elemek a diffúzió következményei, a relációjellel (>) jelöltek pedig a
falhatás kiküszöbölése végett jelennek meg a próbaszimulációkban.
Azt azonban még mindig nem tudjuk, hogy mennyi memóriát is takarítottunk
meg a ritka mátrix beprogramozásával. Ehhez néhány kisebb rendszerben
meghatároztuk

a

nemzérus

elemek

(NNZ)

számát

a

Jacobi-mátrixban. Az

eredményekből arra következtettünk, hogy p⋅q⋅s , p⋅q⋅s 2 , q⋅s , q⋅s 2 , p⋅s , p⋅s 2 ,
p⋅q , p , q , s , s 2 tagok szerepelhetnek a kérdéses értéket megadó képletben. 12
olyan különböző esetet vizsgáltunk, amelyen mátrixrang analízist végezve tizenkettőt
kapunk eredményül, tehát nincsenek a felírt rendszerben egymástól lineárisan függő
sor-, vagy oszlopvektorok, független sor- és vektorrendszert alkotnak az elemek. Így
már felírható a lineáris egyenletrendszer a falhatás kiküszöbölése nélküli esetben:
p 1⋅q 1⋅s 1⋅p⋅q⋅s + p1⋅q1⋅s 21⋅p⋅q⋅s 2 + q1⋅s 1⋅q⋅s + q 1⋅s12⋅q⋅s2 + p1⋅s1⋅p⋅s +
p 1⋅s12⋅p⋅s2 + s 1⋅s + s12⋅s2 + p1⋅q 1⋅p⋅q + q1⋅q + p 1⋅p + a=nnz 1
p 2⋅q 2⋅s 2⋅p⋅q⋅s + p2⋅q 2⋅s22⋅p⋅q⋅s 2 + q 2⋅s 2⋅q⋅s + q2⋅s 22⋅q⋅s 2 p 2⋅s2⋅p⋅s +
p 2⋅s 22⋅p⋅s 2 + s 2⋅s + s 22⋅s 2 + p 2⋅q 2⋅p⋅q + q 2⋅q + p2⋅p + a=nnz 2

⋮
2
2
p 12⋅q12⋅s 12⋅p⋅q⋅s + p12⋅q12⋅s12
⋅p⋅q⋅s 2 +q12⋅s 12⋅q⋅s +q12⋅s12
⋅q⋅s 2 + p12⋅s 12⋅p⋅s +
2
p12⋅s12
⋅p⋅s 2 +s 12⋅s +s 212⋅s 2 + p 12⋅q12⋅p⋅q +q12⋅q + p12⋅p +a=nnz 12

ahol p 1 az első rendszerben a sorok száma, q 1 az első rendszerben az oszlopok száma,
s1 az első rendszerben a részecskefajták száma. Ha megoldjuk az egyenletrendszert az
eredmény:
p⋅q⋅s=6, p⋅q⋅s 2=1, q⋅s=−4, q⋅s 2 =0, p⋅s=−4, p⋅s 2=0, s=2, s 2=0,
p⋅q=0, q=0, p=0, a=0.
Tehát a keresett képlet
NNZ NW =0=6⋅p⋅q⋅s +p⋅q⋅s 2−4⋅q⋅s−4 p⋅s+2⋅s
NNZ NW =0 =s⋅( p⋅q⋅( s+6)−4⋅(q+p)+2) .
Ugyanezt az egyenletrendszert (a megfelelő nnz x ) értékekkel megoldva megkaphatjuk
a falhatást kiküszöbölő eset nemzérus elemeinek számítására alkalmas összefüggést is,
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melynek eredménye:
p⋅q⋅s=6, p⋅q⋅s 2=1, q⋅s=−4, q⋅s 2 =0, p⋅s=0, p⋅s 2=0, s=2, s 2=0,
p⋅q=0, q=0, p=0, a=0.
Ez alapján felírható a keresett képlet:
NNZ NW =1=6⋅p⋅q⋅s +p⋅q⋅s 2−4⋅q⋅s
NNZ NW =1=s⋅( p⋅q⋅(s+6)−4⋅q).
Kiszámíthatjuk a memóriaszükségletet az előzőeknek megfelelően (1000 sor,
1000 oszlop és 7-féle részecske). A letárolt mátrixelemek száma:
NNZ NW =1=7⋅(1000⋅1000⋅(7+6)−4⋅1000) = 9,0972⋅10 7 ,
mely
9,0972⋅10 7⋅8 bájt = 7,27776⋅108 bájt = 694,06 MB .
Ez az érték már kényelmesen elfér egy mai számítógép memóriájában. Sőt! Ha
kétmagos processzorral szerelt gépet használunk, akkor akár két nagy rendszert is
futtathatunk rajta, a memória nagy valószínűséggel akkor is elegendőnek fog
bizonyulni.
Egy problémánk még mindig akad: a koncentráció rendszerbeli eloszlásáról
valamilyen módon képet kellene alkotnunk, azonban egyszerű szövegfájlok formájában
már nem túl hatékony a tárolás. Ha a pontosságból engedünk, akkor kisebb fájlokat
hozhatunk létre és a megjelenítést is jóval elfogadhatóbb sebességgel végezhetjük el.
A gyakorlatban ezt az FPUTC függvény segítségével valósítottuk meg. Ez egy
bájtot helyez a megadott fájlba, mely egy karakter, vagy egy 1 és 255 közötti szám
tárolására alkalmas. Mivel egy részecske maximális és minimális koncentrációját az
adott rendszerben könnyedén becsülhetjük, így ezek közé a határok közé szoríthatjuk a
lehetséges koncentrációértékeket. Egyenes arányosság alkalmazásával az adott
koncentrációt 1 és 255 közé eső számmá alakítjuk, melyet az FPUTC függvénnyel írunk
ki. Annak érdekében, hogy három nagyságrendnél nagyobb változást is érzékeltetni
tudjunk ugyanezt megtesszük az értékek tízes alapú logaritmusával is. Tovább
csökkenthető a létrehozott fájl mérete, ha alkalmazunk még egy értéket, mely az egymás
melletti azonos koncentrációjú cellákat számlálja össze, maximum ötvenig. Így 50
koncentrációt 3 bájton (ismétlődések száma, lineáris és logaritmikus skálán
meghatározott érték) tárolhatunk. Ennek azonban az az eredménye, hogy az így készült
fájlok nehezen olvashatók, külön erre a célra írt ábrázolóprogramra van szükségünk a
tárolt adatok megjelenítéséhez.
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Megkezdhetjük a szimulációkat. Az egydimenziós esetből kiindulva 50%-os B
felesleget alkalmaztunk és a 2. táblázat sebességi együtthatóival indítottuk el a
számításokat, úgy hogy a tér négy irányába (fel, le, jobbra, balra) kerestük a proton
legnagyobb koncentrációváltozását. Az oltóanyagot egy csepp formájában juttattuk a sík
középpontjára, melynek létrehozásakor a 24. a) ábra alapján indultunk ki, az eredményt
pedig a 24. b) ábrán tekinthetjük meg.

24. ábra. Az oltóanyag felcseppentése a síkra: a) a terv, és b) az eredmény.
Egy cseppentéses módszerrel indított front terjedését szemlélteti a 25. ábra
néhány időpontban. Szépen látszik, hogy a rendszer a kezdeti egyenetlenségeket (a
hatszöges rács korlátai) kiegyenlíti és a terjedés kör alakban történik, miután a front
elérte a stacionárius állapotát. Az is látszik, hogy az oltóanyag helye megmarad a
vizsgált időtartományban, hiszen a reakció elindul, és ahol „végigsöpör”, ott telítődik
protonnal az adott térrész, de a középen levő „lyukból” csak kidiffundált a proton, de
reakcióval több nem keletkezett. Az ismertetett világosabb résszel szemben, amikor a
front eléri a sík szélét, sötétebb részek jelennek meg. Ezt a jelenséget nevezik
visszacsapódásnak, és az okozza, hogy a terjedést a fal korlátozza, ezáltal egy visszafelé
irányuló anyagáramlás jön létre, és hasonlít ahhoz amikor egy nagyobb tó partján állunk
és a hullámok a partfalhoz csapódnak.
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[H+/ M]

lg[H+/ M]

[H+/ M]

lg[H+/ M]

0,0 s

2,2 s

4,4 s

6,6 s

8,8 s

10,0 s

25. ábra. Cseppentéssel indított front terjedésének vizuális megjelenítése a
protonkoncentráció ábrázolásával, koncentráció- és logaritmikus (pH) skála szerint.***
***

A tényleges kétdimenziós szimulációkra elég kevés idő maradt, a szükséges

programok megírásának – vártnál jóval nagyobb – időszükséglete miatt, továbbá a
számításokhoz szükséges időtartam is jelentősen nőtt az egydimenziós esethez képest,
minden fentebb leírt „praktika” alkalmazásának ellenére is. A legrövidebb szimulációk
fél-egy órát vettek igénybe, azonban ezekben protonasszociációs egyensúly nem került
számításra, ellenkező esetben egy-egy szimuláció kivitelezéséhez több napra van
szükség. Ezt is csak a tervezetthez képest kisebb, ám jól értékelhető, 200 × 200 cellából
álló rendszerben tudtuk végrehajtani, így a megfelelő terület lefedéséhez a cellaméretet
is ötszörösére növeltük (5·10–3 cm), mely még jónak számít. Δx változtatása miatt a
megfelelő

egydimenziós

szimulációkat

is

újra

elvégeztük.

A

kiindulási

koncentrációarány [B]0/[A]0 = 1,50 volt. A sebességi együtthatók értékei most is a
***A kezdeti koncentrációk az oltóanyagban [A] 0=0 M, [B]0=5·10–3 M, [H]0=1,9·10–2 M,
[OH]0=5,263·10–13 M, [BH]0=0 M, a reaktánsoldatban: [A]0=1·10–2 M, [B]0=1,5·10–2 M,
[H]0=1·10–11 M, [OH]0=10–3 M, [BH]0=0 M, a diffúzióállandók: DA=DB=DBH=10–5 cm2 s–1,
DOH=8·10–5 cm2 s–1, DH=1,5·10–4 cm2 s–1, Δx =5·10–3 cm, a sebességi együtthatók: k2=107 M–3 s–1,
k5=109 M–1 s–1, k6=10–5 s–1, rendszer mérete: 200×200 cella.
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2. táblázatban találhatóak voltak. A cseppentéssel indított front esetén kapott
eredményeket a 7. táblázat foglalja össze. ∣Δv /v∣1D az egydimenziós és a kétdimenziós
számítások eredményének eltérését jelenti:

∣ ∣ ∣
Δv
v

=

1D

∣

v 2D−v 1D
.
v 1D

∣Δv / v∣ (%) ∣Δv / v∣1D (%)

Sorszám

KBH

KCH

v (cm s–1)

1.

0

0

0,057480

2.

0,1

0

0,057382

0,17

1,02

3.

1

0

0,056482

1,74

0,96

4.

10

0

0,048919

14,89

1,51

5.

100

0

0,022060

61,62

13,41

6.

0,1

10

0,053721

6,54

1,39

7.

1

10

0,052832

8,09

1,45

8.

10

10

0,045909

20,13

1,95

1,11

9.
100
10
0,021140
63,22
12,22
7. táblázat. A kétdimenziós eset számított frontterjedési sebességei.
A 7. táblázat adataiból is kitűnik, hogy az egydimenziós és kétdimenziós
szimulációkban számított frontterjedési sebességek kis K BH értékeknél hibahatár
környéki egyezést mutatnak, azonban az egyensúlyi állandó növekedésével egyre
nagyobb mértékűvé válik az eltérés, ahogyan ez a 26. ábrán is látszik.
Az egydimenziós számítások eredményeiből számított frontterjedési sebességek
relatív eltérései a B (reaktáns) részecske protonasszociációs egyensúlyi állandójának
függvényében fekete jelölőkkel és szaggatott vonallal vannak jelölve. Ezek az értékek
kis KBH értékeknél megegyeznek a kétdimenzióban számított eredményekkel, azonban
KBH növekedésével egyre inkább elválnak egymástól a pontok, a kétdimenziós frontok
lassabbak lesznek mint az egydimenziós megfelelőjük. A kétdimenzióban kétféle
módszert is választottunk az indításra: az oltóanyagot csepp formájában juttattuk a sík
közepére, vagy a sík egyik oldalára (felülre) vittük fel lineárisan. Várható, hogy a
lineárisan indított front jobban hasonlít az egydimenziós esethez.
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26. ábra. Az egy- és kétdimenzióban számított eredmények összehasonlítása:
kétdimenziós esetben: cseppentéssel és lineárisan indított front esetén.
A cseppentéssel indított front a lineárisnál lassabbnak bizonyult, ami azzal
magyarázható, hogy itt a radiális terjedés miatt kevesebb proton-utánpótlás érkezik
hátulról, oldalról.
A görbék menetének magyarázata azonos az egydimenziós esetben leírtakkal: a
front terjedési sebessége KBH növekedésével csökken, mivel az egyensúlyi
reakciólépésekben a szabad proton koncentrációja csökken, a kötött proton
diffúzióállandója pedig közel egy nagyságrenddel kisebb, mint a szabad formáé. A
termék protonálódásának hatása csekélyebb nagy KBH értékek esetén, mert annak
egyensúlyi állandója kisebb, azonban kis K BH értékeknél mind a két protonasszociációs
egyensúly meghatározó lehet.
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6. Összefoglalás
A kémiai hullámok modellezésénél alkalmazott jelentős kémiai egyszerűsítések
alkalmazása napjaink átlagos számítási kapacitása mellett már nem indokolt. A
protonasszociációs egyensúlyi reakciólépések hatása jelentős a legtöbb vizsgált
rendszerben, hiszen a proton, mint autokatalizátor van jelen, koncentrációja jelentősen
befolyásolja a frontterjedési sebességet. Továbbá a szabad proton diffúzióállandója
közel egy nagyságrenddel nagyobb, mint a kötött formájú alaké. A felállított
modellrendszerben számított frontterjedési sebességet minden figyelembe vett hatás
befolyásolhatta:
–

vízionszorzat

–

reaktáns protonálódási egyensúlya

–

termék protonasszociációs egyensúlya

–

kiindulási reaktánskoncentrációk aránya.
Egydimenzióban KBH = 100-as értéknél a reaktáns protonálódása, a

protonálódásra képes részecske háromszoros feleslege esetén 85%-os frontterjedési
sebesség eltérést jelent az egyensúlyt elhanyagoló közelítéshez képest, az eltérés
amennyiben a termék is protonálódhat 86%. Kisebb felesleg alkalmazásakor az a két
modell közötti eltérés is kisebb (1:1 aránynál 53%, ill. 49%). Ezt a hatást az
elreagálatlanul maradt reaktáns protonálódása okozza.
Kétdimenzióban azonos protonasszociációs egyensúlyi állandónál, cseppentéssel
indított front esetén az egydimenzióhoz képest 12% relatív eltérést kapunk, aminek a
radiális terjedés az oka, így az autokatalizátor diffúziója hátulról-oldalról, nem, vagy
csak kevésbe hatékonyan valósulhat meg, mint a másik két ismertetett esetben.
A bemutatott lépések figyelembevétele a szimulációkban, tehát fontos a pontos
eredmény elérése szempontjából. Hátrányként említhető, hogy bonyolultabbá válik a
reakciórendszer az egyensúlyi lépések alkalmazásával, így a probléma matematikai
megfogalmazása nehezebbé válik, egydimenziós esetben azonban a futtatás ideje nem
írható a negatívumok közé, a különbség nem jelentős egy jól paraméterezett
rendszerben. Kétdimenzióban ez már komoly, ám nem legyőzhetetlen korlátot jelent,
ám mivel a kétdimenziós és egydimenziós szimulációk eredményei között nem volt túl
nagy az eltérés, így az egydimenzióban, hasonló rendszerben számított, frontterjedési
sebesség jó kiindulási alapot teremthet a kétdimenziós számítások paramétereinek
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megadásához.
A téma bőséges irodalmából láthattuk, hogy a fizikai folyamatok miatti néhány
százalékos változása a frontterjedés sebességének komoly hatást gyakorol a létrejövő
hullámokra. Számításaink eredményeiből látható, hogy sokkal nagyobb, a számolt
rendszereinkben akár hatszoros sebességváltozást is okozhat a protonálódás
figyelembevétele. Ezek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy az egyensúlyi
reakciólépések nem hanyagolhatók el a szimulációk során, a kémia éppoly hangsúlyos a
tárgyalt folyamatokban, mint a fizika.

47

7. Köszönetnyilvánítás

Köszönetet szeretnék mondani családomnak, hogy támogattak abban, hogy
eljuthassak idáig. Külön ki kell emelnem édesanyámat, édesapámat és testvéremet:
köszönöm Nektek hogy mindig tudtátok mi kell ahhoz, hogy az adott ponton túljussak!
Köszönöm témavezetőmnek Peintler Gábornak a sok segítséget és a mérhetetlen
türelmet, amit mind a projekt-, mind a diplomamunka közben felém mutatott! Köszönet
illeti azért is, mert bemutatta a programozás kulcselemeit, és ezt nem csak
szintaktikailag tette, egészen új szemléletmódot adott.

„

A kutatás olyan mintha egy labirintus közepén állnál és meg
kellene találnod az egyetlen kijáratot. Ha zsákutcába jutsz két
dolgot tehetsz: visszafordulsz és keresel egy másik irányt,
vagy nekifeszülsz a falnak...

”

… és a legszebb az, hogy néha mind a kettő célravezető lehet.

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt
keretei között valósult meg.

48

8. Irodalomjegyzék
[1]

R. Arnold, K. Showalter, J. J. Tyson, Translation (Luther),
J. Chem. Ed. 64, 1987, 740 - 742

[2]

K. Showalter, J. J. Tyson, J. Chem. Ed., 64, 1987, 742 - 744

[3]

http://web.unideb.hu/~vgaspar/doktori/bzjelens.html
2014. május 15.

[4]

K. Showalter, J. Chem. Phys., 73, 1980, 3735 - 3742

[5]

T. A. Gribschaw, K. Showalter, D. L. Banville, I. R. Epstein,
J. Phys. Chem. 85, 1981, 2152 – 2155

[6]

K. Showalter, Wiley-Interscience: New York, 1987, 769 - 821

[7]

A. Toth, D. Horvath, A. Siska,
J. Chem. Soc., Faraday T rans., 93, 1997, 73 - 76

[8]

Zs. Viranyi, A. Szommer, A Toth, D. Horvath,
Phys. Chem. Chem. Phys., 6, 2004, 3396 - 3401

[9]

G. Peintler, Gy. Cseko, A. Petz, A. K. Horvath,
Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 2010, 2356 - 2364

[10] D. Varga, A. K. Horvath, Inorg. Chem., 46, 2007, 7654 - 7661
[11] I. Nagypal, I. R. Epstein, J Phys Chem, 90, 1986, 6285 - 6292.
[12] K. Tanoue, H. Ikemoto, M. Yoshitomi, T. Nishimura,
Thermal Science & Engineering, 17, 2009, 121 - 129
[13] C. S. Wylie and H. Levine, Phys Rev E, 74, 2006, 016119-1 - 016119-7
[14] E. Jakab, D. Horvath, A. Toth, Phys Chem Chem Phys, 4, 2002, 1307 - 1309
[15] T. Bansagi Jr., D: Horvath, A. Toth, J. Yang, S. Kalliadasis, A. De Wit,
Phys Rev E, 68, 2003, 055301-1 - 055301-4
[16] G. Schuszter, T. Toth, D. Horváth, A. Toth,
Phys Rev E, 79, 2009, 016216-1 - 016216-4
[17] T. Rica, G. Schuszter, D. Horvath, A. Toth, Chem Phys Lett, 585, 2013, 80 - 83

49

[18] Lawrence Livermore National Laboratory, Center for Applied Scientific
Computing, http://computation.llnl.gov/casc, 2014. május 15.
[19] http://www.netlib.org, 2014. május 15.
[20] P. N. Brown, A. C. Hindmarsh, J Appl Math Comp, 31, 1989, 40 - 91
[21] M. Sahimi, S. M. Vaez Allaei, Comput Sci Eng, 2008, 66 - 75
[22] A. Iserles, A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations,
Second Edition, 2009, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
[23] Cairo Graphics, http://cairographics.org/, 2014. május 15.

50

Alulírott Valkai László vegyész MSc szakos hallgató, kijelentem, hogy
diplomamunkámat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
Karának, a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén készítettem, a vegyész MSc
diploma megszerzése érdekében.
Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját
munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.)
használtam fel.
Tudomásul veszem, hogy diplomamunkámat a Szegedi Tudományegyetem
könyvtárában, a kölcsönözhető könyvek között helyezik el.

Szeged, 2014. május 15.

…………………………………
Valkai László

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar

51

