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I. Bevezetés 
 

 Napjaink egyik sikertörténete az összetett reakciómechanizmusok alkalmazása tudomá-

nyos és technikai problémák megoldására. A kémiai reakciók általában nagyon sok, gyakran 

több száz vagy több ezer reakciólépésen keresztül zajlanak le. Számos reakciólépés esetén le-

het�ség van az adott reakciólépés kinetikáját egyenként, más reakciólépésekt�l elkülönülten 

kísérletileg tanulmányozni és meghatározni a megfelel� reakciókinetikai adatokat. Más reak-

ciólépések esetén kvantumkémiai számításokkal lehet hatékonyan meghatározni a 

reakciókinetikai paramétereket. Évente több száz olyan cikk jelenik meg, amelyben els�ként 

mérik meg egy elemi reakció sebességi együtthatóját, vagy amelyben új, pontosabb mérési 

eredményeket közölnek egy korábban már tanulmányozott reakcióról. Az elemi reakciókra 

vonatkozó adatokat Interneten keresztül elérhet� számítógépes adatbázisokban gy�jtik, illetve 

több csoport foglalkozik azzal, hogy úgynevezett „kiértékelt reakciókinetikai adatgy�jtemé-

nyeket” hozzanak létre. Ezek a kiértékelt reakciókinetikai adatgy�jtemények (evaluated 

chemical kinetics data) több független mérés és elméleti számítás alapján tartalmaznak ajánlá-

sokat a reakciólépések sebességi együtthatójának h�mérséklet- és nyomásfüggésére, valamint 

megadják a sebességi együttható bizonytalanságának h�mérsékletfüggését. Az elemi reakci-

ókra vonatkozó közlemények és a reakciókinetikai adatgy�jtemények alapján össze lehet állí-

tani olyan részletes reakciómechanizmusokat, amelyek alkalmasak a megfelel� összetett ké-

miai folyamatok leírására. 

 A részletes reakciómechanizmusokon alapuló szimulációk felhasználhatók arra, hogy új 

kémiai ismereteket szerezzünk. A számítások alapján meg lehet becsülni olyan anyagfajták 

koncentrációját, amelyek az adott rendszerben technikai okokból jelenleg nem mérhet�k. A 

mechanizmusok kinetikai analízise alapján megtudható, hogy melyek az adott körülmények 

között legfontosabb reakcióutak, és hogy milyen kölcsönhatás van az egyes részfolyamatok 

között.  

A környezetvédelemben és a technológiában egyre nagyobb mértékben támaszkodnak 

részletes reakciómechanizmusokon alapuló szimulációkra. A mikroelektronikai gyártástech-

nológia egyik fejlesztési iránya a „kémiai g�zleválasztás” (chemical vapour deposition, CVD) 

módszerének fejlesztése reakciókinetikai szimulációk alapján. Egyre több vegyipari folyamat 

kinetikáját határozzák meg az elemi reakciók szintjéig, és ez lehet�séget ad olyan reakciókö-

rülmények kiválasztására, amelyeknél a hasznos termék nagy kitermeléssel keletkezik, mi-

közben kevés káros mellékterméket kapunk. Ma már az egyre kisebb fogyasztású és egyre 
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kevesebb szennyez�anyagot kibocsátó autómotorokat is részletes reakciómechanizmusok fel-

használásával tervezik. Éget�berendezések és er�m�vi kazánok tervezésénél alapvet�en fon-

tos részletes reakciókinetikai modellek alkalmazása. A légkörkémiai modellek segítségével 

fel lehet mérni az egyes szennyez�anyagok kibocsátásának hatását, a kibocsátás növelésének 

vagy csökkentésének következményeit. A legutóbbi években kezdtek megjelenni az els� 

olyan cikkek, amelyekben arról számoltak be, hogy új gyógyszerhatóanyagok kifejlesztését az 

adott betegség biokémiai alapjain alapuló reakciókinetikai modellek vizsgálatára alapozzák. 

 Ahhoz, hogy a részletes reakciómechanizmusokat még szélesebb körben alkalmazzák, két 

területen kell el�re lépni. Mint minden fizikai modell, a reakciómechanizmusokon alapuló 

modellek paraméterei is bizonytalanok, emiatt a kapott szimulációs eredmények is bizonyta-

lanok. A szimuláció eredménye akkor hasznos igazán, ha meg tudjuk határozni a kapott 

eredmény bizonytalanságát is. Egy másik probléma, hogy a részletes reakciómechanizmuso-

kat alkalmazó modellek általában túlságosan lassúak, ha azokat térben inhomogén problémák 

szimulációjára használják. Fontos kérdés, hogyan lehet a reakciómechanizmusokat tartalmazó 

modellt átalakítani gyorsabban számítható alakra úgy, hogy a kapott új modell csaknem azo-

nos eredményeket adjon a fontos anyagok koncentrációjára. Az értekezésemben el�relépések-

r�l számolok be ezeknek a témáknak néhány részterületén. 

  

 

II. Célkit�zések 
 

1.  A reakciósebességi együttható h�mérsékletfüggését a ( )RTEATk n −= exp  kiterjesztett 

Arrhenius-féle egyenlettel, illetve ennek speciális változataival, az eredeti 

( )RTEAk −= exp  Arrhenius-féle egyenlettel, vagy ritkábban a nATk =  alakú egyen-

lettel szokás leírni. A reakciókinetikai adatbázisok több ezer reakcióra tartalmazzák az 

ajánlott Arrhenius-féle paramétereket, valamint a sebességi együttható bizonytalanságá-

nak h�mérésékletfüggését, de általában nem tartalmaznak információt az Arrhenius-féle 

paraméterek bizonytalanságáról. Célul t�ztem ki, hogy eljárást dolgozzak ki az 

Arrhenius-féle paraméterek bizonytalanságának számítására, ha ismert a sebességi 

együttható szórásának h�mérsékletfüggése.  

2.  Nagy reakciómechanizmusok redukciójának els� lépése, hogy kiválasztják azokat az 

anyagfajtákat és azokat a reakciólépéseket, amelyek elhagyhatók a mechanizmusból 

úgy, hogy a redukált mechanizmus felhasználásával kapott szimulációs eredmények 
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csaknem azonosak a teljes mechanizmussal kapott eredményekkel. A szakirodalomban 

számos módszert javasoltak a felesleges anyagfajták és reakciók kiválasztására, általá-

ban a reakciókinetikai differenciálegyenlet-rendszer jobb oldalának vizsgálata alapján. 

Célom volt, hogy a korábbiaktól eltér� megközelítésen alapuló és hatékonyabb módszert 

dolgozzak ki ennek a feladatnak a megoldására. 

3.  Nagy reakciómechanizmusok csak korlátozott mértékben redukálhatók a felesleges re-

akciók és felesleges anyagfajták azonosításával és törlésével. A mechanizmusredukció 

következ� lépése annak figyelembe vétele, hogy egy kinetikai folyamat széles id�skála-

tartományban zajlik és a szimuláció id�skálájánál sokkal gyorsabb és sokkal lassabb fo-

lyamatokat különleges módon lehet kezelni. Ezen alapulnak olyan hagyományos mód-

szerek, mint a kvázistacionárius-közelítés, a gyors el�egyensúly-közelítés vagy a 

pszeudoels�rend-közelítés. Az ezeknek megfelel� modern eljárások, mint például a CSP 

vagy az ILDM módszerek, mind a kinetikai differenciálegyenlet-rendszer Jacobi-féle 

mátrixának sajátérték-sajátvektor felbontásán alapulnak. Az eddigi ilyen vizsgálatokban 

mindig feltételezték, hogy a Jacobi-féle mátrix diagonalizálható. Célul t�ztem ki a 

reakciókinetikai modellek id�skála-analízisére egy általános módszer kidolgozását.  

 

 

III. Új tudományos eredmények 

1.   Az Arrhenius-féle paraméterek bizonytalansága 

 

1.1.  Levezettem egy összefüggést arra, hogy milyen kapcsolat van a sebességi együttható 

szórásának h�mérsékletfüggése és az Arrhenius-féle paraméterek h�mérsékletfüggetlen 

kovarianciamátrixa között. Ez az egyenlet egyúttal megadja a sebességi együttható szó-

rása h�mérsékletfüggésének lehetséges alakját. 

1.2.  A reakciókinetikai adatbázisokban alapvet�en háromféle módon adják meg a sebességi 

együttható bizonytalanságát. Megmutattam, hogy az égéstudományi reakciókinetikai 

adatbázisokban használt megadási mód attól függ�en, hogy hány h�mérsékletértéknél 

adják meg a k bizonytalanságát, egyes esetekben egyértelm�, de a legtöbb esetben nem 

tartalmaz elegend� információt az Arrhenius-féle paraméterek együttes valószín�ségi 

s�r�ségfüggvényének (evsf) meghatározására, míg más esetekben önellentmondásra ve-

zet. A légkörkémiában a IUPAC és a JPL adatbázisok különböz� módon adják meg a k 

bizonytalanságát. Az IUPAC adatbázisok megadási módja megfelel�, de rejtetten egy-
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ségnyi korrelációt tételez fel A és E között. A JPL megadási módja alapján 298 K h�-

mérséklet alatt és felett jelent�sen különböz� evsf rekonstruálható az Arrhenius-féle pa-

raméterekre, tehát azokból a bizonytalansági adatokból nem számítható egyértelm� 

h�mérsékletfüggetlen együttes valószín�ségi s�r�ségfüggvény. 

1.3.  Megmutattam, hogy ha az Arrhenius-féle paraméterek többváltozós normális eloszlású-

ak, akkor a sebességi együttható s�r�ségfüggvénye normális eloszlású minden h�mér-

sékleten. Ha a sebességi együttható s�r�ségfüggvénye csonkolt valamilyen kmin és kmax 

értékeknél, akkor az Arrhenius-féle paraméterek együttes s�r�ségfüggvénye is jó közelí-

téssel csonkolt többváltozós normális eloszlásnak fog megfelelni. 

1.4.  A reakciókinetikai adatbázisokban megadott bizonytalansági információ alapján, a leve-

zetett összefüggéseket felhasználva illesztéssel meghatározható az Arrhenius-féle para-

méterek evsf-ének kovarianciamátrixa, ami egyértelm�en meghatározza a megfelel� 

többdimenziós normális eloszlást. Amennyiben a bizonytalansági információ nem hatá-

rozza meg egyértelm�en az evsf-t, akkor a reakciókinetikai adatbázisokban található in-

formációval nem ellentmondó evsf-et lehet el�állítani. A módszert a következ� reakciók 

példáján mutatom be: O+N2O�NO+NO, N+OH�NO+H, HO2+C3H5�C3H6+O2, 

O+C2H4�termékek, és O(1D) + H2O � OH + OH. 

1.5.  Azt ajánljuk, hogy a jöv�ben a reakciókinetikai adatbázisok a mostani, általában nem 

egyértelm� bizonytalansági információ helyett közvetlenül az Arrhenius-féle paraméte-

rek korrelációs mátrixát adják meg bizonytalansági információként, amit kétparaméteres 

Arrhenius-féle egyenletnél 3, háromparaméteres Arrhenius-féle egyenletnél pedig 6 adat 

megadását jelenti. Az eddigi esetekben, amikor változó h�mérséklet� reakciókinetikai 

rendszerekben végeztek bizonytalanság analízis, mindig feltételezték, hogy csak az A 

paraméter bizonytalan, n és E pedig pontosan ismert, ami nem reális feltevés. Az 

Arrhenius-féle paramétereknek az értekezésben megadott módon meghatározott evsf-e 

alapján a reakciókinetikai rendszereknek sokkal pontosabb bizonytalanságanalízise vé-

gezhet� el. 

 

2.   Reakciómechanizmusok redukciója a szimulációs hiba minimalizálásával 

 
2.1.  Kifejlesztettem a szimulációs hiba minimalizálásán alapuló konnektivitási módszert 

(Simulation Error Minimization Connectivity Method, SEM-CM) a felesleges anyagfaj-

ták azonosítására. A módszer alkalmazásához meg kell jelölni, hogy mely anyagfajtákat 

tekintjük fontosnak egy reakciókinetikai rendszerben. Ezek után a normált Jacobi-féle 
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mátrix alkalmazásával azonosítjuk azokat az anyagfajta-csoportokat, amelyek hozzáadá-

sa a fontos anyagfajtákhoz egy konzisztens mechanizmus felépítését teszi lehet�vé. 

Szimulációkat végzünk minden kapott mechanizmussal; a mechanizmusokat és a hozzá-

juk tartozó szimulációs hibát egy adatbázisban rögzítjük. A szimulációs hiba alatt a tel-

jes és a redukált mechanizmus alkalmazásával végzett szimulációk eredményének elté-

rését értjük. Amennyiben az adatbázisban található legkisebb szimulációs hiba is na-

gyobb, mint a mechanizmus redukciójának elfogadható hibája, újabb anyagfajta-

csoportokat adunk hozzá a legkisebb hibájú mechanizmushoz. Ezzel mechanizmusok 

olyan sorozatát kapjuk, amelyek mérete egyre n� és hibája egyre csökken. Ilyen módon 

tetsz�leges megkövetelt hibához lehet közel minimális számú anyagfajtát tartalmazó 

mechanizmust találni, amely azonban még tartalmazhat felesleges reakciólépéseket. 

2.2.  Kifejlesztettem a szimulációs hiba minimalizálásán alapuló PCAF-módszert (Principal 

Component Analysis of Matrix F with Simulation Error Minimization (SEM-PCAF)). 

Az el�bbi lépésben kapott redukált mechanizmust vizsgáljuk tovább úgy, hogy a PCAF 

módszert különböz� vágási paraméterértékekkel használjuk. A kapott redukált mecha-

nizmusokat, a hozzájuk tartozó szimulációs hibát, és a szimulációhoz szükséges CPU 

id�ket egy adatbázisban rögzítettük. Ezek közül a mechanizmusok közül választjuk ki 

azt, amelyik szimulációs eredménye jól egyezik a teljes mechanizmuséval és ugyanak-

kor a leggyorsabb a szimulációja. 

2.3.  Megvizsgáltam egy 6874 reakciólépést és 345 anyagfajtát tartalmazó reakciómechaniz-

must, amely a metán parciális oxidációját írja le nagy konverzióig. Ennek redukciójával 

megmutattam, hogy a SEM-CM és SEM-PCAF módszerek együttes alkalmazása na-

gyon hatékony eljárás. A cél az volt, hogy egy adott, ipari szempontból reális körül-

ménynél a redukált mechanizmus a 12 nagy koncentrációban jelenlév� anyagfajta kon-

centráció−id� görbéjét legfeljebb 5 % hibával adja vissza. A SEM-CM és SEM-PCAF 

módszerek együttes alkalmazásával kapott reakciómechanizmus 246 reakciólépést és 47 

anyagfajtát tartalmaz, és az ezzel végzett szimuláció 116-szor gyorsabb, mint az eredeti 

teljes mechanizmussal végzett szimuláció.  

2.4.  Irodalmi közlemények alapján beprogramoztam több olyan módszert, amelyet az utóbbi 

években javasoltak reakciómechanizmusok redukciójára a felesleges anyagfajták és fe-

lesleges reakciók elhagyásával. Ezek a módszerek az Irányított Relációs Gráf (Directed 

Relation Graph, DRG), a kétlépéses DRG, a DRGASA, a DRGEP és a kiterjesztett 

DRGEP módszerek voltak. Minden esetben vizsgáltam a teljes és a redukált mechaniz-

mus szimulációs eredményének eltérését az egyes módszerrel kapott redukált mecha-
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nizmusok méretének függvényében. Az utóbbit a redukált mechanizmusban lev� anyag-

fajták számával jellemeztem. Megállapítható volt, hogy az általam kifejlesztett új mód-

szer ezeknél a módszereknél sokkal hatékonyabb, mert adott szimulációs hibához min-

den esetben sokkal kisebb méret� redukált mechanizmust javasolt. 

 
 

3.   Reakciókinetikai modellek id�skála-analízise 

 

3.1.  Amennyiben a Jacobi-féle mátrixnak nincsenek többszörös sajátértékei, vagy a többszö-

rös sajátérték geometriai multiplicitása egyenl� az algebrai multiplicitásával, akkor a sa-

játértékek megfelel�en jellemzik az id�skálákat. Megállapítottam, hogy amennyiben a 

többszörös sajátérték geometriai multiplicitása kisebb az algebrai multiplicitásánál, ak-

kor ezek a sajátértékek nem adnak teljes információt az id�skálákról. Ezt az úgynevezett 

degenerált esetet a szakirodalom korábban nem tárgyalta. 

3.2.  Els�ként alkalmaztam a reakciókinetikai differenciálegyenlet-rendszer Jacobi-

mátrixának Jordan-féle felbontását a kinetikai rendszer id�skáláinak meghatározásához. 

A lineáris közelítésen belül ez az eljárás teljesen általánosan jellemzi az id�skálákat. A 

degenerált esetben a koncentrációperturbációk nem exponenciális függvények összege 

szerint csengenek le, hanem megjelennek olyan tagok is, amelyek egy exponenciális 

függvény és egy hatványfüggvény szorzataként felírhatók fel. Ennek a függvénynek a 

paramétereit�l függ�en, a megfelel� id�skála sokkal kisebb és sokkal nagyobb is lehet, 

mint a sajátérték alapján számított id�skála. 

3.3.  Egy példán megmutattam, hogy ha két reakciólépésnek pontosan azonos a sebességi 

együtthatója, akkor a megfelel� Jacobi-féle mátrix degenerált lehet. A troposzfériakémia 

részletes reakciókinetikai modelljeiben sok kémiailag hasonló anyagfajta szerepel. Ezek 

analóg kémiai reakcióira a kinetikai adatok hiányában azonos sebességi együtthatókat, 

úgynevezett generikus sebességi együtthatókat szoktak feltételezni. Hasonló generikus 

sebességi együtthatókat alkalmaznak szénhidrogének alacsony h�mérséklet� égésének 

leírásánál. Az ilyen modellek esetén nagy az esélye annak, hogy a kinetikai differenciál-

egyenlet-rendszer Jacobi mátrixának vannak degenerált sajátértékei, emiatt a fenti köze-

lítés fontos lehet az ilyen modellek id�skála-analízisen alapuló redukciójánál. 

 
 
 
 


