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1. Bevezetés 

 

A nitrogén-oxidok képződése égések során, különös tekintettel az üzemanyagok égésére, 

fontos kutatási terület. A nitrogén-oxidok jelentős szerepet játszanak a fotokémiai szmog és a 

savas eső kialakulásában, illetve közvetlen egészségkárosító hatással is rendelkeznek. Emiatt 

fontos a nitrogén-oxidok kibocsátását minimalizálni az üzemanyagok, illetve a tüzelőanyagok 

égetése során.  

Az égések során keletkező nitrogén-oxidok mennyisége sok paramétertől függ, többek közt 

a tüzelőanyag összetételétől, a tüzelőanyag és oxidálószer arányától, az égési hőmérséklettől 

és nyomástól. A nitrogén-oxidok képződési sebessége meglehetősen érzékeny ezen 

paraméterek változására, ezért a körülmények olyan kis megváltoztatásával, amik jelentősen 

nem befolyásolják az égetéssel nyerhető energia mennyiségét, jelentősen csökkenteni lehet a 

képződő nitrogén-oxidok mennyiségét. Égető berendezések és motorok optimalizációja a 

minél kevesebb nitrogén-oxid termelés érdekében hosszú és meglehetősen költséges 

kísérletek alapján végezhető el. Ezen mérések részbeni kiváltására ad lehetőséget az égések 

számítógépes szimulációja. 

Egy égéskémiai folyamat sok (akár több száz vagy több ezer) elemi reakciólépés 

összességeként megy végbe. Egy égéskémiai rendszer pontos számítógépes szimulációjához 

minden egyes végbemenő elemi reakciólépés sebességi együtthatóját ismernünk kellene. A 

sebességi együtthatók hőmérsékletfüggőek, illetve bizonyos esetekben nyomásfüggőek is. 

Rendkívül nehéz lenne minden körülmény között mindegyik elemi reakciólépés sebességi 

együtthatóját kellő pontossággal meghatározni. Emellett gyakran nem ismert minden elemi 

reakciólépés. A gyakorlatban azonban egy égési mechanizmusban viszonylag kevés olyan 

reakciólépés van, amely a reakciórendszer viselkedésére komoly hatást gyakorol, így 

elegendő ezeknek a reakciólépéseknek a sebességi együtthatóját nagy pontossággal 

meghatározni. 

Az égéskémiai méréseket két csoportra szokás bontani, a közvetett (avagy indirekt) és a 

közvetlen (avagy direkt) mérésekre. Indirekt mérés esetén egy egész reakciórendszer 

viselkedését vizsgáljuk, például egy reaktorból kilépő elegy összetételének, vagy egy 

tüzelőanyag−levegő elegy lamináris lángterjedési sebességének mérésével. Ebben az esetben 

a mérés eredménye több elemi reakciólépés sebességi állandójától függ. Ezen mérések 

eredménye csak a teljes égéskémiai modell figyelembevételével szimulálható, és az 
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égéskémiai modell pontosságának ellenőrzése miatt fontos. Direkt mérés esetén a 

körülmények megválasztásával igyekszünk elérni, hogy a mért eredmény csak egyetlen elemi 

reakciólépés sebességi együtthatójától függjön, így egyes elemi reakciók sebességi 

együtthatóját közvetlen módon lehet meghatározni az eredmények alapján. 

Sebességi együtthatók elméleti módon is számíthatóak kvantummechanikai, illetve 

statisztikus termodinamikai módszerek segítségével. Szintén lehetséges már ismert sebességi 

együtthatóval rendelkező, hasonló anyagfajtákat tartalmazó elemi reakciók alapján 

megbecsülni egyes elemi reakciók reakciósebességi együtthatóját. 

Égési rendszerekben nitrogén-oxidok többféle reakcióútvonal szerint keletkezhetnek. Az 

egyik ilyen képződési utat a Zeldovich-mechanizmus [1] írja le. A Zeldovich-mechanizmus a 

magas hőmérsékleteken (1700 K felett) történő nitrogén-monoxid képződést írja le, amelynek 

során a levegő nitrogénjének és oxigénatomoknak közvetlen reakciójából keletkezik nitrogén-

monoxid. 

A munkám során a Zeldovich-mechanizmus szerinti nitrogén-monoxid képződés 

reakciókinetikai modelljével foglalkoztam. A munkám kiindulópontja az Abian és 

munkatársai [2] által közölt méréssorozat, illetve az általuk megalkotott modell volt. 

Cikkükben csőreaktorban végrehajtott mérési eredményeket közöltek, amelynek során a 

képződött nitrogén-monoxid mennyiségét mérték 1700 K – 1810 K 

hőmérséklettartományban,légköri nyomáson, nitrogént, oxigént és vízgőzt tartalmazó 

elegyben. Ilyen körülmények között elsősorban a Zeldovich-mechanizmus szerint képződik a 

nitrogén-monoxid.  

Abian és munkatársai [2] eredményeik alapján meghatározták a N + NO = N2 + O reakció 

sebességi együtthatóját. Érzékenységanalízis alapján úgy találták, hogy kizárólag ennek a 

reakciónak a sebességi együtthatója határozható meg a kísérleti eredményeik alapján. A 

meghatározás során a reakció sebességi együtthatóját illesztették egyenként a mérési 

eredményeikre és a kapott eredményeket átlagolták. A sebességi együtthatót a mérés szűk 

hőmérséklettartománya, illetve a reakció kismértékű hőmérsékletfüggése miatt hőmérséklettől 

független állandóként kezelték az illesztések során. Az illesztéshez szükséges szimulációkhoz 

a Klippenstein és munkatársai [3] által közölt modellt használták. 

Munkám során Abian és munkatársai [2] méréseiből és modelljéből kiindulva az általuk 

közölt modellnél átfogóbb, a mérési eredményeket jobban leíró modell megalkotása volt a 

célom. Ehhez az ELTE Kémiai Intézet Reakciókinetikai Laboratóriuma által kidolgozott 



7 
 

optimalizációs módszert használtam. Először érzékenységanalízis alapján kiválasztottam azon 

elemi reakciólépéseket, amelyek sebességi együtthatóinak megváltoztatására jelentős 

mértékben változik a számított NO-koncentráció. Ezen reakciók sebességi együtthatóinak 

paramétereit optimalizáltam a Reakciókinetikai Laboratórium által kifejlesztett Optima 

program segítségével. Az optimalizáció minden adatra egyszerre történt, a sebességi 

együttható hőmérsékletfüggését is figyelembe véve. A szakirodalomból általam gyűjtött 

direkt mérések, illetve elméleti számítások eredményeinek felhasználásával az optimalizációt 

kiterjesztettem tágabb hőmérséklettartományra. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

Az irodalmi áttekintés során bemutatom a nitrogén-oxidok képződésének lehetséges 

mechanizmusait, a reakciókinetikában használt összetett reakciómechanizmusok felépítését, a 

sebességi együtthatók bizonytalanságának leírását és meghatározását, és két fontos, 

égéskémiában használt optimalizálási módszer elméleti hátterét. Ismertetem a kísérleti 

adatsorok egyszerű felhasználását elősegítő ReSpecTh fájlformátumot [4, 5], illetve az 

általam feldolgozott indirekt mérések elvégzésére használt kísérleti berendezéseket. 

 

2.1. Nitrogén-oxidok képződése 

 

A nitrogén-oxidok képződésének több lehetséges módja van égési rendszerekben. Az 

alábbi alfejezetekben ezeket ismertetem. 

 

2.1.1. Termális NO-képződés 

 

Termális NO-képződés esetén az oxigénmolekulából hőbomlással, illetve a tüzelőanyagok 

égése közben keletkező oxigénatomok reagálnak a levegő nitrogénjével (R1). A keletkező 

nitrogénatomokból további NO keletkezik oxigénmolekulával (R2), illetve vízgőz 

jelenlétében az OH gyökkel (R3) végbemenő reakcióval [1]. 

O + N2 = NO + N (R1) 

N + O2 = NO + O (R2) 

N + OH = NO + H (R3) 

 

A termális úton történő NO-képződés magas hőmérsékleten (T>1700 K) játszódik le az 

(R1) reakció nagy aktiválási energiája miatt. A termális NO-képződési mechanizmust 

felfedezője után Zeldovich-mechanizmusnak is nevezik. 

 



9 
 

2.1.2. Promt avagy Fenimore-féle mechanizmus 

      

Ezen reakcióút során a tüzelőanyagból származó CH (esetenként CH2) gyökök fejtik ki 

katalitikus hatásukat [6-8] . A NO-képződés a legfontosabb reakciókat feltüntetve az alábbi 

módon megy végbe: 

CH + N2 = NCN + H (R4) 

NCN + O = NCO + N (R5) 

NCO + H = NH + CO (R6) 

NH + H = N + H2 (R7) 

N + OH = NO + H (R8) 

 

Ez a reakcióút főként tüzelőanyagban gazdag lángok esetén, alacsony hőmérsékleten 

(T<1700 K) jelentős, mivel magasabb hőmérsékleten elnyomja a Zeldovich-mechanizmus. 

 

2.1.3. NO keletkezése N2O-on keresztül 

 

A NO N2O-on keresztüli keletkezésének folyamatát az alábbi reakcióegyenletek írják le 

[9]:  

N2 + O (+M) = N2O (+M) (R9) 

N2 + OH (+M) = N2O + H (+M) (R10) 

N2 + HO2 (+M) = N2O + OH 

(+M) 

(R11) 

N2 + O2 (+M) = N2O + O (+M) (R12) 

N2O + O = 2 NO (R13) 

N2O + H = NO + NH (R14) 

 

Ez az út alacsony hőmérsékleten, tüzelőanyagban szegény lángokban válik fontossá, mivel 

ilyen körülmények között sem termális, sem promt NO nem képződik. A nyomásfüggő 

reakciók ((R9),(R10),(R11),(R12)) miatt a nyomás növekedésével nő a folyamat sebessége. 
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2.1.4. NO keletkezése NNH-n keresztül 

 

NO keletkezése NNH-n keresztül [10] alacsony hőmérsékleten, tüzelőanyagban szegény 

lángoknál, alacsony nyomáson válik fontossá, mivel ilyenkor a fentebb említett három 

reakcióút egyike sem nyomja el. A megfelelő reakcióegyenletek:  

N2 + H = NH + N (R15) 

N2 + OH = NH + NO (R16) 

N2 + H = NNH (R17) 

N2 + OH = NNH + O (R18) 

N2 + H2 = NNH + H (R19) 

N2 + H2O = NNH + OH (R20) 

NNH + O = NO + NH (R21) 

 

2.2. Összetett reakciómechanizmusok 

 

Az összetett reakciómechanizmusok felhasználhatók reakciókinetikai mérések leírására és 

szimulálására. Egy reakciómechanizmus tartalmazza a vizsgált reakciórendszerbe betáplált, 

illetve reakció során megjelenő anyagfajtákat, ezek bizonyos termodinamikai paramétereit 

(standard képződési entalpia ∆Hf 
o, standard moláris entrópia ∆Sm

o, állandó nyomáson vett 

moláris hőkapacitás Cm,p), valamint a köztük lejátszódó elemi reakciókat, és ezek sebességi 

paramétereit. Az elemi reakciók mindkét irányba lejátszódhatnak. A két irány sebességi 

együtthatója között az egyensúlyi állandó teremt kapcsolatot.  

Az egyes anyagfajták időbeli koncentrációjának változását a reakció előrehaladása során a 

tömeghatás törvényével lehet leírni, az adott anyagfajtát kiindulási anyagként tartalmazó 

reakciólépések és azok sebességi együtthatója alapján: 

[ ]
[ ]∑ ∏

= =










=

r ia
B
mj

N

i

N

m

miij

j
Xk

t

X

1 1

,

d

d νν  (2.1) 

ahol Xj a j-edik vizsgált anyagfajta, Nr az elemi reakciók száma, ijν  az i-edik elemi 

reakcióban a j-edik anyagfajta sztöchiometriai együtthatója, ki az i-edik elemi reakció 
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sebességi együtthatója, Na,i az i-edik elemi reakció bal oldalán szereplő anyagfajták száma, 

B

mjν  a megfelelő baloldali sztöchiometriai együttható. 

A koncentrációk számításához a fenti egyenletet minden, a mechanizmusban lévő 

anyagfajtára fel kell írni, és az így kapott csatolt differenciálegyenlet-rendszert meg kell 

oldani. 

A sebességi együttható hőmérsékletfüggésének leírására többféle modell létezik. A 

legelterjedtebb és legismertebb ezek közül az Arrhenius-egyenletet: 









−=

RT

E
ATk aexp)(  (2.2) 

ahol, A a preexponenciális tényező, Ea az aktiválási energia. Ez az egyenlet általában csak 

szűk hőmérséklettartományban írja le elegendő pontossággal a sebességi együttható 

hőmérsékletfüggését. 

Ennél pontosabban, valamint szélesebb hőmérséklettartományban írható le a sebességi 

együttható hőmérsékletfüggése a gázfázisú reakciókinetikában elterjedten használt 

kiterjesztett Arrhenius-egyenlettel: 









−=

RT

E
ATTk n exp)(  (2.3) 

ahol, A, n, E a három Arrhenius-paraméter.  

Egyes reakciók sebességi együtthatója a hőmérséklet mellett függ a nyomástól is. Ezen 

nyomásfüggés leírására a leggyakrabban használt modellek a Lindemann-féle, illetve a Troe-

féle modellek. Ezen modellekben a sebességi együttható az alábbi képlettel számítható: 

F
P

P
kk

r

r










+
= ∞ 1

 (2.4) 

ahol k∞ a végtelen nagy nyomásra extrapolált reakciósebességi együttható, Pr a redukált 

nyomás, F egy modellfüggő paraméter. A Lindemann-modell esetén F=1, illetve a Troe-

modell esetén F a hőmérséklet függvényeként adható meg. A redukált nyomás az alábbi 

egyenlet szerint számítható: 

∞

Μ
=

k

k
Pr

][0  (2.5) 



12 
 

ahol k0, illetve k∞ a sebességi együttható alacsony- és nagynyomású határértékei, [M] pedig a 

lehetséges ütközőpartner molekulák koncentrációja a reakcióelegyben. 

 

2.3. A sebességi együtthatók bizonytalansága 

 

Egy sebességi együttható hőmérsékletfüggő bizonytalansága azt mutatja meg, hogy a 

mérések, illetve az elméleti számolások alapján a sebességi együttható mekkora pontossággal 

ismert. Sebességi együtthatók mérése, illetve számolása esetén a hiba legtöbbször 

logaritmikus skálán normális eloszlásúnak tekinthető. Ebben az esetben a bizonytalanság egy 

f(T) függvénnyel jellemezhető. Az f(T) függvényt az alábbi képlettel lehet definiálni [11]: 

( ) 







=







=

min

0
10

0

max
10 loglog

k

k

k

k
Tf  (2.6) 

ahol k0 a sebességi együttható javasolt értéke, kmin és kmax a legkisebb, illetve legnagyobb 

fizikailag még lehetségesnek tekintett értéke a sebességi együtthatónak. Jelen munka során a 

kmin és kmax értékeket a k0 logaritmikus skálán vett 3σ értékeként definiáljuk. 

fkk
3

10ln
10ln))((log))(ln( 10 =⋅= σσ  (2.7) 

Ebben az esetben lognormális eloszlást feltételezve minden sebességi együttható mérés 99,7 

%-a a kmin és kmax  értékek között lesz, és elhanyagolhatóan kicsi részük lesz e tartományon 

kívül. 

A sebességi együttható hőmérsékletfüggésének leírására az égések kémiájában általánosan 

a kiterjesztett Arrhenius-egyenletet használják. A sebességi együttható szórása 

meghatározható a kiterjesztett Arrhenius-egyenlet paramétereinek kovarianciamátrixának 

ismeretében [12]. A kovarianciamátrix egyszerűbb felírása érdekében vezessük be az alábbi 

jelöléseket: 

)(ln)( TkT =κ       (2.8) 

Aln=α  (2.9) 

RE /=ε  (2.10) 

A kiterjesztett Arrhenius-egyenlet a (2.8), (2.9) és (2.10) kifejezések felhasználásával az 

alábbi alakban írható fel: 
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1ln)( −−+= TTnT εακ  (2.11) 

Térjünk át mátrix−vektor formalizmusra és vezessük be az alábbi vektorokat: 

Tp ),,( εα n=  (2.12) 

TΘ ),ln,1( 1−−= TT  (2.13) 

Így a kiterjesztett Arrhenius-egyenlet a következő alakban írható fel: 

ΘppΘ
TT ==)(Tκ  (2.14) 

Az Arrhenius-paraméterek kovarianciamátrixa az alábbi módon írható fel: 
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Nagy Tibor és Turányi Tamás [12] megmutatták, hogy a σ(ln k(T)) és a kovarianciamátrix 

között az alábbi összefüggés írható fel: 

ΘΣΘ p

T=)(Tκσ  (2.16) 

Szórásokkal és korrelációs együtthatókkal kifejezve: 

TTrTrTrTTT nnnnn ln22ln2ln)( 1122222 −−− +++++= εεεααεααεακ σσσσσσσσσσ

 

(2.17) 

Látható, hogy a kiterjesztett Arrhenius-egyenlet három paraméterének szórása, illetve a 

köztük lévő korrelációs együtthatók ismeretében meghatározható a sebességi együttható 

logaritmusának a szórása, azaz a sebességi együttható bizonytalansága. Legalább hat 

különböző hőmérsékleten ismerve a sebességi együttható bizonytalanságát, 

paraméterbecsléssel meghatározható ln A, n és E szórása, illetve a köztük lévő korreláció. 

 

2.4. Paraméter- és hibabecslési módszerek 

 

Ebben az alfejezetben az égéskémiában korábban használt két fontos optimalizálási 

módszert ismeretem [13]. Az általam is használt, az ELTE Reakciókinetikai Laboratórium 

által kifejlesztett optimalizálási eljárást [14], a 3. fejezetben mutatom be részletesen. 
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2.4.1. Optimalizálás spektrális bizonytalanságanalízissel  

 

A spektrális bizonytalanságanalízis módszerét Najm és munkatársai [15, 16] alkották meg, 

és azt Sheen és munkatársai [17, 18] fejlesztették tovább a reakciókinetikában felhasználható 

optimalizációs módszerré. 

Az eljárás kezdetén meghatározzák az optimalizálandó sebességi együtthatók 

bizonytalansági tartományát, amely a (2.6) egyenletben definiált f függvény felhasználásával 

tehető meg. Ennél a megközelítésnél fi értékét, és ezáltal ( )ik10log szórását 

hőmérsékletfüggetlennek tekintik. A sebességi együtthatókat normalizálják az alábbi egyenlet 

szerint:  

( )
i

ii
i

f

kk
x

0
10 /log

=  (2.18) 

ahol xi az i-edik sebességi együtthatóra vonatkozó normalizált változó.  A (2.6) és (2.18) 

egyenletek alapján belátható, hogy amennyiben a sebességi együttható értéke a 

bizonytalansági tartományán belül esik, úgy az xi változó értéke –1 és 1 között lehet. 

Az ezen xi változókat tartalmazó x vektor bizonytalansága az alábbi módon fejezhető ki az 

egyes változók ξ valószínűségi változói szerint:  

( )3

11

)0( )( ξξξξ O
m

i

m

ij

jiiji

m

i

i +++= ∑∑∑
= ≥=

βαxξx  (2.19) 

ahol m a vizsgált sebességi együtthatók száma, αi és βij kifejtési együtthatókat tartalmazó 

vektorok, x
(0) pedig a középértékként használt sebességi együtthatók normált változóinak 

vektora, ami esetünkben a nullvektor. Mivel az xi változókat korrelálatlannak, valamint a saját 

bizonytalansági tartományukon belül normális eloszlásúnak tekintették, így a ξ valószínűségi 

változók normális eloszlású véletlen változók és a βij és a magasabb rendű tagokhoz tartozó 

együtthatók mind nullák. Az ( )ii kf 10log2σ=  feltételezésből következik, hogy az αi vektor i-

edik eleme 0,5. 

Az optimalizálás során becsült η fizikai mennyiség az xi változók szerint sorba fejthető, ezt 

elvégezve a másodrendű tagokig:  
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( )3

1 1
0)( xOxxbxa

m

i

m

i

m

ij

jiijii +++= ∑ ∑∑
= = ≥

ηη x  (2.20) 

ahol η0 a 
0
ik  sebességi együtthatók alapján számítható vizsgált fizikai mennyiség, ai, és bij 

pedig sorfejtési együtthatók. A (2.19) és (2.20) egyenletek felhasználásával az alábbi 

egyenlethez jutunk:  

( )∑∑∑
= ≥=

+++=
m

i

m

ij

jiij

m

i

ii Oβα
1

3

1

)0( ˆˆ)()( ξξξξηη xξ  (2.21) 

ahol a kifejtési együtthatók ii aα ⋅= 5,0ˆ , ijij bβ ⋅= 25,0ˆ . ai és bij a (2.20) egyenletben definiált 

sorfejtési együtthatóknak felelnek meg.  

Az előbbiek alapján a vizsgált fizikai mennyiség szórása az alábbi módon adható meg: 

∑∑∑∑
= >==

++=
m
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m

ij

ij
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1

2

1

22 ˆˆ2ˆ)( ββαξση  (2.22) 

A számított szórás a vizsgált paraméterek, vagyis a sebességi együtthatók 

bizonytalanságából származik. 

Az optimalizáció során használt célfüggvény az alábbi módon írható fel, amely négyzetes 

eltérést ad meg a mért és a számított fizikai mennyiségek között:  

[ ]








−=Φ ∑
=

R

r

obs

rr

obs

r
x

1

22

0,
* /)(min)( σηη xx  (2.23) 

amelyben obs

r 0,η  a r-edik mérni kívánt fizikai mennyiség értéke, 
obs

rσ  pedig ennek a mérésnek a 

szórása. Ezzel a módszerrel meghatározható az az *x  vektor, amely a legjobb leírást adó 

változókat tartalmazza. 

Feltételezve, hogy az egyes 
obs

rη  mért fizikai mennyiségek függetlenek egymástól, az 

alábbi egyenlet írható fel:  

i

obsobs

r

obs

r ξσηξη += 0,)(  (2.24) 

A (2.21) és (2.24) egyenleteket behelyettesítve a (2.23) egyenletben szereplő 

célfüggvénybe, az új célfüggvénnyel a legjobb leírást adó változókat tartalmazó *(0)x  vektor 

mellett meghatározható annak *
α  és *

β  szerinti spektrális felbontása: 
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A célfüggvény minimalizálásával kapott *
α  és *

β  szerinti spektrális felbontás az egyes 

mérések során felmerülő hibáknak a sebességi együtthatók bizonytalanságára való 

terjedéséről ad információt. 

A módszer legfőbb előnye, hogy a sorfejtéssel való közelítés eredményeként az optimált 

paraméterek akár analitikus úton is számíthatóak. Hátránya viszont, hogy a módszerrel csak a 

sebességi együtthatók A Arrhenius-paramétereit optimalizálhatjuk, az n és E paramétereket 

nem. 

 

2.4.2. Adatalapú együttműködés 

 

Frenklach és munkatársai a korábban használt optimalizálási eljárásoktól eltérő módszert 

fejlesztettek ki [19-24]. Ennek lényege, hogy a mérések alapján kizárták azokat a 

paraméterkészleteket, amelyekkel nem írhatóak le a vizsgált adatsorok egy adott hibahatáron 

belül. A kizárást elvégezve egy kiterjedt kísérleti adatkészletre a megmaradó 

paraméterkészletek alkotta paramétertér segítségével adtak ajánlást a modellparaméterek 

lehetséges értékeire.  

A módszer első lépésként közvetlen mérési adatsorok alapján összeállítanak egy összetett 

reakciómechanizmus. Ezután kiválasztanak közvetett mérési adatsorokat, amelyek az 

úgynevezett optimalizálási célértékek lesznek. A továbbiakban kiválasztanak néhány elemi 

reakciót, amelyek A Arrhenius-paramétereinek, illetve nyomásfüggő reakció esetén 

harmadiktest-ütközési hatékonysági együtthatóinak kismértékű megváltoztatásával a 

legnagyobb változás következik be a számított célértékek esetében. 

Az így kiválasztott reakciók sebességi együtthatóinak bizonytalansági tartománya 

meghatározható az irodalomban fellelhető közvetlen mérési eredmények illetve elméleti 

számítások alapján. A kapott f értékek segítségével a spektrális optimalizálási módszerhez 

hasonló módon a (2.18) egyenlet alapján normálják a bizonytalansági tartományba eső 

sebességi együtthatók. Az így kapható xi változókat egyenletes eloszlásúnak tekintik a 

meghatározott intervallumon belül, vagyis –1 és 1 között ugyanakkora valószínűséggel 
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vehetnek fel bármekkora értéket, -1-nél kisebb illetve 1-nél nagyobb értéket viszont 0 

valószínűséggel vehet fel. 

A következőkben a változók mintavételezésével megvizsgálják, hogy melyek azok a 

paraméterkészletek, amelyek leírják az összes célértékeket azok meghatározott 

hibatartományán belül. A megfelelő paraméterkészletek által alkotott paramétertér tehát 

alkalmasnak tekinthető a kísérleti eredmények leírására. A paramétertér térfogata 

csökkenthető újabb célértékek bevételével, amennyiben pedig a paramétertérben nem 

található megfelelő paraméterkészlet, úgy megvizsgálandó, hogy szükséges-e újabb elemi 

reakció paramétereinek bevétele, illetve felülvizsgálandó a célértékek hibatartományának 

helyessége. 

A módszer hátránya, hogy a meghatározott sebességi együtthatók csak az adott 

mechanizmusban működnek megfelelően, mivel az eljárás során kizárólag az A paramétereket 

Arrhenius-paramétereket változtatják, így a kapott A, n és E Arrhenius-paraméterek gyakran 

jóval pontosabban meghatározhatóak más optimalizációs módszerek segítségével.  

Egy másik fontos hiányossága a módszernek, hogy bár végezhető paraméterbecslés a 

megfelelő paraméterkészleten a kísérleti célértékek alapján, a paraméterek illesztésénél a 

közvetlen mérések csak a bizonytalansági tartományok meghatározásában játszanak szerepet. 

Így például hiába ismert egy elemi reakció sebességi együtthatója kellően nagy pontossággal 

az irodalomban található mérések alapján, az eljárás végeztével a sebességi együttható a 

bizonytalansági tartományának szélére kerülhet, amely így ellentmondásba kerül egyes, 

korábban pontosabban meghatározott értékekkel. 

 

2.5. A ReSpecTh fájlformátum 

 

A ReSpecTh-formátum [4, 5] a Frenklach és munkatársai [25, 26] által kifejlesztett PrIMe 

XML-alapú formátum továbbfejlesztése. Célja reakciókinetikai mérések adatainak tárolása 

oly módon, hogy a szimulációt végző program számára könnyen beolvashatóak legyenek az 

adatok, és a felhasználok számára is jól átláthatóak legyenek. 

Egy fájlban egy mért adatsorhoz tartozó adatok szerepelnek. Például egy csőreaktorban 

végrehajtott mérés esetén a fájl tartalmazza a kiindulási gázelegy összetételét, nyomását és 

hőmérsékletét, és a tartózkodási idejét a reaktorban. Mérési eredményként tartalmazza a fájl a 
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különböző körülmények esetén a mért termékek koncentrációit a csőreaktor végén. További 

kiegészítő adatokat is tartalmazhat a fájl, mint például a fájlt összeállító személy nevét, a 

mérési adatok irodalmi forrását és a mérés módszerét. 

 

<experimentType>Outlet concentration measurement</experimentType> 

<apparatus> 

  <kind>flow reactor</kind> 

/apparatus> 

<commonProperties> 

    <property name="pressure" units="atm"> 

        <value>1</value> 

    </property> 

    <property name="initial composition"> 

        <component> 

            <speciesLink preferredKey="O2"/> 

            <amount units="mole fraction">0.0045</amount> 

        </component> 

        <component> 

            <speciesLink preferredKey="N2"/> 

            <amount units="mole fraction">0.9905</amount> 

        </component> 

        <component> 

            <speciesLink preferredKey="H2O"/> 

            <amount units="mole fraction">0.005</amount> 

        </component> 

    </property> 

</commonProperties> 

<dataGroup> 

    <property name="temperature" units="K" id="x1" label="T"/> 

    <property name="composition" units="ppm" id="x2" label="NO"> 

        <speciesLink preferredKey="NO"/> 

    </property> 

    <property name="residence time" units="min" id="x3" label=""/> 

    <dataPoint> 

        <x1>1707</x1> 

        <x2>3</x2> 

        <x3>0.04019</x3> 
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2.6. Kísérleti módszerek 

 

Ebben a fejezetben három olyan berendezést mutatok be, amelyeket gyakran alkalmaznak 

égéskémiai indirekt mérésekre. Ez a három berendezés a csőreaktor, a lökéshullám-cső és a 

jólkevert reaktor.  

 

2.6.1. A csőreaktor 

 

A csőreaktor széleskörűen elterjedt eszköz gázelegyek reakciókinetikai méréséhez. Az 

eszköz egy kívülről fűthető üveg, kvarc, vagy fém csőből áll, amibe lamináris lassú 

áramlással küldik be az előzőleg összekevert reakcióelegyet. A reaktorban a magas 

hőmérséklet hatására a gázelegyben lejátszódnak a vizsgálni kívánt kémiai reakciók. A 

reaktorból távozó gázelegy összetétele különböző analitikai módszerekkel meghatározható, 

amely alapján következtetéseket lehet levonni a reaktorban végbemenő folyamatokról.  

A reaktor nem az egész hosszúságában egyforma hőmérsékletű. A reaktor elejétől vett 

távolság függvényében megadható a reaktor helyi hőmérséklete, a térbeni hőmérsékletprofil. 

A hőmérsékletprofilt inert gáz átáramoltatásával, és meghatározott távolságoknál elhelyezett 

hőmérők alkalmazásával meg lehet határozni. 

 

2.6.2. Lökéshullám-cső 

 

A lökéshullám-cső egy széles körben elterjedt eszköz főként égéskémiai kísérletek 

kivitelezésére. A lökéshullám-cső elsősorban magas hőmérsékletű (800 – 2000 K) 

kísérletekre alkalmas, és tág nyomástartományban alkalmazható (0,1 – 100 atm). A 

berendezés általában egy több méter hosszú acélcső, amelyet egy diafragma két részre oszt. 

Az egyik részbe a reakcióelegyet vezetik, és a másik részébe az úgynevezett hajtógázt, amely 

jellemzően egy inert gáz pl. argon.  

Egy mérés során először a reakcióelegyet juttatják a cső egyik részébe, majd a másik 

térrészbe elkezdik adagolni a hajtógázt. A két térrész közötti nyomáskülönbséget a hajtógáz 

adagolásával növelik. A diafragma anyagától, vastagságától és karcolási mintázatától függően 
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az adott nyomáskülönbség elérésekor a diafragma megreped és beszakad. A diafragma 

beszakadása után lökéshullám keletkezik, amely a lökéshullám frontjában összenyomja a 

reakcióelegyet. A lökéshullám a hátsó falról visszaverődik, és a visszavert hullám frontjában 

újabb összenyomás következik be. A lökéshullám mögötti reakcióelegyben rövid ideig 

(néhány ms) adiabatikus körülmények lesznek. Ez idő alatt lejátszódik a kémiai reakció. A 

reakcióelegy hőmérséklete és nyomása a lökéshullám sebessége alapján számolható. A 

reakcióelegyet tartalmazó részbe mintavevők, illetve optikai ablakok építhetők be, amelyek 

lehetővé teszik a reakcióelegy összetételének vizsgálatát a reakció közben, illetve annak 

lejátszódás után. 

 

2.6.3. Jólkevert reaktor (jet stirred reactor, JSR) 

 

A készülék egy kvarcgömb, amelybe több fúvókával vezetik be a vizsgálni kívánt 

reakcióelegyet olyan módon, hogy minél gyorsabb legyen a gázok elkeveredése. A mérés 

során a reaktort magas hőmérsékletű termosztált térbe helyezik, és folyamatosan vezetik be az 

előkevert reakcióelegyet. Eközben folyamatos a gázok kiáramlása is a reaktorból. A magas 

hőmérséklet hatására végbemegy a vizsgálni kívánt reakció, és egy idő után állandóvá válik a 

kiáramló gáz összetétele.  

Ezt a stacionárius állapotot meghatározza a reaktor belső hőmérséklete, nyomása, illetve a 

reakcióelegy átlagos tartózkodási ideje. Egy kísérletben jellemzően a stacionárius állapot 

elérése után mérik különböző analitikai módszerekkel a kilépő gáz összetételét. 
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3. Optimalizációs módszer 

 

Munkám során az ELTE Kémiai Intézet Reakciókinetikai Laboratórium munkatársai által 

kifejlesztett optimalizációs módszert használtam fel, amellyel közvetlen és közvetett mérések, 

illetve elméleti számítások eredményein alapulva határozhatóak meg egyes elemi reakciók 

Arrhenius-paraméterei, és a meghatározott sebességi együtthatók hőmérsékletfüggő 

bizonytalansága. A Turányi és munkatársai [14] által kifejlesztett optimalizációs módszer 

alkalmazásával elérhető, hogy a kapott sebességi együtthatók egy fizikailag reális 

tartományon belül maradjanak, ellentétben a legtöbb, a szakirodalomban korábban használt 

módszerrel. Ezt az optimalizációs módszert már több korábbi munkában sikeresen 

alkalmazták [27-29]. A továbbiakban a módszert alkotó egyes lépéseket mutatom be. 

 

3.1. Érzékenységanalízis 

 

Egy égéskémiai modellben nagy számú (akár több száz, vagy több ezer) elemi reakciólépés 

szerepel. Minden elemi reakciólépéshez tartozik egy sebességi együttható, amihez három, a 

hőmérsékletfüggést leíró Arrhenius-paraméter tartozik, illetve nyomásfüggő reakció esetén a 

sebességi együttható nyomás és a gázösszetételtől való függését leíró további paraméterek is 

megjelennek. Ez olyan nagyszámú paraméter, hogy mindnek az optimalizálása gyakorlatilag 

lehetetlen. Szerencsére általában csak kevés paraméter megváltoztatására reagál a modell 

érzékenyen. Egy optimalizációt elegendő azon paraméterekre elvégezni, amelyek kismértékű 

változtatása jelentős változást okoz a számított eredményekben. Ezen fontos paraméterek 

kiválasztására többféle módszert is kifejlesztettek [30, 31]. Az egyik ilyen módszer a lokális 

érzékenységanalízis. Ennek lényege, hogy meghatározzuk a lokális érzékenységi 

együtthatókat minden paraméterre, a modelleredmények adott paraméter szerinti parciális 

deriválásával. 

j
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Y
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∂
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=  (3.1) 

     Az analitikus deriválás a legtöbb esetben nem végezhető el, így a derivált közelítő értékét 

végesdifferencia-közelítéssel lehet megkapni. Ez esetben az adott paraméter értékét kis 
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mértékben megváltoztatjuk (például 1 %-kal vagy 5 %-kal), és a modelleredmény 

megváltozása alapján számítjuk az érzékenységi együtthatókat: 
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pp
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≈  (3.2) 

ahol sij a lokális érzékenységi együttható; jp  és jp′  az eredeti, illetve a perturbált 

paraméterérték; 
iY , és 

iY ′  az eredeti, illetve a perturbált paraméterrel számított 

modelleredmény. 

A kapott eredmények különböző dimenziójúak lehetnek, így nem hasonlíthatóak össze 

közvetlenül. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a kapott érzékenységi 

együtthatókat célszerű normálni az alábbi módon: 
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A kapott normált lokális érzékenységi együtthatók dimenziómentesek és 

összehasonlíthatóak. A könnyebb átláthatóság miatt célszerű az eredményeket a legnagyobb 

normált lokális érzékenységi együttható abszolút értékével elosztani. Így –1 és 1 közötti 

számokat kapunk, ahol az 1-et vagy a –1-et arra a paraméterre kaptuk, amelynek  

megváltoztatására a legérzékenyebb a rendszer. Minél kisebb a kapott normált érzékenységi 

együttható abszolút értéke, annál kevésbé érzékeny a számított eredmény az adott paraméter 

megváltoztatására. 

 

3.2. A célfüggvény 

 

Az optimalizálás során az érzékenységanalízissel alapján kiválasztott elemi reakciólépések 

azon Arrhenius-paraméter-értékeit (A, n, E) keressük, amelyek felhasználásával a 

reakciómechanizmussal a legjobban lehet leírni a felhasznált közvetett és közvetlen mérési 

adatsorokat. Ehhez az alábbi célfüggvényt szükséges minimalizálni, mivel ennek a 

minimumában a legkisebb a négyzetes eltérés a mért és a modell alapján számítható értékek 

között:  
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ahol, ),...,,( 21 pnppp=p  a meghatározandó paramétereket tartalmazó vektor, yij az i-edik 

mérési adatsor j-edik mérése során mért fizikai mennyiség. A célfüggvényben szereplő exp
ijY  

mennyiség a mért exp
ijy  érték alapján származtatható annak megfelelően, hogy az exp

ijy  szórása 

abszolút vagy logaritmikus skálán tekinthető-e közel állandónak. Koncentrációk mérése 

esetén az adatpontok szórása lineáris skálán, közvetlen mérések alapján meghatározott 

sebességi együtthatók esetén az adatpontok szórása logaritmikus skálán tekinthető állandónak. 

)(mod pijy  a vizsgált paraméterkészlet függvényeként számítható megfelelő fizikai mennyiség. 

)( exp
ijYσ  a mérési adatsor adatainak szórása, amely súlyozza az egyes adatsorokat, így a 

kisebb kísérleti szórással rendelkező mérések nagyobb súllyal szerepelnek a célfüggvényben. 

A szórással való osztással dimenziómentes számot kapunk, így összehasonlíthatóak a 

különböző kísérleti módszerekkel mért adatsorokból származó mért és számított értékek 

közötti négyzetes eltérések. N a mérési adatsorok száma, Ni pedig az egyes adatsorokban a 

mérési adatok száma. Az N-nel való osztással elérhető, hogy a célfüggvény értéke egy 

adatsorra vonatkozó átlagos négyzetes eltérést adjon meg a mért és számított értékek között, 

míg az Ni-vel való osztás biztosítja, hogy a mért adatok számától független súllyal 

számítsanak az egyes mérési adatsorok a célfüggvényben.  

A célfüggvény mátrix–vektor formalizmus szerint átírva az alábbi módon: 

( ) ( )expmod1Texpmod )()()( YpYWΣYpYp −−= −
YQ  (3.5) 

Ebben az egyenletben )(mod pY  és expY  a számított, illetve a mért kísérleti eredmények 

oszlopvektorai:  

( ))(),...,(),()( modmod
2

mod
1

mod pYpYpYpY k= ,   ( )expexp
2

exp
1

exp ,...,, kYYYY =  (3.6) 

ahol k a teljes adatkészlet összes mért adatának száma. W, illetve YΣ  a súlyfaktorokat, illetve 

a szórásokat tartalmazó mátrixok. W diagonális mátrix, amely főátlójának elemei az expY  
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vektor megfelelő elemeihez tartozó súlyfaktorok. YΣ  a mérési adatok kovarianciamátrixa, 

amely diagonális, mivel a kísérleti eredmények egymástól függetlennek tekinthetőek.  
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kNNNN
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exp
1 kY YYY σσσ=Σ   (3.7) 

 

3.3. A számított paraméterek kovarianciamátrixa 

 

Az optimalizáció során számított Arrhenius-paraméterek kovarianciamátrixának 

meghatározása több szempontból is lényeges. Egyrészt az optimalizálás során minden egyes 

lépésben az aktuális paraméterértékeknél számított kovarianciamátrix behatárolja azt a 

tartományt, ahol az optimalizált paraméterértékeket célszerű keresni. Másrészt, az 

optimalizált paraméterekre kapott kovarianciamátrix felhasználásával meghatározható a 

becsült paraméterek bizonytalansága, amelyből az optimalizált elemi reakciók 

hőmérsékletfüggő bizonytalansági határai is számíthatóak. 

Turányi Tamás és munkatársai [14] az alábbi egyenletet vezették le, amellyel számítható a 

paraméterek pΣ  kovarianciamátrixa:  

( )[ ]( ) ( )[ ]T1T
0

1

0
1T

0
1T

0

1

0
1T

0
−−−−−− += YY∆YYYp WΣJJWΣJΣΣWΣJJWΣJΣ  (3.8) 

ahol pYJ ∂∂≡ mod
0  a számított kísérleti eredményeknek a paraméterek szerinti deriváltjait 

tartalmazó Jacobi-mátrix, valamint 
∆Σ  a mért és számított értékek szisztematikus eltérésének 

mátrixa. A 
∆Σ  mátrix az alábbi módon írható fel: 

TYYΣ∆ ∆∆=  (3.9) 

amelyben expmod YYY −=∆ , vagyis a számított értékek eltérése a mért értékhez képest, 

amellyel a mérések szisztematikus hibája reprezentálható.  

A kapott kovarianciamátrix főátlójában az egyes paraméterek szórásnégyzetei találhatóak, 

a mátrix többi eleme pedig a paraméterek páronként vett kovarianciái, vagyis két paraméter 

szórásai szorozva egymással és a két paraméter közötti korrelációs együtthatóval.  
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Egy vizsgált elemi reakció sebességi együtthatójának szórása az Arrhenius-paramétereinek 

szórásai, valamint a paraméterek közötti korrelációs együtthatók alapján határozható meg. A 

szórások kiszámításához a kovariancianátrix főátlójában lévő elemeiből kell gyököt vonni, 

korrelációs együtthatók a szórások ismeretében az alábbi képlettel számolhatóak: 

ji

ji

pp

ji

ppr
σσ ⋅

=
,

,

)( pΣ
 (3.10) 

 

3.4. Az optimalizációs eljárás 

 

Az optimalizációs eljáráshoz szükségesek megbízhatónak vélt indirekt mérési adatsorok. 

Emellett szükséges egy kezdeti modell is, amely tartalmazza a reakcióelegyben lejátszódó 

elemi reakciókat, illetve azok Arrhenius-paramétereit. Az kezdeti modellnek kvalitatív módon 

le kell írnia a mérési eredményeket. Amennyiben a szakirodalomban nem található ilyen 

modell, úgy szükséges egy megfelelő modell elkészítése. Ez lehetséges egy már létező modell 

alapján, amelyet olyan elemi reakciókkal bővítünk ki, amik adott körülmények között 

lejátszódnak, és Arrhenius-paramétereit kellő pontossággal ismerjük indirekt mérésekből, 

illetve elméleti számításokból. 

A következő lépésben a 3.1. alfejezetben leírt módon érzékenységanalízissel 

kiválasztandóak azok az elemi reakciólépések, amelyek sebességi együtthatóinak 

megváltoztatására legérzékenyebb a rendszer a mérési adatok reprodukálásának 

szempontjából. Ehhez az egyes reakciókhoz tartozó A Arrhenius-paraméterekre végezzük el 

az érzékenységanalízist (az optimalizáció során viszont a kiválasztott elemi reakciók 

mindhárom Arrhenius-paraméterét felhasználjuk). 

A fontos reakciólépések kiválasztása után közvetlen mérési eredmények, illetve elméleti 

számolások gyűjtése szükséges, amelyek alapján meghatározható a fontos reakciók sebességi 

együtthatóinak kezdeti bizonytalansági tartományait meghatározó f(T) függvények. A 

meghatározott f(T) függvények szükségesek ahhoz, hogy optimalizáció során a sebességi 

együtthatókat egy fizikailag reális tartományon belül tartsák. Amennyiben az optimalizált 

sebességi együttható a tartomány szélére kerül, gyaníthatóan a használt modell rossz vagy 

hiányos, illetve egyes mérések nagy szisztematikus hibával terheltek. 
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Az optimalizálni kívánt elemi reakciókhoz tartozó direkt méréssel, illetve elmélet 

számítással kapott adatsorokat közvetlenül fel is lehet használni az optimalizáció során az 

indirekt mérésekkel analóg módon. 

Az optimalizációs eljárás bemutatására a Turányi Tamás és munkatársai által közölt leírást 

[14] használom fel. Az eljárás a p(0) kezdeti paraméterkészletről indul. )0(
pΣ  a paraméterek 

kezdeti kovarianciamátrixa, amely meghatározza azok kezdeti bizonytalansági tartományát, és 

ezzel a mintavételezési tartományt. Definiálandóak továbbá az nc és np paraméterek. Az 

előbbi az eljárás konvergenciáját követő paraméter, amelynek kezdeti és minimális értéke 0, 

az utóbbi pedig az optimalizált paraméterek száma. Ezek után kezdődik az optimalizálási 

folyamat, amely az alábbi ciklusként írható le: 

1. Az i-edik ciklusban az (i–1)-edik ciklusban meghatározott p
(i–1) paraméterkészlet 

alapján számítható kovarianciamátrixból származtatható )1(~ −i
pΣ  redukált 

kovarianciamátrix által meghatározott tartományból mintavételezünk s darab 

paraméterkészletet. A mintavételezés normál eloszlású az adott tartományban, 

amelynek középértéke a p(i–1) paraméterkészlet. A redukált kovarianciamátrix az alábbi 

módon definiálható:  

pc nn
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i

s
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)1(
)1(~

−

− =
p

p

Σ
Σ  (3.11) 

 A mintavételezési tartomány mérete az nc paraméter változtatásával érhető el: 

amennyiben értéke nő, a mintavételezési paramétertér mérete csökken, és fordítva. 

2. Kiszámítjuk a Q(p) célfüggvény értékét a (3.5) egyenlet alapján az összes kiválasztott 

paraméterkészletre, majd kiválasztjuk a legkisebb célfüggvény-értékkel rendelkező 

készletet, amelyet p(i) jelöl. 

3. Amennyiben Q(p(i)) értéke nagyobb, mint Q(p(i–1)) értéke, vagyis nem találtunk jobb 

paraméterkészletet, nc paraméter értékét növeljük 1-gyel, vagyis csökkentjük a 

paramétertér térfogatát, valamint a p(i) paraméterkészlet a továbbiakban a p(i–1) 

paraméterkészletet jelöli. Ellenkező esetben a paramétertér térfogatát növeljük nc 

paraméter 1-gyel való csökkentésével, valamint a ciklusban meghatározott legjobb 

paraméterkészlet marad a p(i) készlet. 

4. Kiszámítjuk a p(i) paraméterkészlet )(i

pΣ  kovarianciamátrixát a (3.8) egyenlet alapján. 
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5. Utolsó lépésben megvizsgáljuk az pc nn
s

/  kifejezés értékét. Amennyiben ez az nc 

paraméter növelésével átlép egy előre megadott küszöbértéket, vagyis a célfüggvény 

már kellően kis térfogatú paramétertér esetén sem képes tovább javulni, úgy az 

optimalizációt konvergensnek tekintjük, az eljárás befejeződik. Ellenkező esetben az 

optimalizáció tovább folytatódik az 1. ponttól, az indexek léptetésével. 

 

 

3.1. ábra. Az optimalizációs módszer folyamatábrája. 

 

3.5. Felhasznált programok 

 

Munkám során az ELTE Kémiai Intézet Reakciókinetikai Laboratórium munkatársai által 

fejlesztett Optima nevű MATLAB-programot használtam fel. A program képes égések 

szimulációjára, érzékenységanalízis elvégzésére, és elemi reakciólépések sebességi 

együtthatójának optimalizációjára. A program futtatásához a felhasznált adatsorok mérési 
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eredményeit tartalmazó ReSpecTh típusú XML fájlokat, a használni kívánt 

reakciómechanizmus és az egyes lépésekhez szükséges bemeneti fájlokat szükséges 

elkészíteni. ReSpecTh tipusú XML fájlokat adott minta szerinti szöveges fájlokból 

készítettem az ELTE Kémiai Intézet Reakciókinetikai Laboratórium által kifejlesztett Rep 

(ReSpecTh Experiment Processer) [4, 5] programmal. 

Az Optima program az )(mod pY  számított kísérleti eredményeket a CHEMKIN-II 

programcsomag [32] SENKIN [33], illetve PSR [34] programjának segítségével számítja ki. 

A SENKIN program térben homogén reakcióelegyek kísérleti eredményeinek szimulálására 

alkalmas, így megfelelően használható a csőreaktorral, illetve lökéshullám-csővel elvégzett 

kísérletek számítógépes modellezésére. A PSR program a jólkevert reaktorral végrehajtott 

mérések számítógépes modellezésére alkalmas. 

A kezdeti f(T) függvények meghatározása a Reakciókinetikai Laboratórium munkatársai 

[35] által fejlesztett u-Limits, UBAC és JPDAP programokat használtam fel. A u-Limits 

keretprogram kezeli és értelmezi az összegyűjtött sebességi együttható méréseket, hívja az 

UBAC és JPDAP programokat, valamint megadja a gyűjtött sebességi együtthatók értékének 

maximális eltérését egy a felhasználó által kiválasztott k0(T) középértékhez képest az adott 

reakciólépésre. A UBAC (Uncertainty Band of Arrhenius Curves) program meghatározza azt 

az f(T) függvénnyel megadható bizonytalansági tartományt, amely tartalmazza az összes 

lehetséges, az Arrhenius-egyenlettel kifejezhető k(T) függvényt, amely a u-Limits által 

számított maximális eltérésértékek által definiált tartományon belül található minden 

hőmérsékleten. A JPDAP (Joint Probability Density of Arrhenius Parameters) program 

felhasználásával a UBAC program segítségével kapott f(T) függvényre való 

paraméterillesztéssel határozható meg a vizsgált elemi reakció (A, n, ε) paramétereire 

vonatkozó kovarianciamátrix. 
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4. Eredmények 

 

A munkám során más kutatócsoportok által elvégzett direkt és indirekt mérések 

eredményeit, illetve elméleti számítások eredményét használtam fel az Abian és munkatársai 

[2] által közölt mechanizmus optimalizációja során. A munkám során a rendelkezésre álló 

indirekt mérési eredményeket kódoltam a ReSpecTh fájlformátum szerint, azonosítottam a 

fontos reakciólépéseket, és meghatároztam azok sebességi együtthatóinak kezdeti 

bizonytalansági tartományát. 

A megbízhatónak tartott direkt mérések eredményeit szintén kódoltam a ReSpecTh 

fájlformátum alapján, és a mechanizmus optimalizációját ezek és az Abian és munkatársai 

által mért kísérleti adatok alapján végeztem el. 

 

4.1. Mérési adatok feldolgozása 

 

Jelen alfejezetben az Abian és munkatársai [2] által mért eredmények feldolgozását, illetve 

két további, Abian és munkatársai által is felhasznált korábbi mérési eredmény feldolgozását 

ismertetem. Ezek az Engleman és munkatársai által jólkevert reaktorban mért adatok [36], 

illetve Bowman és munkatársai által lökéshullám-csőben mért adatok [37]. 

 

4.1.1. Abian és munkatársai adatai 

 

Abian és munkatársai [2] nitrogén-oxidok keletkezését vizsgálták csőreaktorban, légköri 

nyomáson, 1700-1810 K hőmérséklettartományban. Négy, különböző arányban nitrogén, 

oxigént és vízgőzt tartalmazó gázelegyet vizsgáltak. Az elegyek összetétele a 4.1. táblázatban 

látható. A 4-es számú eleggyel két egymástól független méréssorozatot végeztek. 
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4.1. táblázat. Abian és munkatársai által csőreaktorban mért elegyek móltörtben megadott 
összetétele. 
 

Mérés sorszáma  x(O2) / % x(N2) / % X(H2O) / % 
1 0,45  99,05  0,5  
2 1,8  97,7  0,5  
3 8  91,5  0,5  
4 20,9  78,6  0,5  

 

A mérés során a keletkező nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid koncentrációját mérték. A 

mért nitrogénmonoxid-koncentráció értékeket a névleges hőmérséklet függvényében a 4.2. 

táblázat tartalmazza. A névleges hőmérséklet a csőreaktorban mért legmagasabb hőmérséklet 

a kísérlet közben. Nitrogén-dioxid a mérések szerint elenyésző mennyiségben keletkezett, így 

ezeket a koncentráció értékeket nem publikálták. 

 

4.2. táblázat. Abian és munkatársai által csőreaktorban, a 4.1. táblázatban feltüntetett 

összetételű elegyekben mért NO koncentráció a névleges hőmérséklet függvényében. 

  

 NO koncentráció / ppm 
T / K 1. elegy 2. elegy 3. elegy 4/1. elegy 4/2. elegy 
1707 3 6 11 16 16 
1733 3 12 20 26 27 
1758 4 19 36 42 45 
1778 8 28 56 65 71 
1807 17 46 96 117 118 

 

A reakciók sebessége függ a hőmérséklettől, ezért célszerű az áramlásos reaktorban végzett 

kísérletek szimulációja esetén a 2.6. fejezetben bemutatott hőmérsékletprofil felhasználása. 

Gyakran a reakció maga is termel vagy fogyaszt hőt, így az inert gázzal mért 

hőmérsékletprofil érvényét veszti reakcióeleggyel történő mérés esetén. Ezért gyakran csak a 

legmagasabb hőmérsékletű csőszakasz (ahol a leggyorsabb a reakció) hőmérsékletét és az a 

gázok által itt eltöltött időt veszik figyelembe a kísérletek szimulációja során. 

Az Abian és munkatársai által végzett kísérletek esetében azonban nincs jelen tüzelőanyag 

a reakcióelegyben, és csupán néhány tíz ppm koncentrációban keletkezett NO, amely 

elhanyagolható hőhatással jár. Ez nem befolyásolja az inert gáz esetén mért hőmérsékletprofil 

érvényességét a mérés során. Ezért munkám során mindenhol a kísérletek szimulációját a 

mért hőmérsékletprofil felhasználásával végeztem. Abian és munkatársai cikkükben közölték 
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az egyes körülményekhez hőmérsékletprofilokat, amelyeknél a reaktor kezdetétől vett 

távolság függvényében adták meg a mért hőmérsékletet. A kapott távolság−hőmérséklet 

profilokat a további felhasználás érdekében át kellett alakítani idő−hőmérséklet profillá. 

Ennek első lépéseként olyan távolság−hőmérséklet profilt kellett létrehozni, ahol kis 

lépésenként vannak adatok, hogy a későbbi integrálást kellő pontossággal el lehessen végezni. 

Az Abian és munkatársai által megadott távolság−hőmérséklet adatpárok felhasználásával két 

mért pont között a hőmérsékletet a távolság lineáris függvényének tekintettük. 0,05 cm-es 

szakaszonként kiszámítottuk az adott távolsághoz tartozó hőmérsékletet úgy, hogy a két mért 

pont között lineáris interpolációt alkalmaztunk az alábbi képlet szerint: 
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−
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+=  (3.1) 

ahol, x1 és x2 a két egymást követő távolság érték, T1 és T2 a hozzájuk tartozó hőmérsékletek, 

és x az a távolságérték, aminek hőmérsékletét ki szeretnénk számolni, T az x távolsághoz 

tartozó hőmérséklet. 

A kísérletek során állandó, 1000 mL/min áramlási sebességet használtak, STP (standard 

temperature and pressure) állapotra vonatkoztatva (0 oC, 1 bar). A térfogati áramlási sebesség 

lineáris áramlási sebességé váltható a reaktor átmérőjének és a helyi hőmérsékletnek az 

ismeretében. Az interpolált távolság−hőmérséklet adatpárokat átszámítottuk idő−hőmérséklet 

adatpárokká. A távolságból az eltelt időt az alábbi képlettel lehet számítani: 
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ahol, v a hőmérséklettől, így x-től is függő lineáris áramlási sebesség, x a távolság, és t az idő. 

A program az integrálást explicit Euler módszerrel végezte a már említett 0,05 cm-es 

lépésközökkel. Az így kapott idő−hőmérséklet adatpárok közvetlenül felhasználhatóak voltak 

az Optima programmal végzett szimulációk során. 

 

4.1.2. Bowman és munkatársai adatai 

 

Bowman és munkatársai [37] egy hidrogént, oxigént és nitrogént tartalmazó gázelegyet 

vizsgáltak lökéshullám-csőben. A mért gázelegy összetétele 2% H2/6% O2/92% N2, a 
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kiindulási nyomás 2,07±0,03 atm, és a kiindulási hőmérséklet 2560±50 K volt. A 2.6. 

fejezetben ismertetett működésű lökéshullám-csőben a lökéshullám visszaverődése utáni egy 

ezredmásodpercben mérték a NO és OH gyökök koncentrációját. A mért eredményeket a 4.1. 

ábra mutatja. 

 

4. 1. ábra. Bowman és munkatársai [37] által lökéshullám-csőben mért OH (kék) és NO 

(piros) koncentrációk a lökéshullám visszaverődése után eltelt idő függvényében. 

 

4.1.3. Engleman és munkatársai adatai 

 

Engleman és munkatársai [36] jólkevert reaktorban mértek, különböző összetételű 

hidrogént és levegőt tartalmazó gázelegyeket. A reaktor térfogata 14,5 cm3 volt, a gázelegyek 

beáramlási sebessége 0,70 l / s. A bevezetett gázok hőmérséklete 300 K, a nyomás 1 atm, és a 

stacionárius állapot beállta után az átlagos tartózkodási idő 3 ms volt. A kilépő gázelegyben 

mérték a nitrogén-monoxid koncentrációját. A reakció lejátszódása során mérték a reaktor 

hőmérsékletét (T reaktor). A mért adatokat a 4.3. táblázat tartalmazza. 
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4.3. táblázat. Engleman és munkatársai [36] által jólkevert reaktorban mért adatok. 
 

Hidrogén−levegő 
ekvivalencia arány 

 T reaktor / K NO koncentráció /ppm 

0,65 2080 15 

0,70 2080 20 

0,75 2120 25 

0,77 2165 35 

0,90 2180 60 

0,99 2210 45 

1,11 2210 40 

1,40 2175 7 

 

 

4.2. A felhasznált modell 

 

Kiindulási modellként a Klippenstein és munkatársai [3] által kifejlesztett, és Abian és 

munkatársai által [2] már optimalizált modellt használtam. Abian és munkatársai [2] a 

Klippenstein modellben [3] érzékenységanalízissel talált legérzékenyebb reakció, a N + NO = 

N2 + O reakció A Arrhenius-paraméterét optimalizálták saját méréseik segítségével az 1700-

1810 K hőmérséklettartományban. A N + NO = N2 + O reakció kis hőmérsékletfüggést mutat,  

ezért eltekintettek a reakció hőmérsékletfüggésétől, az optimalizációt minden mért pontra 

külön végezték, és a kapott sebességi együtthatókat átlagolták.  

Ezzel szemben én a modellem megalkotása során érzékenységanalízissel kiválasztottam 

minden olyan reakciót, aminek nem elhanyagolható a hatása a szimulált eredményekre. Az 

optimalizációt minden mért pontra egyszerre végeztem, a sebességi együtthatók 

hőmérsékletfüggését is figyelembe véve. Az optimalizációt minden, az érzékenységanalízissel 

kiválasztott reakciólépés mindhárom Arrhenius-paraméterére (A, n, E) elvégeztem. Továbbá a 

szakirodalomban talált mérések és elméleti számítások alapján az optimalizációt szélesebb 

hőmérséklettartományra is kiterjesztettem. 

Az optimalizáció során az Abian és munkatársai által közölt modellt [2] tekintettem 

kiindulási modellnek. Ez a modell 34 anyagfajtát, az anyagfajták termodinamikai 
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tulajdonságait, a köztük végbemenő 207 elemi reakciót és a reakciókhoz tartozó három 

Arrhenius-paramétert, valamint szükség esetén a reakciók nyomásfüggését leíró egyéb 

adatokat tartalmazza. 

 

4.3. Optimalizálni kívánt reakciók kiválasztása érzékenységanalízissel 

 

A 3.1. fejezetben leírt módon lokális érzékenységanalízist végeztem az optimalizálni 

kívánt modellen az Optima programmal. A program az érzékenységanalízis során egyenként 

megváltoztatja az egyes elemi reakciólépések A Arrhenius-paraméterét egy meghatározott 

perturbáció szerint (esetünkben 5%), és a többiét változatlanul hagyva futtat szimulációkat. A 

szimulációk alapján kapott normált érzékenységi együtthatók közül az öt legnagyobb abszolút 

értékű a 4.2. ábrán látható. 

 

4.2. ábra. Normált érzékenységi együtthatók értékei az Abian és munkatársai által 

végrehajtott mérések körülményei között [2] az általuk közölt mechanizmussal. Az 

eredmények a 20.9% O2, 78,6 % N2, 0,5 % H2O összetételű elegyre vonatkoznak. Az öt 

legérzékenyebb reakció van feltüntetve. 
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Az Abian és munkatársai által mért többi különböző összetételű gázelegyre [2] (4.1. táblázat) 

és az Engleman és munkatársai által mért adatokra [36] is hasonló eredményt kaptam az 

érzékenységanalízis elvégzése után. A Bowman és munkatársai [37] által végzett mérések 

esetén sok reakciót találtam érzékenynek. Ez alapján azt feltételeztem, hogy a NO képződés 

nem kizárólag a Zeldovich-mechanizmus szerint megy végbe, hanem a 2.1. fejezetben 

ismertetett módon NNH-n és N2O-n keresztüli mechanizmusok szerinti NO képződés is 

végbemegy. Ezért ezeket a mérési eredményeket az optimalizáció során nem használtam fel. 

A kapott adatok alapján úgy döntöttem, hogy a két legérzékenyebb reakció Arrhenius-

paramétereit célszerű optimalizálni, ugyanis a többi reakció elhanyagolható hatással van a 

szimuláció során kapható eredményekre. Így a NO + N = N2 + O és N2O + O = 2 NO 

reakciókra végeztem el az optimalizálást.  

 

4.4. Sebességiegyüttható-meghatározások gyűjtése 

 

Az optimalizációs eljáráshoz meg kell határozni egy kezdeti bizonytalansági tartományt az 

optimalizálni kívánt sebességi együtthatók értékeire, amelyen belül az optimális értékeket 

keressük. Ehhez szükséges az érzékenységanalízissel kiválasztott reakciókhoz tartozó 

sebességi együtthatók és Arrhenius-paraméterek gyűjtése a szakirodalomból.  

Az optimalizálni kívánt elemi reakciókhoz tartozó direkt mérésekkel és elméleti 

számításokkal meghatározott sebességi együtthatók Arrhenius-paramétereit a NIST 

gázkinetikai adatbázisából gyűjtöttem. A kezdeti bizonytalansági tartomány meghatározására 

a Valkó Éva által készített u-Limits, és a Nagy Tibor által készített UBAC és JPDAP [38] 

programokat használtam fel. 

A bizonytalansági tartomány meghatározása során a program először grafikusan ábrázolta 

a log10 k − 1000/T értékpárokat minden kigyűjtött adatsorra azon hőmérséklettartományon 

belül, ahol a méréseket és a számításokat végezték. A kiugró adatsorokat eltávolítottam és 

kiválasztottam reakciókként egy sebességi együttható középértéket a rendelkezésre álló 

adatsorok közül. A kiválasztás során ügyeltem, hogy a választott sebességi együttható széles 

hőmérséklet tartományban érvényes legyen, és ne legyen távol a különböző forrásból 

származó sebességi együtthatók átlagától egy hőmérsékleten sem. A középérték kiválasztása 

után a program elvégezte a bizonytalansági határok meghatározását. A bizonytalansági 
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határok meghatározása során a kevés rendelkezésre álló adat miatt nem tekinthető lognormális 

eloszlásúnak a sebességi együttható. Így mindkét reakció esetén, logaritmikus skálán 

egyenletes eloszlást feltételeztem a sebességi együtthatóban és hőmérsékletfüggetlen 

bizonytalansági határokat. A meghatározott bizonytalansági tartományok a 4.3. és a 4.4. 

ábrákon láthatóak. 

A megbízhatónak ítélt direkt mérési eredményeket és elméleti számításokat a 

bizonytalansági tartomány meghatározása mellett felhasználtam az optimalizációs eljárás 

során is, az indirekt mérésekkel megegyező módon. Így az optimalizációt tágabb 

hőmérséklettartományban tudtam elvégezni, mintha csak az indirekt mérési eredményeket 

használtam volna. Az optimalizációban felhasznált direkt mérési eredményeket és elméleti 

számításokat a 4.4. táblázat tartalmazza. 

 
 

4.3. ábra. NO + N = N2 + O reakcióra meghatározott bizonytalansági tartomány. A szaggatott 

vonalak az egyes mérések illetve elméleti számítások eredményeit jelölik, a piros folytonos 

vonal a középértéknek kiválasztott mérési eredmény, a kék folytonos vonalak a 

bizonytalansági tartomány alsó és felső határa. 
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4.4. ábra. N2O + O = 2 NO reakcióra meghatározott bizonytalansági tartomány. A szaggatott 

vonalak az egyes mérések illetve elméleti számítások eredményeit jelölik, a piros folytonos 

vonal a középértéknek kiválasztott mérési eredmény, a kék folytonos vonalak a 

bizonytalansági tartomány alsó és felső határa. 

 

4.4. táblázat Az optimalizáció során felhasznált direkt mérési eredmények és elméleti 

számítások. 

Meghatározás módszere Reakció Szerzők 

Lökéshullám-cső,  
N atomabszorpciós spektroszkópia 

NO + N = N2 + O 
Davidson, D. F.;  
Hanson, R. K. [39]  

Lökéshullám-cső,  
N atomabszorpciós spektroszkópia 

NO + N = N2 + O 
Michael, J. V.; 
Lim, K. P.  [40] 

Átmenetiállapot-elmélet N2O + O = 2 NO 
Gonzalez, M. és 
munkatársai [41] 

 

 

4.5. Az optimalizált modell 

 

Az optimalizációt először az Abian és munkatársai által végzett indirekt mérésekre, és a 

4.4. táblázatban megadott direkt mérési adatokra illetve elméleti számításokra végeztem el. 
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Az optimalizációt elvégeztem úgy is, hogy a fentieken kívül Englemann és munkatársai által 

közölt indirekt mérési eredményeket is felhasználtam. A második optimalizáció során nem 

sikerült minden mérési eredménnyel konzisztens sebességi együtthatót kapnom. Ezért 

feltételeztem, hogy az Englemann és munkatársai által közölt mérési adatok nagy 

szisztematikus hibával terheltek. A továbbiakban közölt eredmények az első optimalizáció 

eredményeire vonatkoznak. 

Az Abian mechanizmus [2] illetve az elvégzett optimalizáció utáni mechanizmus 

Arrhenius-paramétereit a két legérzékenyebb reakcióra a 4.4. táblázat tartalmazza. 

 

4.4. táblázat. Arrhenius-paraméterek az optimalizáció előtt és után a két optimalizált 
reakcióra. 
 
 Abian mechanizmus [2] Optimalizált mechanizmus 

Reakció A / 
cm3 mol-1 s-1 

n E / 

kJ mol-1 
A / 
cm3mol-1s-1

 

n E / 
kJ mol-1 

NO + N = N2 + O 9,40·1012 0,10 0,00 5,09·1013 -0,04 5,98 

N2O + O = 2 NO 9,20·1013 0,00 115,9 9,48·10-1 3,76 66,87 

 

Az optimalizáció során az N2O + O= 2 NO reakció esetén az A Arrhenius-paraméter több 

nagyságrenddel kisebb lett, mint a kiindulási érték, illetve a szakirodalomban található 

javasolt érték. A kiterjesztett Arrhenius-egyenletben azonban a paramétereknek nincsen 

fizikai jelentése, csupán az azokból számított sebességi együtthatónak, ezért nem tekinthető 

problémának a nagymértékű eltérés az A Arrhenius-paraméter értékek között.  

A továbbiakban az általam megalkotott optimalizált mechanizmust hasonlítom össze az 

Abian mechanizmussal, illetve a GRI 3.0 [42] és Konnov-2009 [43] mechanizmusokkal a 

tekintetben, hogy mennyire képesek jól leírni adott körülmények között keletkező, NO 

mennyiségét. A GRI 3.0 és Konnov-2009 mechanizmusokat elterjedten használják nitrogén- 

oxidok képződésének modellezésére, ezért indokolt a szimulációs eredmények 

összehasonlítása. 

A 4.5. táblázatban a (3.4) egyenlettel definiált célfüggvény értéke található az Abian [2], 

GRI 3.0 [42] illetve Konnov-2009 mechanizmusokra, illetve az általam optimalizált 

mechanizmusra. A célfüggvény értéke mutatja mekkora a négyzetes eltérés a mért illetve 

szimulált eredmények között.  



39 
 

4.5. táblázat. A célfüggvény értékei különböző modellekre. 

 Q(p) értéke 
 Abian et al 

[2] 
GRI [42] Konnov 

[43] 
Optimalizált 

Indirekt mérések 57,97 35,7 431,1 14,01 
Direkt mérések + elm. számítások 3,97 9,18 8,14 3,47 
Összes adatkészlet 61,94 44,88 439,2 17,48 

 

A 4.5. táblázatból látható, hogy az általam optimalizált modell jelentősen jobban írja le az 

indirekt mérési eredményeket, mint a régebbi modellek. Csak az egyik reakciólépés sebességi 

együtthatójától függő direkt mérési eredmények, illetve az elméleti számítások leírásának 

pontossága sem változott jelentős mértékben. Ez alapján megállapítható, hogy a két reakcióra 

kapott sebességi együtthatók önmagukban is érvényesek. Az optimalizált modell az 

optimalizáció során felhasznált indirekt illetve direkt mérési eredményekkel, illetve az 

elméleti számítások eredményével is konzisztens. 

 A 3. fejezetben megadott (3.8) illetve (3.9) egyenletekkel kiszámítottam az optimalizált 

Arrhenius-paraméterek kovarianciamátrixát. A kovarianciamátrixból a 2. fejezetben megadott 

(2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.13) és (2.16) egyenletek alapján számítottam az optimalizált 

sebességi együtthatók hőmérsékletfüggő bizonytalansági tartományát. 

 

4.5. ábra. Az NO + N = N2 + O reakció optimalizált sebességi együtthatója (fekete folytonos 

vonal) és a becsült 3σ bizonytalansági határok (kék szaggatott vonal). 
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4.6. ábra. N2O + O = 2 NO reakció optimalizált sebességi együtthatója (fekete folytonos 

vonal) és a becsült 3σ bizonytalansági határok (fekete szaggatott vonal), Abian és munkatársai 

által használt sebességi együttható értékei (piros folytonos vonal) és azok bizonytalansági 

határai (piros szaggatott vonal), a bizonytalansági határok kiszámításakor a sebességi 

együttható (kék folytonos vonal) és a bizonytalansági határok (kék szaggatott vonal), 

Davidson és munkatársai  [39] által mért sebességi együtthatók (zöld háromszög), Michael és 

munkatársai [40] által mért sebességi együtthatók (zöld kör). 

 

Látható, hogy azon hőmérséklettartományban, ahol az indirekt mérések [2] helyezkednek 

el (1700−1810 K) a sebességi együttható bizonytalansági tartománya viszonylag szűk, míg 

ezen hőmérséklettartománytól távolodva egyre nagyobb. Ez alapján a sebességi együtthatók 

értékét nagy pontossággal csak az 1700−1810 K közötti hőmérséklettartományban sikerült 

meghatároznom. Ezen hőmérséklettartományban a N + NO = N2 + O reakció sebességi 

együtthatójának bizonytalansága jóval kisebb, mint az Abian és munkatársai által megadott 

bizonytalanság [2], illetve a szakirodalomban található direkt mérések és elméleti számítások 

alapján a 4.3. fejezetben meghatározott bizonytalanság. Ezen tartományon belül a sebességi 

együttható bizonytalansága kisebb, mint a Davidson és munkatársai [39], illetve Michael és 

munkatársai [40] által direkt mérésekkel mért sebességi együttható értékek szórása. 
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4.7. ábra. N2O + O = 2 NO reakció optimalizált sebességi együtthatója (fekete folytonos 

vonal) és a becsült 3σ bizonytalansági határok (fekete szaggatott vonal), a bizonytalansági 

határok kiszámításakor a sebességi együttható (kék folytonos vonal) és a bizonytalansági 

határok (kék szaggatott vonal). 

 

A N2O + O = 2 NO reakció esetén az optimalizáció során magas hőmérsékleten sikerült a 

bizonytalansági tartományt csökkenteni az indirekt mérési eredményeknek [2] köszönhetően. 

Alacsony hőmérsékleten a bizonytalansági tartomány nagy, a sebességi együttható értéke tág 

határok között változhat. A N2O + O = 2 NO reakciónál nagyobb a bizonytalansági tartomány 

mint a NO + N = N2 + O reakciónál az indirekt mérések tartományában (1700-1810 K), ez 

annak köszönhető hogy az érzékenységanalízissel kapott eredmények szerint a N2O + O = 2 

NO reakció sebességi együtthatójának megváltoztatására kevésbé érzékeny az indirekt mérési 

adatok szimulációja. 

Az alábbiakban az Abian, GRI 3.0 illetve Konnov-2009 mechanizmusokkal és az 

optimalizált mechanizmussal végzett szimulációk eredményeit közlöm. 
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                                                                       1. elegy 

 

4.8. ábra. Abian és munkatársai [2] által mért és különböző modellekkel szimulált NO 

koncentrációk. Kiindulási összetétel 0,45 % O2, 99,05 % N2, 0,5 % H2O. A négyzetek a mért 

adatokat jelölik. A piros görbe Abian és munkatársai mechanizmusával [2] szimulált 

eredményeket, a kék görbe a GRI mechanizmussal [42]  szimulált eredményeket, a lila görbe 

a Konnov-2009 mechanizmussal [43] szimulált eredményeket, a zöld görbe az optimalizált 

mechanizmussal szimulált eredményeket jelöli. 

                                2. elegy                                                                   3. elegy     

 

4.9. ábra, Abian és munkatársai [2] által mért és különböző modellekkel szimulált NO 

koncentrációk. Kiindulási összetétel 1,8 % O2, 97,7 % N2, 0,5 % H2O (bal oldali ábra), és  8 

% O2, 91,5  % N2, 0,5 % H2O (jobb oldali ábra) . A négyzetek a mért adatokat jelölik. A piros 

görbe Abian és munkatársai mechanizmusával [2] szimulált eredményeket, a kék görbe a GRI 

mechanizmussal [42]  szimulált eredményeket, a lila görbe a Konnov-2009 mechanizmussal 

[43] szimulált eredményeket, a zöld görbe az optimalizált mechanizmussal szimulált 

eredményeket jelöli. 
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                              4/1. elegy                                                               4/2. elegy 

   

4.10. ábra. Abian és munkatársai [2] által mért és különböző modellekkel szimulált NO 

koncentrációk. Kiindulási összetétel 20.9% O2, 78,6 % N2, 0,5 % H2O (két párhuzamos mérés 

történt). A négyzetek a mért adatokat jelölik. A piros görbe az Abian és munkatársai 

mechanizmusával [2] szimulált eredmények, a kék görbe a GRI-mechanizmussal [42]  

szimulált eredmények, a lila görbe a Konnov-2009 mechanizmussal [43] szimulált 

eredmények, a zöld görbe az optimalizált mechanizmussal szimulált eredmények. 

                     OH gyök koncentráció                                          NO koncentráció                                

  
4.11. ábra. Bowman és munkatársai [37] által lökéshullám-csőben a lökéshullám 

visszaverődése után mért OH gyök (bal oldali ábra) illetve NO (jobb oldali ábra) 

koncentrációk, és ezen mérések szimulációi különböző modellekkel. A négyzetek a mért 

adatokat jelölik. A piros görbe az Abian és munkatársai mechanizmusával [2] szimulált 

eredményeket, a kék görbe a GRI-mechanizmussal [42] szimulált eredményeket, a lila görbe a 

Konnov-2009 mechanizmussal [43] szimulált eredményeket, a zöld görbe az optimalizált 

mechanizmussal szimulált eredményeket jelöli. 
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4.12. ábra. Engleman és munkatársai [36] által JSR-ben mért NO koncentrációk, és ezen 

mérések szimulációi különböző modellekkel. A négyzetek a mért adatokat jelölik. A piros 

görbe az Abian és munkatársai mechanizmusával [2] szimulált eredményeket, a kék görbe a 

GRI-mechanizmussal [42] szimulált eredményeket, a lila görbe a Konnov-2009 

mechanizmussal [43] szimulált eredményeket, a zöld görbe az optimalizált mechanizmussal 

szimulált eredményeket jelöli. 

 
 
 

Az ábrákon látható hogy az Abian és munkatársai [2] által végzett mérések esetén, két 

összetételnél az Abian modell [2] írja le jobban a mérési eredményeket, a másik két összetétel 

esetén viszont az általam optimalizált modell. A célfüggvény-értékek alapján azonban látható, 

hogy összesítve az optimalizált modell írja le jobban az eredményeket. Külön kiemelendő, 

hogy az oxigént és nitrogént a levegővel megegyező arányban tartalmazó, a gyakorlati 

felhasználás szempontjából legfontosabb elegy esetén az optimalizált modell adja vissza 

pontosabban a kísérleti eredményeket.  

A Bowman és munkatársai [37], illetve Englemann és munkatársai [36] által mért 

eredmények leírásának pontossága között nincs számottevő különbség az Abian modell, 

illetve az optimalizált modell között. Mindkét modell jóval pontosabban írja le a mérési 

eredményeket, mint a GRI 3.0, illetve a Konnov-2009 modellek. 
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A termális NO-képződés reakciókinetikája égési rendszerekben 
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Dolgozatomban újra értékeltem Abian és munkatársai [1] csőreaktorral végzett kísérleteinek 
eredményeit. Ezekkel a mérésekkel légköri nyomáson, a 1700−1810 K hőmérséklettartományban 
vizsgáltak különböző összetételű oxigént, nitrogént és vízgőzt tartalmazó reakcióelegyeket, és a 
keletkező nitrogén-monoxid mennyiségét mérték. Ilyen körülmények között a nitrogén-monoxid 
főként az úgynevezett termális reakcióúton, a Zeldovich-mechanizmus [2] szerint képződik. Sebességi 
együtthatók optimalizálásával olyan reakciómechanizmust állítottam fel, amely a kísérlet körülményei 
között jól írja le a nitrogén-monoxid képződésének sebességét. 

Munkám során az ELTE Kémiai Intézet Reakciókinetikai Laboratóriuma által kidolgozott 
optimalizációs [3] módszert, illetve Optima programot használtam. A kiindulási modell az Abian és 
munkatársai által készített mechanizmus volt. Lokális érzékenységanalízis alapján azonosítottam a 
csőreaktor mérési körülményeinél a nitrogén-monoxid képződése két legfontosabb elemi reakcióját, és 
az Arrhenius-paraméterek optimalizációját ezen reakciókra végeztem el. A NO + N = N2 + O és N2O + 
O = 2 NO reakciókra a szakirodalomban található közvetlen mérések, illetve elméleti számítások 
alapján meghatároztam a sebességi együtthatók kiindulási bizonytalansági tartományait. Az 
optimalizációhoz az Abian és munkatársai által mért öt adatsort, illetve a kiválasztott reakciók 
sebességi együtthatójára közölt két közvetlen mérési és egy elméleti úton számított eredményt 
használtam fel. 

Az optimalizációval kapott modell sokkal jobban írja le az Abian és munkatársai csőreaktorral 
elvégzett kísérleteinek eredményeit, valamint a közvetlen sebességi együttható-méréseket és elméleti 
számításokat, mint az Abian és munkatársai által megalkotott modell, illetve az elterjedten használt 
GRI-Mech 3.0, illetve Konnov-2009 modellek. A NO + N = N2 + O reakciónál az irodalmi adatok 
alapján meghatározott kiindulási bizonytalansági tartományhoz képest sokkal kisebb 
bizonytalansággal sikerült meghatározni a sebességi együtthatót a csőreaktor mérésekhez tartozó 
1700–1810 K hőmérséklettartományban. A N2O + O = 2 NO reakció esetén is sikerült kis mértékben 
csökkenteni a sebességi együttható bizonytalansági tartományát ebben a hőmérséklettartományban. 

 
[1] M. Abian; M. U. Alzueta; P. Glarborg, Int. J. Chem. Kinet., 47 (8) , 518-532 (2015) 
[2] Y. B. Zeldovich, Acta Physicochem USSR, 21,  577-628 (1946) 
[3] Turányi, T., Nagy, T., Zsély, I.G., Cserháti, M., Varga, T., Szabó, B.T., Sedyó, I.,  
      Int. J. Chem. Kinet., 44 (5), 284-302 (2012)  
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A re-evaluation of the flow reactor experiments of Abian et al. [1] is presented. In these 
experiments nitric oxide formation was measured at atmospheric pressure in temperature range 1700–
1810 K, using several mixtures containing different ratios of oxygen, nitrogen and water vapour. At 
such conditions nitric oxide is mainly produced via the so-called thermal route according to the 
Zeldovich mechanism [2]. An updated reaction mechanism was created via the optimization of rate 
parameters, which is able to describe quantitatively the nitric oxide formation in these experiments.  

The optimization method [3] and computer code Optima, developed at the Chemical Kinetics 
Laboratory of the Institute of Chemistry of ELTE was used. The initial mechanism was that of Abian 
et al. [1]. The most important two reaction steps for NO formation were identified by local sensitivity 
analysis and the Arrhenius parameters of these reaction steps were optimized. The prior uncertainty 
ranges of the rate coefficients of reactions N = N2 + O and N2O + O = 2 NO were determined, based 
on direct rate coefficient measurements and the results of theoretical calculations. For the rate 
parameter optimization, five datasets measured by Abian et al. [1], two direct rate coefficient 
measurements of the selected reaction steps and one theoretical calculation were also used. 

The obtained optimized model described the results of the flow reactor experiments, direct 
measurements and theoretical calculations much better compared to the Abian et al. mechanism, and 
the widely used GRI-Mech 3.0 and Konnov-2009 mechanisms. The rate coefficient of reaction NO + 
N = N2 + O was obtained with much lower posterior uncertainty compared to their prior uncertainty in 
the 1700–1810 K temperature range of the flow reactor measurements. The rate coefficient of reaction 
N2O + O = 2 NO was obtained with somewhat lower posterior uncertainty in this temperature range. 

 
[1] M. Abian; M. U. Alzueta; P. Glarborg, Int. J. Chem. Kinet., 47 (8), 518-532 (2015) 
[2] Y. B. Zeldovich, Acta Physicochem USSR, 21, 577-628 (1946) 
[3] Turányi, T., Nagy, T., Zsély, I.G., Cserháti, M., Varga, T., Szabó, B.T., Sedyó, I.,  
      Int. J. Chem. Kinet., 44 (5), 284-302 (2012) 
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