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Аналіз чутливості складних хімічних систем показує, як зміна параметрів біфуркації
впливає на статичні і динамічні властивості цих систем. Тому в ході дослідження була
обрана схема реакції Білоусова-Жаботинського, що каталізується ферроіном.
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Анализ чувствительности сложных химических систем показывает, как изменение
параметров бифуркации влияет на статические и динамические свойства этих систем.
Поэтому в ходе исследования была выбрана схема реакции Белоусова-Жаботинского,
катализируемая ферроином
Ключевые слова: разработка программного обеспечения, моделирование, химические
системы, параметры бифуркации, кинетическая схема, реакция
The sensitivity analysis of complex chemical systems shows how changes in bifurcation
parameters affect the static and dynamic properties of these systems. So, as the investigated kinetic
scheme was chosen Belousov-Zhabotinsky reaction catalyzed by ferroin.
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Вступ
Аналіз чутливості – істотна частина програми забезпечення надійності
процесів. В останні роки проблема забезпечення надійності хіміко-технологічних
систем все більш виходить на перший план. Сьогодні завдання забезпечення
надійності розглядається як найважливіший аспект проектування систем. Це
обумовлюється, з одного боку, складністю структури подібних систем, що
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складаються, як правило, з багатьох елементів, і, з іншого боку, тим можливим
збитком який буде завдано в разі відмови такої системи.
Під чутливістю системи розуміють її властивість змінювати характеристики
свого функціонування під впливом змін своїх властивостей системи і зовнішніх
збурюючих впливів. Необхідність дослідження чутливості обумовлена потребою
виявити параметри системи, які потребують найбільш точного виміру, а також
можливість вибору керуючих впливів, що забезпечують найбільшу чутливість
вихідних керованих змінних систем. Крім того, дослідження чутливості – важливий
етап створення таких хіміко-технологічних систем, які малочутливі або нечутливі як в
статичних, так і в динамічних режимах функціонування [1].
Постановка задачі
Складання кінетичною моделі системи. На основі отриманих даних розробити
програмне забезпечення для моделювання чутливості складних хімічних систем.
Аналіз досліджень
Для визначення характеру зміни концентрації початкових та проміжних
речовин з часом була складена кінетична модель системи. Першим кроком у побудові
кінетичної моделі було визначення виразів швидкості реакції на кожному етапі. Всі
швидкості реакції визначали відповідно до стехіометричних рівнянь.
Наступним кроком було складання звичайних диференціальних рівнянь для
обчислення значень концентрацій проміжних сполук у часі. Запропонований механізм
містить тринадцять проміжних сполук, п'ять з яких подаються на вхід реактора та
мають початкові концентрації. Решта проміжних сполук є проміжними речовинами, і
їх вихідні концентрації дорівнюють нулю.
Для вивчення хімічної системи в безперервному потоковому реакторі
змішування в цій математичній моделі необхідно враховувати витрату. Тоді система
диференціальних рівнянь має вигляд:

де

-1

t – час, сек.;
– зміна концентрації через хімічну реакцію.
Вибір цієї математичної моделі був не випадковий. Це було зроблено з
наступних причин:
 по-перше, проста математична модель хімічного реактора ідеального
перемішування досить повно описує досліджуваний процес в ізотермічних
умовах;
 по-друге, реактор змішування має здатність довільно точно та плавно
змінювати швидкість постачання реагентів (параметр біфуркації) при їх
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незмінній концентрації, останнє важливо для вивчення різних режимів, при
яких найменші зміни в експериментальних умовах можуть призвести до якісної
зміни характеру коливань;
 по-третє, важливим являється аналіз чутливості впливу параметрів біфуркації
на якісну зміну характеру коливань системи [2, 3].
Висновки
Дослідження чутливості різноманітних режимів перебігу автоколивальної
хімічної реакції Білоусова-Жаботинського є дуже актуальним на сьогоднішній день,
адже вони можуть бути використані, як в аналітичних цілях так і для моделювання
деяких екологічних та біологічних процесів.
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Математична модель динаміки процесу гомогенного каталізу в реакторі ідеального
змішування побудована рівнянням зміни мольної частки речовини з часом і зміною
внутрішньої енергії ідеального потоку речовини. Розрахунок по моделі здійснено за методом
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