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ՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐ    ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ    ՀԱՅՏԱՆԻՇՀԱՅՏԱՆԻՇՀԱՅՏԱՆԻՇՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐԸՆԵՐԸՆԵՐԸՆԵՐԸ    
ՑԱԾՐՑԱԾՐՑԱԾՐՑԱԾՐ    ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ    ՌԵԺԻՄՈՒՄՌԵԺԻՄՈՒՄՌԵԺԻՄՈՒՄՌԵԺԻՄՈՒՄ    

ԸՆԹԱՑՈՂԸՆԹԱՑՈՂԸՆԹԱՑՈՂԸՆԹԱՑՈՂ    ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ    
ՔառյանՔառյանՔառյանՔառյան    ԱմրաղԱմրաղԱմրաղԱմրաղ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր.... ռադիկալ, կոնցենտրացիա, քվազիստացիոնար, հա-

մակարգ, հայտանիշ, թվային լուծում, սխալի գնահատական: 
 
Քիմիական պրոցեսները նկարագրող դիֆերենցիալ հավասարումների հա-

մակարգերը անալիտիկորեն անլուծելի են: Ռադիկալների կոնցենտրացիաները 
հաշվելու համար օգտվում են մոտավոր հաշվի մեթոդներից, մասնավորապես 
քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդից, որը լայնորեն օգտագործվում 
է քիմիական պրոցեսների տեսական հետազոտությունների ժամանակ: Համա-
կարգի թվային լուծումների ժամանակ պարզվում է, որ միշտ չէ, որ համակարգի 
լուծումները քիչ են տարբերվում քվազիստացիոնար լուծումներից: 

Այս աշխատանքում ուսումնասիրվել է, թե ինչ հայտանիշների առկայության 
դեպքում համակարգի լուծումները քիչ կտարբերվեն քվազիստացիոնար լուծում-
ներից: Վերոհիշյալ երկու լուծումների հարաբերական սխալի համար ստացվել է 
մի գնահատողական բանաձև, որի բավարարման դեպքում կարելի է օգտվել քվա-
զիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդից:  

Դիտարկենք ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում ընթացող այն բոլոր ռեակ-
ցիաները, որտեղ ինիցիատորի և ռադիկալների կոնցենտրացիաների փոփոխու-
թյունները նկարագրվում են հետևյալ տեսքով` 

  ���K= ?�p�  (1) 

  �A�K  = 2�p� ? �K,   (2) 

Որտեղ t-ն ժամանակն է, I-ն և R-ը ինիցիատորի և ռադիկալների 
կոնցենտրացիաներն են, իսկ �p-ն և �K-ն՝ նրանց արտահայտությունների 
փոփոխման գործակիցները, որոնք ռեակցիայի բացարձակ ջերմաստիճանից 
կախված ֆունկցիաներ են և որոշվում են Արենիուսի բանաձևով` 

 

�p � �p�O� ���� �K � �K�O����� 
 
(1, 2) դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի սկզբնական 

պայմաններն են` 
երբ t� 0, � � ��, R=0, T=�� 
Վերցնենք հետևյալ օժանդակ հանրահաշվական հավասարումը` 

  0 = 2�p� ? �K,�   (3) 
Որտեղից` 
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  ,�=� �����   (4) 

,�- ը կոչվում է համակարգի քվազիստացիոնար լուծում: 
Ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում ընթացող ռեակցիաների հետազոտու-

թյան ժամանակ պարզվում է, որ միշտ չէ, որ R-ի և ,�-ի արժեքները իրարից քիչ են 
տարբերվում: 

Քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդը լայնորեն կիրառվում է 
ինչպես իզոթերմիկ ռեակցիաների հետազոտության ժամանակ [1, 187-194; 2, 298], 
այնպես էլ ոչ իզոթերմիկ ռեակցիաների ժամանակ [3, 802-806; 4, 683-687; 5, 47-52]: 

[3, 802-806; 4, 683-687; 5, 47-52]-ում փորձ է արվել մաթեմատիկական 
խստությամբ հիմնավորել, թե երբ անալիտիկ և քվազիստացիոնար լուծումները 
իրարից քիչ կտարբերվեն: [6, 380-383]-ում ուսումնասիրվել է ադիաբադ ռեժիմում 
ընթացող ռեակցիաներում քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդի 
օգտագործելիության հարցը: R≈, մոտարկման համար անալիտիկ եղանակով 
ստացել են սխալի գնահատականը, սակայն պարզվում է, որ կոնկրետ խնդիրներ 
լուծելիս նշված բանաձևից օգտվելը մեծ դժվարությունների հետ է կապված:  

Այս աշխատանքի նպատակն է ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում 
ընթացող ռեակցիաների համար ստանալ սխալի գնահատման այնպիսի բանաձև, 
որից օգտվելը կապված չլինի դժվարությունների հետ: 

Խնդիրը լուծելու համար հարկավոր է վերցնել RG ,� մոտարկման 
հարաբերական սխալը և այն գնահատել: 

  �= A�A�A�   (5) 

Որտեղից` 

  AA�=1+ �:  (6) 

Քանի որ AA� ? ը դրական մեծություն է, ուստի 

  1+� *0  (7) 
(5) հավասարումը ածանցենք 

  ���K  = �A� �A�K  - AA�
�����A�   (8) 

(8) հավասարման աջ մասի առաջին գումարելին ըստ (2), (3), (4), (7) 
հավասարումների, կարելի է բերել հետևյալ տեսքի`  

�A� �A�K  =  �p���KA
�

A�  = 
�KA�����>AA�@��A�  = �K,��1 ? �1 � �� � = 

= -�2 � ���K� �� ���  = -�2 � ��L2�p �0� �: 
(8) Հավասարման աջ մասի երկրորդ գումարելին ձևափոխենք հետևյալ 

տեսքով` 
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�P ,� = �P�2�p��K  = �P� ��H   � ������H  � ����
 I= � ¡�P  ��H��H � ¢�£ ¢�A¤ � �P �¥: 

Իսկ` 

 -AA�
�����A�  = - AA� �¦=A

�
�K  = ��� ¡¢�£��A¤� �¤�K � �p�[�¥: 

Կատարենք նշանակումներ` �2 � ��L2�p�0� = P�[�  ¢�£ ¢�A¤� �¤�K � �p�[� � §�[�: 
(8) Հավասարումը կստանա հետևյալ տեսքը` ���K  + P �[�� = Q �[�, 
որի լուծումը կլինի 

  � � ?O�¨ ©�0��H �0  + ¨ O�¨ ©�0��0�ªK�  Q �«�dy:  (9) 

(9) հավասարման մեջ տեղադրենք P�[�-ի և Q(t)- ի արժեքները, կստանանք 
 � � O�¨ � ���L ���� ��H �0 + 

 + ¨ O�¨ � ���L ���� ��ª �0K�  ��� ¡¢��¢�A¤� �¤ �K � �p¥dy :  (10) 

 
Նշանակենք |��«�|�®K<UV  = ¯�¯, �V- ով նշանակենք ռեակցիայի առավելա-

գույն ջերմաստիճանը, որը հասնում է ժամանակի t=[V պահին: 
Ցածր ջերմաստիճանային ռեժիմում ընթացող ռեակցիաների ժամանակ. 
0,9 ��< I (t) u �� , նշենք նաև, որ 2+� * 1:  
Վերցնենք 0u t u [V ինտերվալը: Այդ ինտերվալում T=T(t), �pr �p  ���, �K = �K 

(T) ֆունկցիաները մոնոտոն աճում են, իսկ I=I(t) ֆունկցիան մոնոտոն նվազում է: 

Նկատենք նաև, որ °¢��¢�A¤� �¤�K° w 0,1 �p : 
Հետևաբար 

±²K ? ²p,�  ³�³[ � �p± w 1,1 �p 
Գնահատենք (10) հավասարումը. 
 |�| w O�¨ � ���L ������H �0 + ¨ O�¨ � ���L ������ª �0K� °��� ° °¢��¢�A¤� � �p° dyw 

 

w O�¨ L ���¤H����¤H��,´�µ�H �0 +¨ O�¨ L ���¤H����¤H���ª �0K�  ��¯�¯  1,1 �pdyw 
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w O�L�,¶���¤H����¤H� K +��¯�¯ 1,1 · �p��V� ¨ ¦ �̈ ��·���H�·���H�¸ �¹�ª
L ���¤H����¤H��

K� · 
·d¡?¨ L2�p�����K�����K® ¥ 

Քանի որ 

¨ O�¨ L ���¤H����¤H���ª  �0K� · d ¡?¨ L2�p�����K�����K® ¥ = 
= O�¨ L ���¤H����¤H���ª  �K1-O¨ L ���¤H����¤H���H �0 w 1, 

 
ապա (11) անհավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը` 

  |�| w O�L�,¶���¤H����¤H��H K+��¯�¯ �� �¤º�L�,¶���¤H����¤H��H (12) 

Քանի որ 

 
���¤º�L�,¶���¤H����¤H��H w 0,1, 

ապա 

¯�¯ �p��V�L1,8�p�����K������ w |�| 
(12) հավասարումից կստանանք. 
 

 |�| w � �L�,¶���¤H����¤H��H K + � ���¤º�L�,¶���¤H����¤H��H + 
|�| : 

 
Որտեղից կստանանք վերջնական գնահատականը` 

  |�| w 2O�L�,¶���¤H����¤H��H K+ ���¤º�L�,¶���¤H����¤H��H: (13) 

Որպեսզի |�|- ն լինի փոքր թիվ, պետք է.  

  L1,8�p�����K������ » 1, իսկ ���¤º�L�,¶���¤H����¤H��H ¼ 1 : (14) 

 
(14) հայտանիշին անվանում են քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների 

հայտանիշ: Թվային անալիզի մեթոդով հաստատվում է, որ (14) հայտանիշի առ-
կայության դեպքում |�| ? ն կլինի փոքր թիվ: 
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В данной работе исследована мера погрешности между теоретическим и 
квазистационарным решениями концентраций радикалов. 

Для оценки погрешности выведена формула, при удовлетворении которой 
вышеуказанные два решения будут мало отличаться друг от друга. 

 
 
 
CRITERIA OF QUASICRITERIA OF QUASICRITERIA OF QUASICRITERIA OF QUASI----STATIONARY CONCENTRATION IN REACTIONS, STATIONARY CONCENTRATION IN REACTIONS, STATIONARY CONCENTRATION IN REACTIONS, STATIONARY CONCENTRATION IN REACTIONS, 

OCCURING IN LOWOCCURING IN LOWOCCURING IN LOWOCCURING IN LOW----TEMPERATURE MODETEMPERATURE MODETEMPERATURE MODETEMPERATURE MODE    
Karyan AmrakhKaryan AmrakhKaryan AmrakhKaryan Amrakh    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: radical, concentration, quasi-stationary, system, criterion, numerical, 

solution, evaluation of error. 
The measure of the error between theoretical and quasi-stationary solutions of 

concentrations of radicals is investigated in given work. 
The formula is derived for evaluation of the error while satisfying of which the 

above mentioned two solutions will slightly differ from each other. 
  


