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V(dnd /dt) k200nb - k3rıdnb
V(drıa / dt)
dnd . 1[3 04_ k2
dna ki na ki na
elde edilir.
( 1t9r2) = 8 ve (k2/4) = 30

(ki /k3) = 240 elde edilir.

dfld
"d
lie
dna 240na 8%

(S)

(7) eşitliği (8yde yerine yazılıma;

ducl
dna

nd

elde edilir. (9) denklemi

(lialia - lin/

bkinei mertebe lineer bir diferansiyel denklemdi. Çözümü,

240
nd - — (29 na - 239 na" + 210 rıa1/240 )
48517
şekündedir.

Toplam kütle denkliğlı
na + ¼ + nd + ne = 1
1-111 tepkimelerde stoklyometrik katsaydar I olduğundan, toplam mol sayısı le eşittir.
Tülcetilen klor miktarı, oluşan HC1 miktara:la eşit olduğundan toplam kütle denldiği üzerine
etkisi yoldur.
Tüketen toplam klor miktarı:

ob = + 2nd + 3ne

1 mol C6112C1 için 1 mol C12
1 mol CaH4C12 için 2 mol C/2
I mol C61{3C13 için 3 mol Cl2

(12)

nahın değişik değerleri içim, ne (11), ni) (12), ne (7), nd (10) eşitliklerinden besaplanabilir.
Graffiden görüleceği gibi maksimum monoklorbenmn üretmek için gerekli klor miktarı 1
ınoldür.
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Benzeri la 1

onoldorbenzen(c)

o
'C
ın
e: 04
'5
2 O.
1.2
1.6
0.8
0.4
,Tüketilen mol klor (b)

2.0

1.2. Kısmi Türevli Diferansiyel Denldemlerle Ilgili Model Oluşturma
Örmek 1.15 :Sabit A kesidi L uzunluğundaki bir bormian akan akışkanın özelikleri
(hız, yoğıaltık, vb.) eksenel yönde değişmektedir. Bu sistem için geçerli eşitliği çıkarunz.

Ir

v(x,t)
sp(x,t)
x=o

x x+dx

x=L

Çözüm:
Alaşkamn hızı, yoğunluğu x yönünde değişk Akı, türbülent olchiğımdan r yönünde
(radyal) değilim yoktur. Bu sistemde dx diferansiyel uzunluğunda seçilecek diferaasiym
hacim e eman: için (nikroskopar model) Ktitlenın Konumunu Yasası uygulanırsa'.
[Klitlenin Sisteme] [Ktitlenin Sistemden]
Giriş Hızı
Çıkış Hal
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[ Kütle:ön Sistemde]
Birikim Hal

MATEMATMSEL MODELLEME

x konumunda hacim elemanma kullanın giriş ilin: vAp x
x+dx konumunda hacim elemanum Midenin çıkış hızı: vAp x+,:ıx
Taylor açıhmına göre;
vAp I x„Fgx = vAp 1 x + dx

dx

Hacim elemanuida bırikim hızı • d(Adxp)

aı

vAp I x - vAp x d(vAp)
ax

dx _ a(Adxp)

Burada A sabittir. Eşitlik dlizenlanr ve her iki taraf Adx ile bölüme;
a(vP) _ aP
ac
at

a(vp) ap _
az
at Kısmi TürevIl Diferanslyel Denklemi bulunur.

örnek 1.16 : L nalınluğunda, D çapındaki silindirli bir tepkime kabında birinci
mertebe
k
A —ı B
tepkimesi olmaktadır. Piston aloş olduğunu varsayarak, sistemi modelleyen eşitliği çıkanı:ni
Çözüm:
rA
Jc

C O

aer:

X=O

dx

= CA(x,t)
Sınır koşulu 1 : x = O ı COM= CA0(2)
Sınır koşulu 2 : x =L ; CAH„t) = CAL(t)
33
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Eisend yönde v, p CA değerleri zamanla değişmektedir. dx kalmlığındaki diferansiyel hacim
elemanma Midenin korunumu yasası uygulanırsa:
[Kiltlenin Giriş Hızı] ıı. [Moleküler Yaymmayla] + [Yığın Hareketiyle]
Giriş hızı

: (NAA)İ x

[Midenin Çıkış Hızı] 44oleküler Yaymmayla] + [Yığın Hareketiyle]
Çıkış hızı

: (NAA + vACA) I x+dx
= (NAA + vACA)Ix + [— (NAA + vACA)]dx

Üretim hızı

—kCAFıclıc

Birkim hızı

— (ACAdx)
at

A bileşeni için kütle denkliği yenhrsa;

a

(NAA+vACA)x - [(NAA + vACA)ıx + — (NAA + vACA ) dıti - kCAAdx = — (ACAdx) (1)
at
ax
—(NAA +vACA) dx - kCAAdx =
as

—a

at

(ACAdx)

Eşitliğin tüm terimleri AÜ ile bölüntirse;

--(NA +vCA) clic - kCAdx
ax

acA
at

axA
(2) eşitliğinde NA yerine Elek yasasmdan: NA = —DA aC
yazıldığmda,

a

ac

acA

— —(-DA --A + vCA ) - kCA =
ax
atc
at

(2)

MATEMATIKSEL NIODELLENtE

a2C a(rea)
A
ax
ax2

kCx

aCx
at

(3)

Kısmi Tiarevli Diferansiyel denklemi elde edilir.

Örnek 1.17 :Aşağıdaki şekilde L kabıllığnıda sonsuz bir !evim görülmelctedir.
Başlangıçta, bu levtumm her noktasında smaklık aynı olup bir yüzeyi aniden sıcak bir yüzeyle
temas ettirildiğinde; sıcaklığın değişirnini veren eşitliği mIcanruz. Levhaınn fiziksel özeIncleri
(p,Cp, k) sabit alınabilir.

qı

Çözüm:
dx kalmlığmdaki levbada t anmda Enerjinin Km-amma Yasasına göre eneni
denklig yazılıma;
[ EneninM 1_ [ Eneıjinin 1+ [ DıeninM 1
ipiris Hızı j jOkış Hızı j LBretim Dini

r EneıjMin
LBirikinı

(1)

ş
dt
Fourier Yasasmdan,

_kA aT _
axL

x

aT
_ a(PCŞAdxT)
kA a£ 1,t
at

-[-kA aj' L-2+kAL
-{-9dx]= (pCpAdx)gaz ax
at
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(2)

rDayek mettalıXstlel nıAnmArtöt

kixdx

a2T

aT

= (1)CipAdk)—
at

k a2T aT
ax2
a2T aT
ax2
Kısmi Türevli Diteransiyel Denklemi elde edilir.

Örnek 1.18 :Küp şeklindeki metal bir blok içinde her üç yönde de sıcalclık değişimi
olmaktadır. Arrın x = O daki yüzey yahülmıştır. Sistemi kontrol eden eşitliği çıkanlar.
Çözüm:

4x

Metal blok içinde boyutları dx, dy. dz olan hacim elem= almam.
Hacim Elemarunda Enerji Denkligi yaninsa;

[

Enerjinin 1_ [ Enerjinin 1.4 Enerjinin
Giriş Hızı _I
Çıkış Hızı _I Üretim Hızı
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[i Enerj nin I
Halkta, Hal

