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1. Bevezetés
A minket körbevev® világot vizsgálva számtalan különböz® formában
megjelen® ritmikus jelenséget, mintázatot gyelhetünk meg. A mintázatok
kialakulásának magyarázata különösen a biológiai mintázatok esetében érdekes, hiszen azok számos esetben élettani funkcióval is bírnak. Alan Turing brit
matematikus 1952-ben The Chemical Basis of Morphogenesis cím¶ tanulmányában felvázolta annak a lehet®ségét, hogy megfelel® paraméterek esetén
egy kezdetben homogén zikai-kémiai rendszerekben önszervez®d® módon állandósult mintázat alakuljon ki. Belouszov Turinggal szinte azonos id®ben
szerves molekulák sejtekben történ® oxidációjához keresett modellreakciót:
citromsav savas közeg¶ oxidációját vizsgálta bromátionnal, katalizátorként
cérium(III)-ionokat használva. A reakció tanulmányozása során a színtelen
oldat többször sárga szín¶vé vált, majd újra elszíntelenedett. Ez a kémiai
rendszer csak kés®bb, Zsabotyinszkij szisztematikus vizsgálatai nyomán vált
széles körben elismertté. Az is hamar közismertté vált, hogy a Belouszov
Zsabotyinszkij (BZ) reakcióban keverésmentes körülmények között, vékony
oldatrétegben mozgó térbeli mintázatok, kémiai hullámok is létrejönnek. Ebben a reakcióban azonban csak speciális körülmények között biztosíthatóak
a Turing által megjósolt stacionárius mintázatok kialakulásához szükséges
feltételek: a negatív visszacsatolást adó komponensnek, az inhibitornak gyorsabban kell diundálni, mint az aktivátornak. A Turing mintázatokat 1990ben De Kepper és munkatársainak sikerült el®állítani a klorition  jodidion
 malonsav (CIMA) reakcióban. Ebben a rendszerben keményít® indikátor
jelenlétében szabályos, id®ben állandó térbeli mintázatok kialakulását észlelték. Ezt az tette lehet®vé, hogy a keményít® indikátor reverzibilisen megköti a
trijodidionokat, ezáltal lecsökkenti azok eektív diúziós együtthatóját. Ezután a kémiai mintázatok kutatása lelassult újabb áttörést a 2008-ban publikált, De Kepper és munkatársai által kidolgozott szisztematikus módszer
hozott. Azóta összesen négy, egymástól eltér® kémiai rendszerben sikerült
stacionárius mintázatok kialakulását meggyelni.
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2. Célkit¶zés
Doktori munkám során egy új kémiai reakció-diúzió rendszer viselkedésének szisztematikus felderítését, numerikus szimulációját, valamint a nyitott
reakció-diúzió rendszerek viselkedését alapvet®en meghatározó paraméter,
a diúziós anyagcsere szerepének vizsgálatát végeztem el.

-A gélvastagság szerepének vizsgálata a mintázatok kialakulásában:
a kémiai mintázatok kialakulásában meghatározó szerepe van a diúzió id®skálájának, amit a legegyszer¶bben a fenti rendszerekben a gélvastagság változtatásával tudunk befolyásolni. Doktori munkám egyik céljául azt t¶ztem
ki, hogy megvizsgáljam ennek a paraméternek a befolyásolása milyen következményekkel jár a kialakuló mintázatra.

-Stacionárius mintázat létrehozása a szisztematikus tervez®módszer segítségével: doktori munkám megkezdésekor három vizes fázisú rendszerben: klorition-jodidion-malonsav (CIMA), jodátion  szultion  [hexacianoferrát(II)]-ion (FIS), jodátion  szultion  tiokarbamid (TuIS) volt ismert
stacionárius mintázat kialakulása. A korábban is említett tervez®módszer
alapján a pH-oszcillátorok mindegyike alkalmas lehet stacionárius mintázat
kialakítására. Célul t¶ztem ki, hogy egy új rendszerrel a hidrogén-peroxid
szultionferrocianid (HPSF) végrehajtsam a tervez®módszer lépéseit, hogy
a segítségével stacionárius mintázatot hozzak létre.

-Szimulációk végrehajtása a kísérleti meggyelések magyarázatára,
a CFUR közelítés továbbfejlesztése: harmadik célom a doktori munka során a széles körben elterjedt CFUR (continouos ow unstirred reactor)
közelítés tovább fejlesztése, hogy az jobban közelítse a stacionárius mintázatok kialakulását leíró zikai, kémiai folyamatokat és alkalmassá váljon arra,
hogy a számítógépes szimulációk során a kísérletekben tapasztalt jelenségeket
kvalitatív módon adja vissza.

3

3. Kísérleti módszerek
3
A kísérletek elvégzése során 25 cm térfogatú, termosztált kádreaktort, 45
cm
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térfogatú folytonosan táplált, jól kevert reaktort (CSTR), és kúp, henger

valamint korong alakú gélreaktorokat használtam (1. ábra). A gélreaktorok
egy CSTR-ból és egy, a CSTR terében található gélb®l állnak. A gél és a
CSTR között diúzióval történik az anyagcsere.
A pH mérését egy Hanna HI1330B üvegelektróddal és egy Consort C861
pH mér®vel végeztem és számítógéppel rögzítettem. A képek felvételét digitális kamera és a Streampix (Norpix), a feldolgozásukat ImageJ és GIMP
programokkal végeztem. A mintázatok irányítását Warnlaser 200mW típusú
lézer mutató segítségével hajtottam végre.
A gélvastagság szerepének vizsgálatát a kúp és henger alakú reaktorban a
FIS és a TuIS rendszerekkel végeztem. Az új, stacionárius mintázat létrehozását és a tulajdonságainak vizsgálatát a HPSF rendszerben, a korong alakú
reaktorban hajtottam végre.
A numerikus szimulációkat a véges dierenciálok módszerével végeztem
az XPPAUT és a CVODE programcsomag segítségével.

1. ábra. A korong és kúp alakú gélreaktorok vázlatos rajza
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4. Új tudományos eredmények



Megállapítottam, hogy a FIS és a TuIS rendszerek esetében a kémiai
hullámok csak egy kritikus gélvastagság felett jelennek meg.



A FIS és a TuIS rendszerek esetén a térbeli oszcilláció során a negatív
visszacsatolásban a kinetika és a diúzió közösen vesz részt.

2. ábra. Stacionárius jód front és mozgó pH front a TuIS rendszerben, különböz® kénsav koncentrációknál, kúp alakú gélreaktorban



A TuIS rendszerben az oszcilláló kémiai front mellett nagyobb gélvastagságnál stacionárius jód (trijodidion) front alakul ki. (2).



A HPSF rendszerrel végzett kísérletekben kémiai frontok, hullámok és
stacionárius mintázat kialakulását gyeltem meg (3. ábra)

3. ábra. Stacionárius mintázat képe és kialakulásának id®-tér ábrája a
hidrogén-peroxidszultionferrocianid rendszerben, korong reaktorban
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Kísérletesen igazoltam, hogy a hidrogén-peroxidszultionferrocianidion
rendszer fényérzékenysége felhasználható a kialakuló mintázatok szabályozására.



Megmutattam, hogy egyszer¶ útkeresési problémák megoldására is felhasználhatóak a hidrogén-peroxidszultionferrocianidion rendszerben
kialakuló stacionárius mintázatok. (4.a ábra)

4. ábra. Labirintus megoldása a hidrogén-peroxidszultionferrocianid rendszerben (a) és stacionárius mintázat a modellben (b)



Javaslatot tettem a CFUR közelítés módosítására annak érdekében,
hogy az jobban tükrözze a CSTR és a gél közötti anyagtranszport diffúziós jellegét.



Megmutattam, hogy a Rábai modell segítségével a DFUR közelítést alkalmazva numerikus szimulációkkal kvalitatív módon reprodukálhatóak a kísérletekben meggyelt reakció-diúzió jelenségek, mint a térbeli
bistabilitás és a stacionárius mintázat. (4.b ábra)
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