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Streszczenie
Artykuł dotyczy równowag w układach statycznych i dynamicznych. Pierwsza

część dotyczy układów kwasowo-zasadowych, rozwiązywalnych metodami nieitera-

cyjnymi. Przedstawiona tu procedura obliczeniowa umożliwia dobieranie, w ujednoli-

cony sposób, substancji tworzących roztwór, dla którego oblicza się wartość pH meto-

dą zerowania. Roztwór ten można rozpatrywać także jako titrand (D) w układzie D+T,

w którym do D dodaje się titrant (T), o składzie dobieranym w sposób analogiczny jak

przy sporządzaniu D. Otrzymana stąd zależność funkcyjna stanowi podstawę do wy-

kreślania odpowiedniej krzywej miareczkowania. W artykule przedstawiono także sy-

mulację miareczkowania, połączoną ze stopniową zmianą barwy roztworu w trakcie

miareczkowania wizualnego. Dalsza część artykułu dotyczy układów redoksowych,

kompleksometrycznych i strąceniowych, rozwiązywalnych metodami iteracyjnymi.

W swej istocie, są to układy, w których przebiegają reakcje różnego typu, z udziałem

różnych składników. Przedstawiono istotę wykonywanych tu za pośrednictwem okie-

nek operacji, których celem było uzyskanie plików wynikowych do odpowiedniej ob-

róbki graficznej.

I. Układy statyczne i dynamiczne

Problemy obliczeniowe i ich rozwiązywanie z użyciem programów komputero-

wych dotyczą m.in. układów elektrolitycznych, rozpatrywanych ze statycznego lub

dynamicznego punktu widzenia. W układach statycznych zakłada się, że stężenia ana-

lityczne CXi substancji Xi tworzących układ są stałe. W układach dynamicznych zakłada

się natomiast dodawanie roztworów innych substancji, na sposób miareczkowania,

z uwzględnieniem efektu rozcieńczania.

Obliczenia w układach statycznych można wykonywać na (1) kompletnym lub (2)

niekompletnym układzie bilansów. W przypadku (2), przez pominięcie w obliczeniach

jednego z bilansów (z reguły – bilansu ładunkowego) uwalnia się jedną zmienną; jest

nią zwykle pH roztworu. Względem pH określa się wartości innych stężeń lub funkcje

tych stężeń, np. rozpuszczalność molową s, która jest (ważoną) sumą stężeń odpowied-

nich składników; krzywe zależności log s od pH określa się jako krzywe rozpuszczal-

ności osadów.

Układ dynamiczny tworzą zwykle 2 roztwory: titrand D (roztwór analitu A) i ti-

trant T (roztwór reagenta B), przy czym V0 ml D zadaje się stopniowo (miareczkuje) V

ml T i rejestruje np. zależności pH = pH(V) lub E = E(V), gdzie E jest napięciem mie-

rzonym w danym układzie elektrod. Symulowane miareczkowanie pehametryczne lub

potencjometryczne stanowi imitację izotermicznego procesu kwazystatycznego.
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W miareczkowaniach pH-statycznych, rozważa się układy złożone z titranda i 3 lub 2

titrantów.

II. Analiza równowagowa

Analizę równowagową układów elektrolitycznych, opartą na procedurach symu-

lacyjnych, można podzielić na następujące etapy:

(1) Sformułowanie problemu

(2) Zbieranie informacji o układzie badanym

(3) Krytyczna ocena i selekcja danych równowagowych

(4) Uwzględnienie uwarunkowań kinetycznych

(5) Sformułowanie bilansów i równań na stałe równowagi

(6) Wybór objętości początkowej i stężeń analitycznych (całkowitych) substancji

wchodzących w skład D i T

(7) Wybór zmiennych podstawowych

(8) Wybór startowych wartości i kroków dla zmiennych podstawowych

(9) Wybór zmiennych do dalszej obróbki, np. graficznej

(10) Wykonanie obliczeń, zbieranie, selekcja, porządkowanie i przechowywanie wyni-

ków

(11) Graficzne przedstawienie wyników

(12) Analiza wyników i ich interpretacja.

Ad. 1.

Symulowane procedury dostarczają informacji, do których można odnosić dane

otrzymane w realnym miareczkowaniu. Tą drogą można dokonać m.in. optymalizacji

a priori danej procedury analitycznej, możliwej do przeprowadzenia w warunkach

izotermicznych. Uzyskane stąd dane dostarczają także informacji, dotyczących

np. analizy specjacyjnej, niewidzialne w realnym eksperymencie.

Ad. 2.

Źródłem informacji fizykochemicznej są głównie wartości stałych równowagi.

Należy przy tym zwrócić uwagę na różnorodne sposoby formułowania stałych równo-

wagi. Formy różniące się liczbą cząsteczek wody, np. AlO2
–1

 i Al(OH)4
–1

, IO4
–1

i H4IO6
–1

, H2BO3
–1

 i B(OH)4
–1

, należy traktować jak identyczne.

Ad. 3.

Stała równowagi jest związana z określonym zapisem równania reakcji. Tablice

stałych równowagi dostarczają ich pozorny nadmiar (redundancję) – w tym sensie, że
pewne stałe w ich zbiorze można wyrazić przez inne stałe. Ich wartości nie są zazwy-

czaj ‘kompatybilne’ (spójne) ze sobą. Rozbieżności w wartościach stałych równowagi

(a także składu kompleksów) mogą wynikać z:

• przyjętego modelu tworzenia kompleksów;

• metody pomiaru stałych równowagi;

• warunków prowadzenia odnośnych pomiarów (np. mocy jonowej roztworu,

temperatury);

• błędu pomiarowego (systematycznego i przypadkowego).

Ad. 4.

O potencjalnej możliwości przebiegu reakcji decydują przede wszystkim uwarun-
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kowania termodynamiczne, określone dla danych warunków (m.in. temperatury). Prze-

bieg reakcji niemożliwej z termodynamicznego punktu widzenia jest niemożliwy

w ogóle. Z drugiej strony, przebieg reakcji możliwych (a nawet ‘uprzywilejowanych’)

termodynamicznie jest często limitowany względami kinetycznymi (wysokością barie-

ry aktywacyjnej). W niektórych układach redoks przebiegają reakcje oscylacyjne.

Ad. 5.

Należy wybrać układ liniowo niezależnych bilansów: stężeniowych, bilansu ła-

dunkowego i elektronowego (ten ostatni – dla reakcji redoks). Bilanse te formułujemy

w postaci układu równań algebraicznych o postaci:

fi(x) = 0 (i=1,...,r)

gdzie x jest wektorem zmiennych podstawowych.

Bilanse obejmują składniki realnie istniejące w układzie. Bilans elektronowy

obejmuje formy pierwiastków zmieniające swój stopień utlenienia, tj. uczestniczące

w przenoszeniu elektronów. Zaleca się wstępne sporządzenie zestawu wszystkich form,

a następnie rozmieszczenie ich w odpowiednich bilansach, przy czym te same formy

mogą być, jako stężenia, składnikami różnych bilansów.

Ad. 6.

Wybór objętości i stężeń jest uwarunkowany przepisem analitycznym, który za-

mierzamy odtworzyć, zrewidować lub opracować, a także warunkami przeprowadzenia

danego procesu. Należy także zwrócić uwagę na maksymalne stężenie (rozpuszczal-

ność) a także lotność substancji w czystej wodzie lub w roztworze wodnym. W prze-

ciwnym przypadku, wyniki odpowiednich obliczeń będą odrealnione.

Ad. 7.

Zaleca się przyjmować jako zmienne podstawowe (x(i)), tworzące wektor

x(i) = [x(1), ..., x(n)]
T
: pH, E (dla układów redoks) oraz ujemne wykładniki potęgowe

pXi, x(i) = pXi =log[Xi], dla stężeń [Xi] niezależnych składników Xi. Korzystny,

ze względu na możliwość przybliżonej oceny (p. 8) jest wybór Xi dominujących wśród

form wchodzących w skład poszczególnych bilansów stężeniowych. Przy zmianie

składu fazowego mieszaniny, należy dokonać zmiany zmiennej podstawowej i towa-

rzyszących jej zmian w algorytmie. Informacje o zmianach fazowych dostarczają wy-

rażenia identyczne z wyrażeniami na iloczyny rozpuszczalności osadów, bądź ich

przekształcone formy.

Ad. 8.

Wartości startowe xs(i) dla zmiennych x(i) (i = 1,...,n), do których należą pH i E,

nie mogą być zbyt odległe od wartości prawdziwych; zbyt duża wartość funkcji dopa-

sowującej SSs =  ∑i=1
n
 (fi(xs))

2
 na starcie do optymalizacji powoduje, że procedura

optymalizacyjna nie zostaje zainicjowana. Pojawiające się trudności z oceną starto-

wych wartości zmiennych można pokonać startując do optymalizacji z innego punktu,

w którym ocena startowych wartości zmiennych podstawowych jest łatwiejsza.

Wartości startowych kroków optymalizacyjnych są zasadniczo dowolne, jednak

przyjmuje się na ogół ich wartości o rząd mniejsze od startowych wartości zmiennych

podstawowych. Wartości kroków podlegają również zmianie w trakcie procedury

optymalizacyjnej (w pobliżu skoku na odpowiedniej krzywej).
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Ad. 9.

Obok zmiennych podstawowych, na odpowiednich rysunkach (diagramach loga-

rytmicznych lub półlogarytmicznych (
•
)) można nanosić stężenia innych składników

lub/i utworzone z nich wyrażenia (np. ważone sumy, iloczyny), których przebieg zmian

jest dla nas interesujący. Dane te, otrzymane w wyniku symulowanego miareczkowa-

nia, tworzą ciągi liczb, które uformowane w postać kolumn wartości liczbowych, wy-

korzystujemy później do obróbki graficznej i ich przedstawienia na odpowiednich

diagramach.

Ad. 10.

Po uruchomieniu programu, realizowana jest procedura obliczeniowa, zadana al-

gorytmami obliczeniowymi. Jeśli obliczenia realizujące określony proces (np. miarecz-

kowanie) są realizowane w kilku etapach, to otrzymane zbiory danych należy połączyć
w jeden plik, z zachowaniem sekwencji rosnących wartości zmiennej niezależnej, tu:

objętości dodawanego roztworu (titranta). Po nadaniu plikowi nazwy, przechowujemy

go do wykorzystania w obróbce graficznej.

Ad. 11.

Wyniki zebrane w pliku są zazwyczaj logarytmami odpowiednich stężeń, warto-

ściami pH i E (dla układów redoksowych), tj. w postaci gotowej do przedstawienia

we współrzędnych logarytmicznych lub półlogarytmicznych. Identyfikację linii umoż-
liwia ich zróżnicowana barwa.

Ad. 12.
Pliki wynikowe i ich graficzna interpretacja są podstawą ilościowej oceny np. wa-

runków miareczkowania, analizy specjacyjnej.

III. Przykłady obliczeń nie-iteracyjnych

Opracowany program, zwany Titrasim 2.0, jest przyjazny dla użytkownika; gdy

zapis jest zbyt złożony (tj. obejmuje zbyt dużą liczbę symboli), stosuje się symbole

zastępcze; np. złożone jednoprotonowe słabe kwasy organiczne oznacza symbolem

HL.

Przedstawione niżej przykłady miareczkowań dotyczą w szczególności układów

kwasowo-zasadowych, w których pary punktów {(Vj, pHj)j=1,...,N} otrzymuje się
z zależności funkcyjnej wyrażonej wzorem:

V = V0⋅((n – k – n
t

)⋅C0 – α)/(δ⋅C + α)

gdzie: α = [H
+1

] – Kw/[H
+1

] odnoszą się do miareczkowania V0 mL C0 mol/L NakHn-kL

za pomocą V mL C mol/L roztworu (a) NaOH (δ = 1), (b) HCl (δ =  – 1), przy czym:

n
t

 = ∑i=1
q
 i⋅Ki

H⋅[H+1
]

i
/∑i=0

q
 Ki

H⋅[H+1
]

i
, [HiL

+i-n
] = Ki

H⋅[H+1
]

i⋅[L-n
], K0

H
 ≡ 1        (1)

                                                          
• Diagramami logarytmicznymi są wykresy, w których na osiach naniesione są logarytmy lub

ujemne logarytmy (np. pH, pX) ze stężeń odpowiednich składników oraz potencjał E (dla ukła-

dów redoks). Diagramami półlogarytmicznymi są wykresy, w których na osi rzędnych (oś y)

nanosi się logarytmy (lub ujemne logarytmy odpowiednich zmiennych) lub E, natomiast na osi

odciętych (oś x) – zmienne ‘naturalne’, np. objętość V titranta lub ułamek zmiareczkowania.
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gdzie q = max. liczba protonów przyłączalnych do L
-n

.

Poniżej przedstawiono także możliwość miareczkowania V0 mL titranda D, za-

wierającego mieszaninę różnych kwasów, zasad i soli typu HB, MOH, MkHn-kL

i Hn+kLBk za pomocą V mL titranta (T) o równie złożonym składzie, rys.1.

       
                              (a)                                                                (b)

Rys.1. Okienka: (a - z opcjami substancji wchodzących w skład titranda (D) i titranta (T);

(b)- Dane dotyczące substancji; M = Na, K; B = Cl, NO3

Odpowiednia zależność V = V(pH) przyjmuje jednolitą w swym zewnętrznym

kształcie postać funkcji wymiernej:

∑ ∑ ∑∑

∑ ∑ ∑∑
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z wyrażeniami typu (n – k – n
t

) lub (n + k – n
t

) w liczniku lub/i mianowniku, gdzie

n
t

= n
t

(pH) (wzór 1) jest średnią liczbą protonów przyłączonych do formy zasadowej

kwasu typu HnL. Prawidłowość tworzenia tego równania, przez dodawanie nowych

układów kwasowo-zasadowych do już istniejących w układzie, wykorzystano przy

tworzeniu algorytmów z udziałem okienek na rys.1,2. W powyższym wzorze, P1 i R1

oznaczają liczby różnych substancji typu MkHn-kL obecnych odpowiednio w D i T,

P – P1 i R – R1 są liczbami różnych substancji typu Hn+kLBk obecnych, odpowiednio,

w D i T; P0a i Ra określają liczby różnych mocnych kwasów typu HB w D i T, P0b i Rb

określają liczby różnych mocnych zasad typu MOH w D i T. Litery: C0 lub C z odpo-

wiednimi indeksami oznaczają stężenia molowe odpowiednich substancji w D i T.

Odpowiednie operacje (komponowanie D i T, charakteryzowanie substancji) można

wykonać za pomocą okienka na rys.2 we współpracy z okienkami na rys.1- a,b.

Przy V = 0, czyli dla D, z (2) otrzymujemy:

0CCC)nkn(C)nkn(
1

1

b0a0P

1p

P

Pp

P

1p

bp0

P

1p
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Równanie (3) można wykorzystać do zunifikowanego obliczania pH roztworu

utworzonego z ww. substancji.

Rys. 2. Jedno z okienek stosowanych do wyznaczania równań krzywych miareczkowania kwas-

zasada.

III. 1. Obliczanie pH metodą zerowania

Stosowane w obliczeniach okienko składa się z dwóch części: lewej i prawej

(rys.3). Po lewej stronie okienka znajdują się pola do wprowadzania danych, po prawej

zaś lista wyświetlająca wyniki obliczeń, uzyskane na podstawie algorytmu.

W górnej (lewej) części okienka znajdują się trzy pola do wprowadzenia wartości

dla: pH początkowe, krok, pH końcowe. Wartości: pH początkowe i pH końcowe

ograniczają przedział pH, w którym poszukuje się tej wartości pH, dla której wyrażenie

F z prawej strony równania F = 0, wyrażającego bilans ładunkowy, przyjmuje wartość
zero; F = 0 – to równanie algebraiczne, F – zerowane wyrażenie algebraiczne. Krok

określa różnice między kolejnymi wartościami pH.

Poniżej trzech ww. pól, na rys.3 znajduje się pole do wprowadzenia treści algo-

rytmu na podstawie, którego oblicza się pH. Po prawej stronie znajduje się okno,

w którym po naciśnięciu przycisku Oblicz wyświetlane są wyniki obliczeń: kolejne

wartości pH(j), a obok – odpowiadające jej wartości zerowanego wyrażenia F(j).

Jeśli poszukiwana przez nas wartość pH leży w przedziale <pH początkowe, pH

końcowe>, to istnieje para kolejnych wartości pH: pH(j) i pH(j+1), przy których znaki

wartości F(j) i F(j+1) dla F są przeciwne. Powtórzenie operacji przy zmniejszonym

kroku w ograniczonym przedziale < pH(j), pH(j+1) > pozwala na stopniowe udokład-

nianie wartości pH, będącej rozwiązaniem równania. Określenie pH z dokładnością
±0.001 (jest to maksymalna dokładność wyznaczanych doświadczalnie wartości pH)
można uważać za wystarczające.
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Rys.3. Okienko: Obliczanie pH metodą zerowania.

III. 2. Symulacja miareczkowań kwas-zasada

Zaproponowano wyznaczenie krzywej miareczkowania bez animacji i z animacją
miareczkowania wizualnego.

III. 2. 1.Sporządzenie krzywej miareczkowania

Po naciśnięciu przycisku Miareczkowanie w okienku na rys.2 otwiera się okien-

ko Wykres miareczkowania kwas-zasada (rys.4).

Rys.4. Okienko Wykres miareczkowania kwas-zasada.
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Po naprowadzeniu na wykres, kursor myszki przybiera tu postać „dłoni” (1),

a pod wykresem wypisywane są odpowiednie współrzędne punktu (x, y), tj. odcięta x

i rzędna y, wskazującego położenie kursora (2).

Po kliknięciu na powierzchni wykresu (rys.4), otwiera się okienko na rys.2,

w którym można dokonać zmiany składu i charakterystyki substancji rozpuszczonych

w D i T.

Po kliknięciu na jedną z osi wykresu na rys.4, otwiera się okno Ustawienia osi
(rys.5a), w którym zamieszcza się tytuł wykresu, opis osi układu współrzędnych, war-

tości minimalnych i maksymalnych oraz podziałki na tych osiach. Można tu również
zmienić m.in. ustawienia dotyczące czcionki wybranego elementu (tytułu wykresu,

tytułu osi, podziałki osi).

III. 2. 2.Sporządzenie krzywej miareczkowania z animacją miareczkowania

Po wpisaniu w pole Dodawana porcja odpowiedniej wartości objętości, kolejne

naciśnięcia przycisku Miareczkowanie powodują dodanie kolejnej, zadeklarowanej

porcji titranta, a tym samym „przyrastanie wykresu”. Całkowita objętość titranta doda-

nego do danej chwili miareczkowania oraz odpowiadająca jej wartość pH są rejestro-

wane z prawej strony przycisku Miareczkowanie. Różnym wartościom pH odpowiada

stosowna barwa wskaźnika w roztworze (rys.5).

Rys 5. Okienko Animacja miareczkowania kwas – zasada.

IV. Obliczenia iteracyjne

IV. 1. Konstrukcja algorytmu obliczeniowego
Algorytm obliczeniowy składa się z pięciu następujących po sobie modułów

(elementów składowych):

• zbioru stałych równowagi, określających rozważany układ (wartości dane);

• wartości stężeń składników zawartych w titrandzie i titrancie oraz objętości

titranda i maksymalną objętość dodanego titranta, założone w obliczeniach

(wartości zadane);

• wyrażenia Dla(...), zawierającego deklaracje zmiennych podstawowych

(x1, x2, ..., xn) oraz zmiennej iteracyjnej (V);
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• zestawu równań określonych na podstawie wyrażeń dla odpowiednich stałych

równowagi oraz bilansów: stężeniowych, ładunkowego i elektronowego

(dla układów redoks);

• wyrażenia Zeruj(...), zawierającego nazwy wyrażeń zerowanych: f1, f2, ...fn

oraz nazwy zmiennych wynikowych.

Przykład algorytmu obliczeniowego przedstawia rys.6.

Rys.6. Budowa algorytmu obliczeniowego.

Aby przeprowadzić symulację miareczkowania w układach rozwiązywanych

z użyciem programów iteracyjnych, należy – w pierwszej kolejności – znaleźć rozwią-
zanie algorytmu dla wybranej wartości zmiennej V, np. V=5. Ponieważ wybór starto-

wych wartości niektórych zmiennych podstawowych nie jest sprawą łatwą, określono

przedziały poszukiwań dla poszczególnych zmiennych podstawowych xi: wartość
najmniejszą (infxi), krokxi oraz wartość największą supxi) (

•
). Kierując się pewnymi

przesłankami dotyczącymi składu titranda, można zawęzić zakres poszukiwania star-

towej wartości pH; np. z bilansu ładunkowego dla roztworu Br2 wynika, że pH < 7

(przy pKw = 14.0).

                                                          
(•) gdzie inf = infimum (kres dolny zbioru liczb), sup = supremum (kres górny zbioru liczb).
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Deklarację zmiennych podstawowych xi oraz określone dla nich przedziały prze-

szukiwań zamieszczamy w wyrażeniu Dla(...), posiadającym specyficzną składnię.
W wyrażeniu tym deklarujemy również zmienną iteracyjną oraz określamy jej wartość.

Przykład:

Dla (x1=1,1,10; x2=1,1,10; x3=0.5,0.1,2; V:=4) mamy: kres dolny=1, krok=1,

kres górny=10 dla x1; kres dolny=1, krok=1, kres górny=10 dla x2; kres dolny =0,5,

krok=0,1, kres górny=2 dla x3. Zmienna V=4.

Wyrażenie Zeruj(...) zawiera deklaracje: wyrażeń algebraicznych wchodzących

w skład minimalizowanej funkcji SS oraz zmiennych wynikowych, stanowiących pod-

stawę do sporządzenia odpowiednich wykresów.

Wyrażenia: f1, f2, f3 na rys.6 są zerowane (fi = 0) w trakcie iteracyjnej procedury

optymalizacyjnej. Zoptymalizowane wartości zamieszczonych tamże zmiennych wyni-

kowych: br,bro,...,e,ph są zawarte w kolumnach tablicy wyników. Na podstawie

otrzymanych wyników obliczeniowych sporządza się wykres(y).

IV. 2. Kolejne kroki przy wykonywaniu obliczeń

Przedstawione niżej obliczenia dotyczą dodawania V mL C mol/L roztworu

MgCl2 do V0 mL roztworu zawierającego C01 mol/L NH4Cl i C02 mol/L NaH2PO4.

Odpowiednie kroki realizuje się w następujących okienkach:

(2.1) W okienku Ustawienia zmiennych startowych i wynikowych (rys.7):

• określamy odpowiednie przedziały przeszukiwania dla zmiennych podstawo-

wych (ustawienia wartości początkowej, kroku i wartości końcowej

dla zmiennych podstawowych) w okienkach, oznaczonych zbiorczo numerem

(2),

• wybieramy zmienne wynikowe, na podstawie których zamierzamy sporządzić
wykres(y) (za pomocą przycisków (7) pozycje z listy (5)) dodajemy do listy

(6)).

• w okienkach (4) wybieramy parametr bieżący (np. V) a obok zapisujemy jego

wartość.
Po zaznaczeniu myszką odpowiedniej zmiennej podstawowej (xi) z listy (1), w li-

nii oznaczonej (3) pojawia się zależność pomiędzy tą zmienną a stężeniem składnika;

na rys.8 jest to zależność NH4 = 10^(-x1) dla i=1.

Wybrane przez nas zmienne wynikowe są zapisane w wyrażeniu Zeruj(...),
a w konsekwencji ich wartości znajdą się w tablicy wynikowej.

Zmiany zatwierdzone przyciskiem Zapisz są zapisane w algorytmie.

(2.2) W okienku Obliczanie wartości startowych znajdujemy zoptymalizowane

zmienne podstawowe dla zadeklarowanej uprzednio wartości parametru V, np. V=2 ml.

(2.3) W okienku Poszukiwanie zmiennych podstawowych dla Vmin, na bazie zop-

tymalizowanych wcześniej (w punkcie 2.1) wartości zmiennych podstawowych znaj-

dujemy wartości zmiennych podstawowych dla początkowego punktu miareczkowania

(np. V=0,01ml).

(2.4) W okienku Obliczenia w przedziale przeprowadzamy stosowne obliczenia

w pożądanym przedziale (V) np. od V=0,01 do V=20 [mL].
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Rys.7. Okienko Ustawienia zmiennych startowych i wynikowych.

IV. 3. Opis operacji

IV. 3. 1. Obliczenie wartości startowych
Okienko Wartości startowe (rys.8a) jest dostępne z menu (Obliczenia → Warto-

ści startowe) lub uruchamiane przyciskiem  na pasku narzędzi. W okienku tym,
po ewentualnej zmianie parametrów obliczania: Maksymalna liczba iteracji oraz

Maksymalny błąd obliczeń, przy pomocy przycisku Oblicz uruchamia się procedurę
optymalizacyjną.

Maksymalna liczba iteracji – to liczba iteracji, po których procedura iteracyjna

ulega przerwaniu. Maksymalny błąd obliczeń – to wartość, z którą jest porównywany

błąd procedury optymalizacyjnej, jeśli znajdzie ona rozwiązanie algorytmu. Jeśli wynik

błędu procedury jest większy od maksymalnego błędu obliczeń, to wynik ten jest

odrzucany i procedura dalej poszukuje rozwiązania, a jeśli mniejszy program akceptuje

rozwiązanie, procedura optymalizacyjna kończy działanie po wykonaniu iteracji

w liczbie mniejszej lub równej od ww. liczby maksymalnej.

Podczas iteracji, w okienku na rys.8a są wyświetlane aktualne wartości zmien-

nych podstawowych, dla których procedura optymalizacyjna poszukuje rozwiązania

układu.

Po znalezieniu rozwiązania, dla którego błąd optymalizacji jest mniejszy od zade-

klarowanego jako Maksymalny błąd, w okienku na rys.8b pojawiają się zoptymalizo-

wane wartości zmiennych podstawowych oraz wartość błędu optymalizacji. Po zaak-

ceptowaniu rozwiązania przyciskiem Tak, procedura optymalizacyjna kończy swe

działanie, a wynik zoptymalizowanych zmiennych podstawowych jest zapamiętywany.
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                                          (a)                                                                          (b)

Rys.8. (a) Okienko: Wartości startowe; (b) Wartości zoptymalizowane (ze zoptymalizowanymi

zmiennymi podstawowymi w punkcie startowym do optymalizacji)

IV. 3. 2. Przygotowanie pliku wynikowego

Wartości zmiennych podstawowych obliczone dla V = 2 mL stanowiły wartości

startowe dla zmiennych obliczanych przy stopniowo zmniejszających się (ujemny

krok) wartościach V, rys.9a. Wartości optymalne zmiennych podstawowych otrzymane

przy kolejnej objętości V są każdorazowo wartościami startowymi przy objętości V

pomniejszonej o krok, tj. V – krok.

      

                                          (a)                                                                      (b)

Rys.9. Okienka: (a) Poszukiwanie zmiennych podstawowych dla Vmin; (b) Obliczenia do pli-

ków wynikowych.
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W miejscach ew. zatrzymania się procedury optymalizacyjnej następuje zmniejszenie

kroku (10-krotne). W ten sposób uzyskuje się docelowo zoptymalizowane wartości

zmiennych, odpowiadające małej wartości V = Vmin, np. 0.01 mL. Następnie, postę-
pując od wartości Vmin z krokiem dodatnim, otrzymuje się zoptymalizowane wartości

zmiennych podstawowych dla rosnących wartości V (rys.9b), z których tworzy się pliki

wynikowe, przeznaczone do obróbki graficznej. Po wyborze tego polecenia z menu,

otwiera się okienko umożliwiające zapis tych obliczeń w pliku o podanej przez użyt-

kownika nazwie.

IV. 3. 3. Sporządzanie wykresów

Wykres można sporządzić z wyników obliczeń znajdujących się (a) w tablicy wy-

ników (pamięć ulotna) lub (b) w pliku, do którego zostały one uprzednio zapisane,

patrz p.IV.3.2.

Po wyborze z menu odpowiedniego polecenia otwiera się okienko Wykresy
z obliczeń (rys.10). W przypadku wyboru polecenia Z pliku, najpierw otwiera się
okienko Otwórz, z którego wybieramy plik, na podstawie którego sporządza się wy-

kres.

Rys.10. Okienko Wykresy z obliczeń.

W okienku Wykresy z obliczeń znajduje się rozwijane menu (rys.10, ozn. (1)),

w którym, wybierając różne polecenia, można: zamknąć okienko, zapisać wykres

do pliku, zapisać wykres w formacie bitmapy (.BMP), którą następnie możemy wsta-

wić np. do Dokumentu Word.

Program Titrasim 2.0 przewiduje także inne operacje, których omówienie prze-

kroczyłoby ramy przewidziane dla niniejszego artykułu. Dotyczą one m.in. zmiany

skali na osiach, koloru i grubości linii wykresów, zmiany etykiety, jej czcionki, otwie-

rania i drukowania wykresów, ustawiania wydruku, a także łączenia plików, dołączenia

kolumn z innego pliku wynikowego.

V. Uwagi końcowe

Zagadnienia związane z obliczaniem pH roztworów i formułowaniem równań
krzywych miareczkowania dla złożonych układów kwasowo-zasadowych, przedstawia
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się na wykładach i ćwiczeniach rachunkowych z Chemii Analitycznej I ze studentami

II roku Chemii PK w sposób przedstawiony w podręczniku [1], zgodnie ze wzorami (3)

i (2). Między innymi, układa się algorytmy przydatne do obliczania pH przy użyciu

komputera. Po zamianie równania (3), zapisanego w postaci f(pH) = 0, w funkcję
y = f(pH) poszukuje się jej miejsce zerowe (pierwiastek rzeczywisty), z początkowym

krokiem ∆pH = 1. Po zlokalizowaniu przedziału <pH1, pH1+1>, w którym funkcja

zmienia znak, np. f(pH1)>0 i f(pH1+1)<0, zmniejsza się krok do ∆pH = 0.1 w prze-

dziale <pH1, pH1+1> i lokalizuje przedział <pH2, pH2+0.1>, gdzie f(pH2)>0

i f(pH2+0.1)<0. Procedurę tę kontynuuje się aż do uzyskania wartości pH±0.001, od-

powiadającej dokładności precyzyjnych pehametrów. Wskazuje się też możliwość
zastosowania w tym celu procedur iteracyjnych (

•
), opartych na zależnościach rekuren-

cyjnych, np. metody Newtona-Raphsona [2], znanej studentom w kontekście rozwinię-
cia funkcji w szereg Taylora.

Metody iteracyjne wprowadza się studentom II roku na przykładzie metody sym-

pleksów – tak, jak to przedstawiono w [1]. Wydaje się, że metoda ta ilustruje najlepiej

sens terminu iteracja (łac. iteratio), oznaczającego w obliczeniach komputerowych

powtarzanie procesu numerycznego w celu stopniowego ulepszania wyników (kolejne

przybliżanie). Metoda sympleksów (w jej udoskonalonej wersji) wchodzi, obok metody

Monte Carlo i metody gradientu, w skład iteracyjnego programu komputerowego MI-

NUIT [3], stosowanego m.in. w [4]. W obliczeniach dot. układów elektrolitycznych

stosowano także inne programy komputerowe, m.in. MATLAB [5], z algorytmem

Levenberga-Marquardta [6]. Obliczenia prowadzone metodami iteracyjnymi, dotyczące

symulowanego miareczkowania pH-statycznego, włączono do zajęć z chemometrii (IV

rok) jako ćwiczenie pokazowe dotyczące optymalizacji a priori.

VI. Dodatek: O metodach iteracyjnych

W iteracyjnej procedurze obliczeniowej, odniesionej do układów dynamicznych

(np. miareczkowania), formułuje się układ równań algebraicznych

fi(x) = 0 (i=1,...,n)                                                                                    (4)

gdzie x = x(V) = [x1(V), ... , xn(V)]
T
 jest wektorem zmiennych podstawowych (skala-

rów), xi = xi(V) (i=1,...,n), odniesionych do objętości V titranta (T) dodanego do titran-

da (D) od początku miareczkowania. Równania fi(x) = 0 wyrażają odpowiednie bilan-

se: ładunkowy, stężeniowe i elektronowy (dla układów redoksowych), przy czym licz-

ba bilansów jest równa liczbie zmiennych podstawowych – przy założeniu, że bilansem

określa się wyrażenie zawierające, co najmniej 2 składniki. Dla określonego V istnieje

tylko jeden wektor x = x(V), przyporządkowujący wszystkim wyrażeniom algebraicz-

nym fi(x) wartość równą zeru, czyli spełniający ten układ równań. Wartość równą zeru

przyjmuje wówczas także suma

                                                          
(•) Oznacza to, że pierwiastek jest wyznaczany w pętli wiele razy. W każdym cyklu pętli, przy

liczeniu pierwiastka wykorzystuje się wartość poprzednio obliczonego pierwiastka. Kolejne

wartości pierwiastka są obliczone z coraz większą dokładnością. Przykładami wzorów rekuren-

cyjnych są wzory określające ciągi: arytmetyczny ak+1 = ak + d, geometryczny ak+1 = ak⋅q, Fibo-

nacciego ak+2 = ak + ak+1, w metodzie Newtona-Raphsona xk+1 = xk – f(xk)/f’(xk) poszukiwania

miejsc zerowych funkcji y = f(x).
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Niech x
*
(V) = xs(V) będzie wektorem startowych wartości dla podstawowych

zmiennych niezależnych, określonych dla danej wartości V. Poszukiwanie, dla różnych

V, wektorów x(V) zerujących wyrażenie (5), jest wykonywane przy użyciu iteracyjnych

programów komputerowych. W praktyce, procedura poszukiwania x(V) kończy się,
gdy wartość SS

*
(V) jest mniejsza od założonej wstępnie, dostatecznie małej wartości

δ > 0, tj.:

SS
*
(V) < δ                                                                                                        (7)

Procedura iteracyjna składa się z kolejnych kroków, znaczonych liczbą N. Jeśli
SS

*
 = SS

*
(V,N) odnosi się do wystarczająco dużej liczby N, to SS

*
(V,N), określony

dla danego V zbliża się do zera, tj.:

limN→∞SS
*
(V,N) = 0     ⇒    limN→∞fi(V,N) = 0  (i = 1,...,n)                           (8)

Iteracyjne programy komputerowe są na ogół, stosowane w procedurach dopaso-

wywania krzywych (curve fitting methods), gdzie stopień dopasowywania krzywej

do punktów doświadczalnych jest skończony. W tych przypadkach, kryterium optyma-

lizacyjne jest oparte na warunku,

SS*(V,N+1) – SS*(V,N) < ε                                                                      (9)

odniesionego do iteracji określonych numerami porządkowymi N i N+1, przy dosta-

tecznie małej wartości ε > 0. Należy jednak zaznaczyć, że warunek (9) może być speł-

niony w minimum lokalnym, w którym warunek:

SS
*
(V,N) < δ                                                                                                  (10)

nie jest spełniony. Oznacza to ‘utknięcie’ procedury minimalizacyjnej w minimum

lokalnym, różnym od minimum globalnego. Innymi słowy, z warunku (9) nie wynika

wtedy warunek (10). Należy wówczas wystartować do optymalizacji z innego punktu

xs(V). Należy jednak zaznaczyć, że w obliczeniach prowadzonych w ramach GATES,

procedury iteracyjne funkcjonują zazwyczaj sprawnie, a ww. sytuacje mogą mieć miej-

sce wówczas, gdy startowe wartości poszczególnych zmiennych skalarnych xi,s(V),

tworzących wektor xs(V), różnią się znacznie od wartości prawdziwych dla danego V.

W toku procedury optymalizacyjnej, wartości startowe xi,s(V) (i=1,...,n) są zada-

wane jednorazowo; wartości optymalne otrzymane dla danego V są bowiem warto-

ściami startowymi dla zmiennych, wyznaczanych przy następnej wartości liczbowej

V+∆V. Procedura ta realizuje się samoczynnie dla kolejnych objętości, różniących się
od siebie o ∆V.
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W niektórych przypadkach, np. przy wyznaczaniu krzywych miareczkowania

potencjometrycznego, zaleca się stopniowe zmniejszanie wartości ∆V przy zbliżaniu

się do skoku potencjału na odpowiedniej krzywej. Jeśli przy wystarczająco małej war-

tości ε > 0, dla zbioru wartości V z interesującego nas przedziału tej zmiennej zachodzą
relacje (9) i (10), czyli fi(V) ≅ 0 dla i = 1,…,n, to uważamy, ze spełnione są, na zada-
nym poziomie tolerancji, warunki dane równaniami (4).
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