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МОТО
Математичният модел на сложен промишлен
процес е математична структура, в която
математичните оператори са математични
описания на съставните прости процеси.

В това издание са показани основните теоретични техники, използвани при моделирането
и симулирането на процесите в химичната промишленост. Основният акцент е върху
физичната страна на теоретичните техники, като математичната им страна е сведена до
разумен
минимум.Книгата
е
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за
научни
работници,
преподаватели,докторанти и студенти, работещи в областта на химичното инженерство.
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Въведение
Основите на моделирането и симулирането в химичното инженерство, като част от
човешкото познание и науката, са свързани със съчетанието на интуицията и логиката,
което има различни форми в отделните науки. В математиката логиката преобладава пред
интуицията, където интуицията е аксиомата (безусловна истина, която не подлежи на
доказване), а логиката е теоремата (логичните следствия от аксиомата). Във природните
науки (физика, химия, биология) „аксиомата“ има обикновено условен характер
(„принцип“, „постулат“, „закон“), но логиката също преобладава пред интуицията.Това
съотношение е обратно при хуманитарните науки и стига до крайност в религията.
Химичното инженерство съчетава в себе си химията, физиката и математиката и гради
своите логични построения на три основни „аксиоми“:
1. Постулатът на Стокс (Stokes) за линейната връзка между напрежението и скоростта на
деформацията, който стои в основата моделите на хидродинамиката на Нютоновите
течности;
2. Първият закон на Фик (Fick) за линейната връзка между масовия поток и градиента на
концентрацията, който стои в основата на моделите на линейната теория на
масопренасянето;
3. Първият закон на Фурие (Fourier) за линейната връзка между топлинния поток и
градиента на температурата, който стои в основата на моделите на линейната теория на
топлопренасянето.
Това са законите за скоростта на пренасяне на импулс, маса и енергия.
Неравновесната термодинамика сумира тези „аксиоми“ в една – „Принципът на
линейността на Онзангер (Onsanger)“, според който скоростта, с която системата се
доближава до своето термодинамично равновесие, зависи линейно от нейното отклонение
от термодинамичното равновесие.
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