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تخمین نسبت واکنش پذیری از مباحثی است که به دلیل کاربرد
آن در علم و صنعت ،بهطور گستردهای در مقاالت بررسی شده
است .مدلهای تخمینی بهکار رفته برای تعیین نسبتهای واکنش
پذیری از فنون خطی تا غیرخطی متفاوتاند .معادله مایو -لوئیس
گستردهترین معادله کوپلیمرشدن است که با استفاده از دادههای
لحظهای ترکیب کوپلیمر ،مدل انتهایی را به نمایش میگذارد .در
مدل انتهایی فرض میشود ،در زنجیر در حال رشد ،تنها مونومر
آخر روی مونومر در حال افزایش اثر میگذارد .در مدل مایو-
لوئیس بین کسر مولی لحظهای مونومر 1موجود در کوپلیمر ( )F1و
کسر مولی مونومرهای  )f1( 1و  ،)f2( 2بهوسیله  r1و  r2ارتباط
برقرار میشود.
فنونی که برای بهدست آوردن مقادیر نسبت واکنش پذیری به
کاربرده شدهاند ،سالها بهکمک روشهای متعددي مانند مایو-
لوئیس ،فاینمن -راس ،فاینمن -راس معکوس ،يرزليوف-بروخينا-
راسکين ،کلن-تادوس ،کلن-تادوس توسعه یافته ،جوشی -جوشی و
مائو -هوگلین مطالعه شدهاند .در این روشها ،از فنون کلی برای
تخمین خطی و با دستکاری معادالت و مفروضات قطعی به
شکلهای متنوع از مدل مایو -لوئیس استفاده شده است.
با این حال بررسی خطی کوپلیمرشدن ،مشکالت فرضیات اصلی
فنون تخمین خطی را از بین میبرد و منجر به عدم اعتبار آماری این
روشها میشود .بنابراین منطقی به نظر میرسد ،تحلیل متغیرهای
یک مدل و خطای ساختاری آنها از مهمترین مراحل تخمین باشد.
خطای ساختاری به بزرگی خطای وابسته به هر متغیر اندازهگیری
شده و توزیع خطا بستگی دارد .بدین ترتیب استفاده از روشهای
آماری صحیح در زمینه ارزیابی نسبت واکنشپذیری کوپلیمرشدن
موضوع حائز اهمیتی است [ .]1از اهداف پژوهشی این کار،
استفاده از روش آماری صحیح و دقیق حداقل مربعات عمومی
( )generalized least square, GLSبرای از بین بردن خطاهای
مربوط به ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی واریانس در
روشهای معمولی حداقل مربعات خطی است .همچنین ،به بررسی
روش درمسیر ( )on lineبرای رسیدن به نتیجه مطلوب در تخمین
نسبت واکنش پذیری با تعداد نمونههای کمتر و سرعت بیشتر
پرداخته می شود.
تخمین نسبتهای واکنشپذیری با روش  1H NMRدر مسیر

طیفسنجی  1H NMRبه عنوان یکی از روشهای مهم و قابل
اعتماد برای مطالعه ساختار پلیمر و ترکیب کوپلیمر شناخته شده
48

است .آزمایشهای سینتیکی  1H NMRدرمسیر برای مطالعه
سینتیکی هوموپلیمر و کوپلیمرشدن رادیکال آزاد با موفقیت استفاده
شده است .همچنین ،با استفاده از روش مزبور میتوان دادههای
معتبر با صحت زیاد برای درصد تبدیلهای متفاوت بهدست آورد.
بهطور کلی ،در سامانههای با تفاوتهای بزرگتر بین نسبتهای
واکنشپذیری مونومرها ،تغییر قابل توجهی در مخلوط کومونومر
نسبت به کوپلیمر انتظار میرود .به همین دلیل ،مخلوط کومونومر و
ترکیب لحظهای کوپلیمر در حین واکنش به اندازه کافی تغییر میکند.
بدین ترتیب ،میتوان نسبت واکنش پذیری مونومرها را برای
مخلوط مونومر با یک مقدار اولیه و با دنبال کردن تغییرات در حین
واکنش کوپلیمرشدن محاسبه کرد .طی فرایند پلیمرشدن افزایش
شدت پروتونهای مونومرهای موجود در زنجیرهای کوپلیمر قابل
مشاهده است .با توجه به تغییر غلظت مونومرها با گذشت زمان،
نسبتهای واکنشپذیری با بهکار بردن شکل انتگرالگیری شده
معادله کوپلیمرشدن (مدل انتهایی) معین میشوند:

) [ M 2 ] = ( [ M 20 ][ M1 ] )r /(1−r
] [ M 20 ] [ M10 ][ M 2
] [M
)(r1 − 1)( 1 − r2 + 1
] [M2
]) )( r r −1) /](1− r )(1− r
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 kمقدار ثابتی است که موقعیتهای اولیه را دربرمیگیرد .اگر چه این
معادله شناخته شده است ،اما اغلب به عنوان روشی برای تجزیه و
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تخمین نسبتهاي واكنشپذيري با روش خارجمسير
در مدل واحد انتهايي
سادهترین مدل کوپلیمرشدن ،مدل واحد انتهایی )Terminal Unit
( Model, TUMاست که برهمکنش های فیزیکی را نادیده میگیرد.
در این مدل فرض می شود ،برای یک جفت مونومر ترکیب کوپلیمر
در هر لحظه تنها تابعی از ترکیب خوراک است .همچنین رشد
زنجیرهای کوپلیمر ،رشد ریزساختار و مصرف مونومر با مراحل
انتشار توضیح داده میشود:

روش مايو -لويس

روش مايو -لويس ،معمولترین روش برای تعیین نسبتهای
واکنشپذیری است .این روش يکي از روشهاي ساده ،تقريبي و
قديمي است نسبتهاي واکنش پذيري مونومرهاست .روش مايو-
لويس همان روش تقاطعی است .اما ،با روش قدیمی انتگرالی
مایو -لویس نمیتوان به صحت زیاد دست یافت ،چون باید در این
روش مناطق متراکمتر برخورد خطوط را انتخاب کرد .بدین ترتیب،
محاسبات سنگینتر و پیچیدهتر ميشود .برای بهدست آوردن  r1و
 r2صحیحتر و واقعیتر ،از روش برنامه نویسی کامپیوتری استفاده
میشود .معادله ( )5از معادله انتگرالی مایو -لویس بهدست میآید:

()5


[ M1 ] 
 Q[ M 2 ]0 - Q log  [ M 2 ] 
log

[ M1 ]0 
] [M2
 Q
M 2 ]0 
[

 r2= ) δ(r1 , r2

[ M1 ] 
 Q
M1 ]0
M2 ] 
[
[
+ log 
log

[ M1 ]0 
] [ M1
 Q
[ M 2 ]0 


که در آن ]M1]0 ،Q= r2-1/r1-1 ،و  ]M2]0غلظتهای اولیه دو
مونومر و [ ]M1و [ ]M2غلظتهای مونومرها در پایان پلیمرشدن
هستند d2 .نیز با معادله ( )6تعریف میشود:
2

n

∑δ

= δ2

*
M1* +M1 k
11 M1


()6

*
M*2 +M1 k
21

 M1

 δi,r ,rمقدار  δدر آزمایش  iاست و  nبرابر تعداد دادههاست که در
آن  r1و  r2در گستره  a<r1<bو  c<r2<dقرار دارند [.]5

*
M*2 +M 2 k
22

 M2

با استفاده از روشهایی که در مدل کوپلیمرشدن  TUMقرار
میگیرند ،میتوان مقدار نسبتهای واکنشپذیری مونومرها را
تخمین زد [.]4
روشهای استفاده شده در درصد تبدیل کم

در روشی که اغلب برای تخمین نسبت واکنشپذیری مونومر
بهکار برده میشود ،از نسبت های متفاوت مونومر در درصد تبدیل
کم استفاده ميشود .درپی آن ،ترکیب کوپلیمر برای هر واکنش
معین میشود .عموم ًا نسبتهاي واکنشپذيري مونومرها در درجه

2

i,r1 ,r2

ι=1

1

روش فاينمن-راس

معادله فاينمن-راس ( )F-Rشكل ديگري از معادله مايو -لويس
است:
()7
G=r H-r
2

1

مقادير  Gو Hرا ميتوان برحسب مقادير تجربي  fو Fمحاسبه کرد:
()8

)f(F-1
F

=G
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*
M1* +M 2 k
12
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تحلیل ترکیب خوراک و کوپلیمر به شکل تابعی از درصد تبدیل
بهکار میرود .در این مطالعه ،بر اساس دادههای حاصل از تجزیه
 1H NMRدرمسير ( xو  yو [ ]M1]/[M2و [ ،))]M2از معادلههای
غیرخطی ( )2و ( )3برای تخمین نسبتهای واکنشپذیری (انطباق
با مدل انتهایی) استفاده شده است .با این حال ،چند محدودیت
وجود دارد که عبارتند از:
 زمانی که سرعت واکنش پلیمرشدن خیلی بیشتر از سرعتپویش باشد.
 محدودیت در واکنشهای رسوبی که باعث ناهمگن شدنسامانه شود.
 زمانی که تفاوت بین پیکهای همپوشانی شده واضح نیست.با انتخاب سامانههای مناسب میتوان بر این مشکالت غلبه کرد
[.]2،3

تبديلهاي کم (زیر  )15%بهدست ميآيد تا از تغييرات غلظت
مونومر در خوراك و كوپليمر صرف نظر شود .معادالت ارائه شده
زمينه روشهاي استفاده شده در درصد تبديلهای کم است.
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تعيين نسبتهاي واكنشپذيري با استفاده از روشهاي خارجمسير

()9
f2
F
دراين روش ،به ازاي تركيب درصد کومونومرها در خوراك و
كوپليمر مقادير  Gو Hبهدست ميآيند .سپس ،با رسم نمودار مقادير
 Gبر حسب  Hو عبور دادن يک خط راست از ميان اين نقاط طبق
روش حداقل مربعات ،مقادير  r1و  - r2از روي شيب و عرض از
مبدأ اين خط معین مي شوند [.]6

=H

روش فاينمن-راس معكوس

اگر معادله فاينمن -راس بر  Hتقسيم شود ،معادله فاينمن-راس
معكوس( )IF-Rبهدست ميآيد:
G
1
=-r2   +r1
H
H

()10

از رسم منحني  G/Hبر حسب  ،l/Hشيب و عرض از مبدأ به ترتيب
برابر  - r2و  r1هستند [.]6

کردن طرفين معادله بر  ، Ökfمعادله به شکل زير حاصل ميشود که
در آن  r1و  r2نقش متقارني دارند و خطاي تخميني در هر دو طرف
معادله يکسان است [:]7،8
()13

1
f
k
=r1
-r2
k
f
kf

روش کلن  -تادوس

يکي از پرکاربردترين روشهاي خطي موجود دراست نسبتهاي
واکنش پذيري مونومرها ،روش کلن -تادوس ( )K-Tاست .در
اين روش همانند روش يرزليف-راسکين ،مشکل عدم تقارن
نسبتهاي واکنش پذيري مونومرها با بهکار بردن پارامترهاي جديد
از میان رفته است:
()14

r  r

η
=  r1 + 2  ξ - 2
α α

G
)(α + H

()15

روش جوشی  -جوشی

با استفاده از این روش نیز میتوان نسبتهای واکنشپذیری
مونومرها را بهدست آورد [:]7

kf -

=η

H
=ξ
)(α + H

()16

N
N
mi
ci
1
∑ − r1
∑−
=
0
2
2
2
+ mi
1 + mi
=1 1
=i 1
i 1 1 + mi

N

∑ r2
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()11
=iدر واقع ،مزيت ثابت  αآن است که دامنه تغييرات  ηو  ζرا به
فاصله [1و ]0محدود ميکند .درحالي كه دامنه تغييرات  Gو،H
با توجه به این معادالت خواهیم داشت:
[∞ و ]0بود .همچنين ،تعويض جاي کومونومرها با يکديگر ،روي
مقادير مزبور اثري ندارد .با رسم نمودار  ηبر حسب  ζخط راست
] m=F2 /f, c=F(1/f-1), F=]M1 ]/]M 2 ], f=d]M1 ]/d]M 2
بهدست ميآيد و مقادير  ηبه ازاي  ζ =1و  ζ =0به ترتيب برابر  r1و
 -r2/aاست .مقدار  αبيانگر نسبت مولي مونومرها در خوراك به
روش يرزليوف-بروخينا-راسکين
نسبت آنها در كوپليمر است و مطابق مجموعهای از اندازهگيريهای
مهمترين ايرادي که ميتوان به روشهاي خطي فاينمن-راس و
تجربي ،مقدار بهينه آن برابر ميانگين هندسي کمترين و بيشترين
فاينمن-راس معكوس گرفت ،عدم تقارن نسبتهاي واکنشپذيري
مقادير  Hاست [:]8
مونومرهاست .بدين معني که با جابهجايي انديس 1و 2براي دو
مونومر ،نسبتهاي واکنشپذيري مونومرها مقداري تغيير میکند.
در روش يرزليوف-راسکين ( )YBRمشکل تا حدودي رفع شده
است [ .]9در اين روش ،پارامتر جديد  kبه شکل زير تعريف
ميشود:
()12

F
f

=k

با وارد کردن پارامتر یاد شده در معادله ترکيب کوپليمر و تقسيم
50

()17

α = H min H max

روشهای استفاده شده در درصد تبدیل زیاد

در اینجا ،روشهاي استفاده شده در درجه تبديلهاي متوسط و
زیاد بحث میشود.
روش كلن-تادوس پيشرفته

همان طور كه پیشتر گفته شد ،براي آنكه معادالت یادشده از <15%

مقاالت علمی

()18

) W(µ + f
= θ2
)(µ + F

()19

F
θ1 =θ2  
f 

در اين معادالت W ،درجه تبديل وزني كلي و  mنسبت وزن
مولكولي دو کومونومر ( M1به  )M2است .پارامتر  Zنيز طبق معادله
( )20محاسبه مي شود:
()20

) log(1- θ1
) log(1- θ2

=z

اکنون ميتوان مقادير  Gو Hجديد را از معادالت ( )21و ()22
بهدست آورد و با جايگذاري در معادالت روش كلن-تادوس،
نسبتهاي واکنش پذيري مونومرها را در درصد تبديلهای مختلف
محاسبه کرد [:]4

()22

F
Z2

=H

روش مائو-هاگلين

روش مائو-هاگلين ( )M-Hبه تکرار نیاز دارد .اما ویژگی جالب
آن ،قابلیت استفاده از هر مقداری برای آغاز محاسبات است .این در
حالی است که مقادیر مزبور روی نتایج پایانی اثر نمیگذارند .اين
روش با استفاده از روش حداقل مربعات خطي بر پايه حالت معادله
ديفرانسيلي کوپلیمرشدن و روش کلن -تادوس ميتواند خطاهاي
سيستماتيک مربوط به درصد تبديلهای زیاد را تصحيح کند.
روش مائو-هاگلين بر پايه مجموعهای از عمليات حدس و خطا
استوار است که بهطور خالصه توضيح داده میشود:
 -1حدس مقادير اوليه براي ( r1(0و (( r2(0نسبتهاي واکنش
پذيري)،

()23

ب -استفاده از ( F(0)(iدر معادله ( )24براي محاسبه (( f(0)(iمقدار
ترکيب مونومر در خوراک در درصد تبديل مورد نظر):
()24

2

)(i) + 4r1(0) r2 (0) F(0) (i)  / 2r1(0


)

)(0


)(0
=f
(i)  F(0) (i) − 1 +


(

) (1 − F

زيرنويس  iنشان دهنده مراحل تکرار آزمايش ( )i= 1, 2 , ... , nو
باال نويس ( )0نشان دهنده مراحل حدس زدن است.
ج -استفاده از روش کلن-تادوس برای محاسبه ( r1(1و (r2(1
(مقادير جديد نسبت هاي واکنش پذيري جديد).
د -در صورتي که ( r1(1) ¹r1(0يا ( r2(1) ¹r2(0باشد ،مقادير ( r1(2و
( r2(2مشابه حالت قبل محاسبه مي شوند.
حدس زدن هاي متوالي تا  kامين حدس ادامه مييابد تا وقتي که:

r1(k) - r1(k-1) < ε
r2 (k) - r2 (k-1) < ε
 εعدد کوچکی است (معموال  ε =0/0001که خيلي دقيقتر از دقت
الزم براي آزمايش است) .دلیل استفاده از روش  K-Tبرتری آن بر
روش  F-Rاست .بنابراین تعویض مونومرهای  1و  ،2نسبتهای
واکنشپذیری یکسانی ایجاد میکند ،اما ،استفاده از روش F-R
منجر به حصول چنین نتیجهای نمیشود .پس این برتری در روش
مائو -هاگلین نیز باقی میماند .برای محاسبه فاصله اطمینان ،95%
 Sقابل محاسبه است که تفاوت بین ترکیب کوپلیمر محاسبه شده و
میانگین ترکیب کوپلیمر اندازهگیری شده است:
()25

2

(i) 

C

n

∑ F (i) − F
e
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()21

)(F -1
Z

=G

)f10 - f1 (1- X
X

=> < F1

تعيين نسبتهاي واكنشپذيري با استفاده از روشهاي خارجمسير

كارايي الزم برخوردار باشند ،پلیمرشدن در درجه تبديل هاي کم
(> )15%انجام ميشود تا از تغييرات غلظت مونومر صرفنظر
شود .در روش كلن-تادوس پيشرفته ( )EKTكه روشی خطي
است ،با وارد کردن جمله درصد تبديل ميتوان نسبت هاي واکنش
پذيري را در درجه تبديلهاي بیشتر (تا  )40%محاسبه کرد .درصد
تبديل مولي جزئي کومونومرها ( q1و )q2از معادالت ( )18و ()19
بهدست ميآيند:

 -2حصول اطمينان از صحت مقادير حدس زده شده با:
الف -استفاده از ( r1(0و ( r2(0و (( f0(iترکيب اوليه کومونومرها
در خوراک) و (( )X(iدرصد تبديل) براي محاسبه (( F(0)(iترکيب
کومونومرها درکوپليمر):

S
=

i =1

در روش  ،NLLSبهدست آوردن  Sیک هدف است که به عنوان
معیار با افزایش تکرار S ،کاهش مییابد .ولی در روش مائو-
هوگلین ،برای بررسی پیشرفت مراحل تکرار نیازی به محاسبه S
نیست .در نهایت ،حداقل بودن یا نبودن  Sمد نظر نیست ،بلکه
51
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معیار توقف محاسبات رسیدن به یک مقدار ثابت از  r1و  r2است.
مشاهده میشود ،روش  M-Hروش محاسباتی دقیق بدون خطای
سیستماتیک است که در آن زیاد بودن درصد تبدیل حائز اهمیت
نیست و تنها درصد تبدیلهای بسیار زیاد به تعداد بیشتری از
مراحل تکرار نیازمند است [.]10

را میتوان با روش کمترین مجذورات برآورد کرد که این الگو
میتواند به شکل دو یا چندمتغیري باشد [ .]11،12این روش
فرضهای زیر را در باره جمالت خطا درنظر میگیرد که به
فرضهای برازش کالسیک معروفاند [:]11
الف -امید ریاضی (میانگین) جمالت اختالل برابر صفر فرض
میشود:

تخمین نسبت واکنش پذیری مونومرها با استفاده از
روشهای  GLSو OLS

E(u) = 0

تخمین از راه OLS
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برای بررسی یک معادله خطی ،پژوهشگر با در اختیار داشتن
مجموعهای از اطالعات آماری در باره متغیرهای مستقل و وابسته
سعی در برآورد پارامترها دارد .بدیهی است ،هنگامی که هیچ خطایی
وجود نداشته باشد (مقدار پسماند صفر است) ،پیدا کردن مقادیر
پارامترها ساده است .اما ،به ندرت مسائل تا این حد ساده است،
زیرا جمالت خطا ( )uبه دالیل زیر همواره وجود دارند [:]11
 -1جانشینی برای تمام متغیرهای حذف شده از مدل،
 -2خطای ناشی از اندازهگیری (اندازهگیری متغیر وابسته و متغیر
مستقل) و
 -3محدودیت تصادفی بودن ذاتی متغیر وابسته.
بنابراین ،راه حل دقیق ریاضی دست نیافتنی نیست و در نتیجه بايد
پارامترها تخمین زده شود.
چند روش برای تخمین پارامترها (در اینجا  aو  )bوجود دارد.
البته هیچ روش تخمین منحصر به فردی که بهترین باشد ،وجود
ندارد و هر یک از روشهای موجود ممکن است در برخی از موارد
نسبت به دیگری ارجحیت داشته باشد .در اینجا روشی که در ابتدا
استفاده میشود OLS ،است .زیرا  OLSمشهورترین روش شناخته
شدهای است که کاربرد وسیعی دارد .مبنای روش  OLSاین است
که ابتدا نقاط مربوط به نمونه جمع آوری شده در صفحه مختصات
رسم و سپس خطی از میان نقاط گذرانده میشود که حداقل فاصله
را با این نقاط داشته باشد (با یک معیار مشخص) .در روش OLS
مجموع مربعات باقیمانده ،یعنی مجموع مربعات فاصله تا خط
برازش حداقل میشود .بنابراین ،برای برآورد الگوی برازش خطی
میتوان از روش کمترین مجذورات معمولی یا  OLSاستفاده شود.
برای این منظور در نرم افزار  Eviewsالگوی برازش خطی مانند:
()26
52

y t = β0 + β1t χ1t + β2t χ 2t + ... + βkt χ kt + u t

ب -واریانس جمالت اختالل نه تنها ثابت بلکه یکسان است
(واریانس همسانی):
2

V(u) = σ I

ج -میان جمالت اختالل مشاهدات گوناگون همبستگی وجود
ندارد (عدم خودهمبستگی):
=E(u i u
0 i≠ j
)j

د -هر یک از جمالت اختالل دارای تابع چگالی نرمال است.
در واقع روش  ،OLSبرای بهدست آوردن داده های ترکیبی و
نسبت واکنش پذیری مونومر در شکلهای خطی مایو -لویس با
خالصه ای از برازش آماری به ارث برده میشود.
ناهمسانی واریانس ()heteroskedasticity

ماهیت مسئله :یکی از فرضهای کالسیک ،یکسان بودن واریانس
جمالت اجزای اخالل در دوره های مختلف است:
= ) E(u i2
= σ2 i
1, 2,..., n

نقص این فرض ،مشکلی به نام ناهمسانی واریانس ایجاد میکند .از
آنجا که واریانس جزء اخالل برابر با واریانس متغیر وابسته است،
مشکل ناهمسانی واریانس ،به یکسان نبودن واریانس متغیر وابسته
مربوط میشود .بنابراین با افزایش میزان متغیر مستقل ،واریانس
پسماند که همان متغیر مستقل است ،افزایش مییابد .پس ناهمسانی
مشهود است ،زیرا فرض بر این است که با افزایش یا کاهش متغیر
مستقل واریانس ،متغیر وابسته (پسماند) تغییری نمییابد [.]12
رفع ناهمساني واریانس :در حالت که تشخیص ناهمسانی واریانس
مدل با آزمونهای موجود ،باید اين نقيصه رفع شود .زیرا ،از روش
 OLSتخمینهای کارآمدی بهدست نمیآید و راه مناسب برای
بهدست آوردن تخمینهای کارآمد ،روش  GLSاست.

مقاالت علمی

مدل  Y= XB + uبه شکل ماتریسی در دست است .اگر مدل دچار
ناهمسانی نبود E(uu')=s2I ،میشد ،ولی چون دچار ناهمسانی
واریانس است ،خواهیم داشت:
E(uu ′) =σ2 π

در روش  ،GLSماتریسی به نام  pمحاسبه میشود که دارای
خاصیت  p¢) p¢p=p-1ترانهاده  pاست) باشد .پس از به دست آوردن
این ماتریس ،آن را در طرفین مدل ضرب كرده و سپس مدل جدید
از راه  OLSتخمین زده مي شود [:]11
*Y= Xβ + U → pY= pXβ + pU → Y* = X*β + U
^

()27

*→ βGLS = (X′*X* ) −1 X′*Y

قب ً
ال  uدر مدل  y=xβ+uدچار مشکل بود .از راه  OLSنمیتوان
ضرایب را تخمین زد ،ولی * uدر مدل * y*=x*β+uمشکلی نداشته و
تمام فرضيات کالسیک را داراست ،یعنی:
()28

()29

*
E(u
=
)) E(pu
)= PE(u
= 0

روش GLS

در این روش نیز همانند ناهمسانی واریانس ،ماتریس  pدنبال
میشود ،به طوری که  p¢p=p-1شود .سپس با ضریب طرفین مدل در
 ،pمدل جدیدی ایجاد میشود که میتوان آن مدل را از راه OLS
تخمین زد .بنابراین ،جزء مورد نظر به عنوان یک متغیر مستقل
جدید وارد مدل میشود .مالحظه میشود که خودهمبستگی رفع
شده است [ .]12بنابراین با استفاده از روش یادشده میتوان بهترین
تخمین خطی را برای بهدست آوردن نسبت واکنشپذیری مشاهده
کرد .پژوهشهای انجام شده توسط سایر پژوهشگران نشان میدهند،
 GLSنسبت به  ،OLSو مرتبه بزرگی آماره  Fرا بیشتر افزایش
میدهد .به عبارت دیگر ،واریانس نسبت واکنشپذیری تخمین زده
شده با  GLSچندبار کمتر از  OLSاست .این مقادیر نزدیک بودن
روش  GLSبه واقعیت را برای تخمین نسبت واکنشپذیری مونومر
از دادههای تجربی تأیید میکند .همچنین در این روش ،محدوده
اطمینان  )JCI( 95%برای شکلهای خطی مختلف مدل واحد
انتهایی ( )TUMکاهش می یابد [.]13

تعيين نسبتهاي واكنشپذيري با استفاده از روشهاي خارجمسير

تخمین از راه GLS

رفع خود همبستگی :استفاده از  OLSدر مدلهایی که دچار
خودهمبستگی هستند ،کارایی تخمین زنندهها را زیر سؤال میبرد.
بنابراین ،باید از روش  GLSبرای رفع خودهمبستگی استفاده کرد.

= E(u *u ′* ) = E(puu ′p′) = PE(uu ′)p′ = pσ 2 πp′
=σ 2 pp −1p′−1p′ =δ 2 I

σ 2 pπp

خودهمبستگی ()Autocorrelation

ماهیت مسئله :از دیگر فرضهای کالسیک مبنی بر تخمین از راه
 ،OLSارتباط نداشتن پسماندها در دورههای مختلف زمانی است،
به عبارتی:
i≠ j

= E(u
0
) iu j

نقص این فرض ،مشکلی به نام خودهمبستگی ایجاد میکند .به

بیان ساده در مدل کالسیک فرض میشود ،جزء اخالل مربوط به
یک مشاهده ،تحت تأثیر جزء اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار
نمیگیرد [.]11

برای مقایسه این دو روش ،مزایا و معایب درمسیر نسبت به روش
 GLSبرشمرده میشود که عبارتند از:
 -1برای بهدست آوردن مقادیری با صحت زیاد در روش درمسیر
باید مقادیر حاصل از نسبت [ ]M1]/[M2در محدوده قابل قبول و
مناسبی باشند (در محدودهای نسبت ًا گسترده).
 -2در حالت عدم گستردهبودن مقادیر حاصل از نسبت
[ ]M1]/[M2باید از دادههای با سه تا چهار غلظت اولیه متفاوت
مونومرها در خوراک استفاده شود تا نسبتهای واکنشپذیری با
صحت و دقت زیاد بهدست آید.
 -3تخمین نسبتهای واکنشپذیری با استفاده از این روش در
حالت بهکار بردن نرمافزار  MATLABبرای حل معادله غیرخطی
نیازمند وارد کردن دادههایی به عنوان پیش فرضهای ذهنی است
که این جریان میتواند زمینه ساز خطا در بهدست آوردن مقادیری
53
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پس از راه  OLSمیتوان آن را تخمین زد ،اما در نرمافزار
برای رفع ناهمسانی واریانس بهراحتی میتوان اقدام کرد .پس از
آن مشاهده ميشود ،ناهمسانی واریانس با استاندارد کردن ماتریس
واریانس -کواریانس رفع شده است [.]12
Eviews

مقایسه روشهاي درمسیر و خارج مسیر با بهکارگیری
روش GLS

مطالعه سینتیک و سازوکار واکنشهای رادیکالی است كه ميتوان
 در.از دادههاي درمسیر و خارج آن استفادههاي مختلفي داشت
این مطالعه به بررسی نسبتهای واکنش پذیری مونومرها به روش
 راس- فاینمن، راس- فاینمن، لوئیس-درمسیر و روشهای مایو
 تادوس- کلن، تادوس- کلن،راسکين-بروخينا- يرزليوف،معکوس
 هوگلین (روشهای خطی- جوشی و مائو- جوشی،توسعه یافته
 نسبتهای واکنشپذیری حاصل، سپس.خارج مسیر) پرداخته شد
 بررسیOLS  وGLS از روشهای خطی خارج مسیر با روشهای
 بررسی نمودارهای محدوده اطمینان و مقادیر حاصل نشان.شدند
 کمترینGLS  نسبتهای واکنش پذیری بهدست آمده از روش،داد
.محدوده اطمینان و بیشترین مقادیر را به نمایش می گذارند
 با استفاده، نشان دادGLS  مقایسه روش در مسیر و روش،همچنین
GLS از مقادیر نسبتهای واکنش پذیری بهدست آمده از روش
.می توان به تخمین بهتری از نسبتهای واکنشپذیری دست یافت

.با دقت و صحت زیاد باشد
 روش درمسیر روش، در حالت محدود بودن مواد مورد استفاده-4
.مناسبی برای تخمین نسبتهای واکنش پذیری است
 واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی رفع،GLS  در روش-5
 این در حالی است که امکان ایجاد خطاهای مزبور در این.میشود
 در حالت کافی، بنابراین میتوان نتیجه گرفت.روش وجود دارد
،بودن مقدار مونومرهای بهکار برده شده و عدم محدودیت زمانی
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