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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan monifaasivirtausta leijutusputkessa suurnopeuskameran 

avulla. Työn tavoitteena on tunnistaa kuvatusta materiaalista liikkuvia hiukkasia ja 

määrittää niiden paikalliset nopeudet, ja etäisyydet kameran linssiin nähden. Työn 

tarkoituksena on myös pohtia koejärjestelyiden onnistumista. Työtä varten suoritetaan 

koe, jossa kuvataan leijutusputken sisällä leijutettavia hiukkasia. Kuvaus tapahtuu 

suurnopeuskameran ja siihen kiinnitettävän endoskoopin avulla. Endoskoopin tarkoitus on 

nähdä putken seinämällä virtaavan tiheän seinämävirtauksen ohi virtauksen sisälle. 

Analysointia varten kuvataan useita otoksia, jotka eroavat syötettävän leijutuskaasun 

virtausnopeudelta ja kameran otosnopeudelta. Kuvattu koemateriaali analysoidaan 

kuvantunnistusalgoritmilla, joka pyrkii selvittämään hiukkasten etäisyydet ja nopeudet 

kuvatusta materiaalista. Saatuja lopputuloksia vertaillaan keskenään sekä erääseen toisen 

tutkimuksen kokeeseen.  

Kokeen kuvatuista videoista lasketut hiukkasten nopeudet vaikuttavat oikeilta verrattaessa 

toisen tutkimuksen tuloksiin. Tuloksissa on kuitenkin todennäköisesti virheitä useiden 

laskennan yksinkertaistuksien takia. Työn tavoitteet saavutettiin, sillä kuvatuista videoista 

tunnistettiin liikkuvia hiukkasia ja niille pystyttiin laskemaan järkeväksi todettuja 

nopeuksia. Laskettujen nopeuksien virheiden vähentämiseen tehokkaasti voidaan soveltaa 

tarkastelutasoa, jonka etäisyys linssistä tiedetään. Kameran syväterävyys ei näin aiheuta 

epätarkkoja hiukkasia ja hiukkasten etäisyys kameran linssiin tiedetään tarkasti. 
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1    JOHDANTO 

Leijutus (fluidization) eli pienten hiukkasten leijuttaminen kaasu- tai nestevirtauksen 

avulla, tuotiin esille ensimmäisen kerran energiateollisuuteen vuonna 1921 Fritz 

Winklerin toimesta, joka käytti tekniikkaa hiilen kaasutukseen. (Basu 2006, 1.) Nykyään 

leijutustekniikkaa käytetään muun muassa energiatekniikan alalla polttoaineiden 

tehokkaaseen polttamiseen ja esimerkiksi polttotekniikan kannalta on tärkeää tietää, 

millaisissa leijutusolosuhteissa tulipesän suspension palaminen tai sekoittuminen on 

tehokkainta. Basu (2006) kertoo tulipesän monifaasivirtauksen hydrodynamiikalla olevan 

suora vaikutus toiminnan ominaispiirteisiin ja esimerkiksi pesän lämpötilajakauman 

tasaisuuteen, minkä vuoksi on oleellista tarkastella ja ymmärtää hiukkasten 

käyttäytyminen tulipesässä. 

Tulipesän kokonaistilaa voidaan seurata mm. lämpötila- ja painemittauksilla. Tulipesän 

hiukkasten käyttäytymistä voidaan seurata myös visuaalisesti kameroiden ja mahdollisten 

läpinäkyvien seinämien avulla. Hiukkastason tapahtumien seuranta on kuitenkin vaikeaa, 

sillä leijupetikattilat voivat sisältää useita miljoonia hiukkasia. Jatkuvassa kasvussa oleva 

laskennallisen tehon määrä on kuitenkin johtanut siihen, että hiukkasvirtausta on 

mahdollista tutkia seuraamalla yksittäisten hiukkasten käyttäytymistä 

suurnopeuskameroiden ja laserien avulla kerätystä tiedosta.  

Työn tarkoituksena on tutkia leijutettavien hiukkasten käyttäytymistä leijutusputkessa 

yhden suurnopeuskameran avulla. Tavoitteena on selvittää, millaista hiukkasten 

käyttäytymistä nähdään syntyvän seinämävirtauksen takaa, kun hiukkasvirtausta kuvataan 

yhdellä suurnopeuskameralla. Huomiota kiinnitetään erityisesti kokeessa käytetyn 

endoskoopin funktioon ja mahdollisuuteen nähdä virtauksen sisään seinämävirtauksen 

taakse. Kameralla kuvattua videomateriaalia käsitellään niin, että tuloksena saadaan 

taulukoitua hiukkasten liikkeitä kaksiulotteisella tasolla. Saatuja tuloksia verrataan 

olemassa oleviin leijutuskokeisiin, sekä vallitsevaan kaasun virtausnopeuteen. 

Työn alussa paneudutaan tunnettuihin leijupetikattiloille tyypillisiin virtaustyyppeihin ja 

niiden teoriaan. Opinnäytetyötä varten suoritettiin testi Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston laboratorion koelaitteistolla. Kuvattu monifaasivirtaus tapahtui koelaitteiston 
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leijutusputkessa, jossa leijutettiin kalkkihiukkasia ilmavirtauksessa. Kokeen järjestelyihin 

paneudutaan koelaitteiston, valaisun ja kameran ominaisuuksien osalta. Virtaustyyppien 

teorian lisäksi käsitellään kuvantunnistamisen mahdollisia menetelmiä seurata yksittäisten 

hiukkasten nopeuksia kuvatulta materiaalilta. Tuloksia kuvatusta materiaalista saadaan 

analysoimalla videomateriaalia kuvantunnistusalgoritmin avulla. Lopuksi pohditaan, 

kuinka hyvin koejärjestelyiden avulla työn tavoitteisiin päästiin ja millaisia tuloksia 

saatiin. 
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2    VIRTAUS LEIJUPETIKATTILASSA 

Leijupetikattiloita on erityyppisiä ja niihin kuuluu monta komponenttia. Tässä työssä 

tarkastellaan lähinnä aluetta, jossa suspension, eli kaasu- ja hiukkasmassan sekoituksen, 

leijutus tapahtuu. Tätä aluetta kutsutaan eri nimillä, riippuen käyttötarkoituksesta, kuten: 

reaktori tai tulipesä. Tulipesä viittaa polttotyyppiseen leijupetikattilaan, ja reaktori 

palamisreaktiota sisältämättömään kattilaan. Tämän työn kannalta oleellista on vain 

hiukkasten liike kattilan sisällä, joten käytetään alueelle vastedes termiä reaktori. 

2.1    Hiukkanen virtauksessa 

 
Kuva 1: Hiukkaseen vaikuttavat voimat. (Basu 2006, 31.) 

Kuvassa 1 nähdään Basu (2006) esittämänä kaasuvirtauksen hiukkaseen vaikuttavat 

voimat, kun tarkastellaan yhden hiukkasen järjestelmää. Yllä esitetty voimayhtälö voidaan 

kirjoittaa: Kiihtyvyys = noste + ilmanvastus – painovoima. Hiukkasen ympäristön 

aiheuttama ilmanvastus määräytyy ympäröivän kaasun ja hiukkasen nopeuksien erotuksen 

mukaan. Painovoima viittaa maan aiheuttamaan vetovoimaan ja noste virtauksen paine- ja 

tiheysjakauman aiheuttamaan voimaan. (Basu 2006, 31.) Hiukkasen muoto vaikuttaa sen 

kykyyn vastustaa virtausta. Ideaalinen hiukkasen muoto virtausteknisen tarkastelun 

Kiihtyvyysvoima 

Kaasu 

Nostevoima 
Ilmanvastus 

Painovoima 
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kannalta on pallo. Todellisia hiukkasia voidaan verrata täydellisiin määrittämällä niiden 

pallomaisuus. (Raiko et al 1995, 419.) 

2.2    Reaktorin tila 

Reaktorin halkaisija ja pituus voi vaihdella kymmenistä senttimetreistä useisiin metreihin 

riippuen onko reaktori tarkoitettu kaupalliseen- tai koekäyttöön. Tässä työssä keskitytään 

kokeessa käytettyyn, 11 cm halkaisijaltaan olevaan leijutusputkeen. Leijutettavien 

hiukkasten laatu määrää osittain leijutusnopeuksien suuruuden. Suspension 

käyttäytyminen riippuukin suuresti leijutettavien hiukkasten koosta ja tiheydestä (Geldart 

1986, 3.) 

 
Kuva 2. Kuva kattiloiden hydrodynaamisista tiloista. (Geldart 1986, 155.) 

2.1.1    Kupliva leijutus 

Kuvitellaan, että leijutuksen alussa kaasua ei virtaa ja peti on kiinteänä reaktorin pohjalla. 

Nostettaessa leijutuskaasun nopeutta, kaasu kulkee huokoisen pedin läpi reittiä, joka 

tarjoaa pienimmän vastuksen. Nopeutta kasvatettaessa kaasu alkaa lopulta liikuttaa 

hiukkasia. Lopulta pedin pinnalla voidaan havaita selkeitä kaasukuplia. Kupliva vaihe 

voidaan karkeasti jakaa emulsiovaiheeseen ja kuplavaiheeseen. Vaiheet voidaan erottaa 

karkeasti niin, että emulsiovaiheessa peti on ehyt huolimatta sen sisällä liikkuvista 

ilmavirtauksista. Kuplavaiheessa syntyy selkeitä hiukkasia sisältämättömiä kuplia. 

(Geldart 1986, 53; Kunii 1991, 1.) 

Kupla-
leijutus 

Turbulenttinen 
leijutus 

Nopea 
leijutus 

Leijutuskaasu 
          (a) 
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2.1.2    Turbulenttinen leijutus 

Kun leijutusnopeutta nostetaan, voidaan erottaa reaktorissa pedin lisäksi eräänlainen harva 

suspensio, joka koostuu alemman pedin roiskeista. Leijutuksessa ei havaita enää 

yksittäisiä kuplia, tai pitkänomaisia pystysuoria kanavia. (Geldart 1986, 155.) 

Turbulenttisen leijutustilan ominaispiirre on voimakkaan kuplimisen aiheuttama kuplien 

nopea syntyminen ja rikkoutuminen, joka aiheuttaa pedille hyvin epäsäännöllisen pinnan. 

(Basu 2006, 29.) 

2.1.3    Kiertoleijutus 

 
Kuva 3. Kiertoleijupetikattilan hydrodynaaminen tila. (Basu 2006, 49.) 

Basu (2006) esittää kuvassa 3 kiertoleijupedin reaktorin virtausprofiilin. Kuvasta voidaan 

erottaa putken radiaalisuunnassa kaksi aluetta. Putken reuna-alueet sekä keskusalue C. 

Alueella A voidaan havaita alaspäin liikkuvia hiukkaskonsentraatioita. Alueella C 

todennäköisyys ylöspäin suuntautuvalle virtaukselle kasvaa. Keskustan ja reuna-alueiden 

välillä tapahtuu sattumanvaraista mutta jatkuvaa kiertoaineen vaihduntaa. Tämän 

seurauksena tulipesään syntyy oma kiertonsa, jota nimitetään sisäiseksi kierroksi. (Basu 

200648, 49; Geldart 1986, 135.) 

A 

C 
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Nopea leijutus on Yerushalmin kehittämä termi pneumaattisen kuljetuksen ja 

turbulenttisen leijutuksen välimuodolle. Sen tyypillinen ominaispiirre on virtaukseen 

syntyvät ylös ja alas liikkuvat kapeat ja pitkät hiukkasklusterit. Suspension 

klusteroituminen johtuu käytännössä tiheästi sijoittuneiden hiukkasten kyvystä hyödyntää 

kaasun nostetta. Päällekkäin sijoittuneista hiukkasista ylemmät menettävät kaasun nosteen 

alemmille hiukkasille, ja ajautuvat niiden lähelle klusteriksi. Lopulta tiiviiseen klusteriin 

kohdistunut noste ei riitä kannattelemaan sitä, ja klusteri kiihtyy pohjan suuntaan. (Geldart 

1986, 125; Basu & Fraser. 1991, 31; Basu 2006, 34.) 

Nopeasta leijutuksesta seuraava vaihe on pneumaattinen kuljetus, jossa reaktorin tila 

vaihtuu pneumaattisen kuljetuksen tilaan, kun leijutuskaasun virtausnopeus kasvaa. 

Pneumaattiseen kuljetukseen siirryttäessä nopean leijutuksen tilassa syntyvät klusterit 

pienenevät, hiukkastiheys pienenee ja vallitsevat suspensiopaineet kasvavat. (Basu 2006, 

37.) 
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3    KOEJÄRJESTELYT 

Tässä kappaleessa esitellään suoritetut koejärjestelyt kokeen uudelleen toteuttamisen 

mahdollistamiseksi. Kappaleessa käsitellään kameran sijoitusta suhteessa leijutusputkeen, 

leijutusputken rakennetta, kameraa ja sen ominaisuuksia, virtauksen valaisua sekä 

leijutettavan aineen ominaisuuksia.   

3.1    Kamera 

Virtauksen kuvaamiseen käytettiin suurnopeuskameraa Phantom Miro M310. Sisäisen 

virtauksen kuvaamista suurnopeuskameralla haittaava tyypillinen ongelma on seinämää 

pitkin valuva hiukkasvirtaus. Siksi suurnopeuskamera liitettiin endoskooppiin, jonka varsi 

työntyy seinämävirtauksen läpi, ja jolloin putken sisäistä virtausta on mahdollisuus kuvata. 

 
Kuva 4. Suurnopeuskamera M310 liitettynä leijutusputkeen endoskoopin välityksellä. 

M310 pystyy 3200 fps -otosnopeuteen täydellä 1280x800 resoluutiolla. Otosnopeutta 

voidaan kasvattaa jopa 650 000 otoksen nopeuteen resoluution sekä valaisun intensiteetin 

heikkenemisen kustannuksella. 
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Virtauksen kuvaamiseen tarvittiin valaistus, sillä putki on valoa läpäisemätön ja 

ulkopuolista valoa putken sisälle ei juurikaan pääse. Valon voimakkuus säädettiin kameran 

kuvaaman materiaalin mukaan niin, että liikkuvat hiukkaset näkyivät, mutta taustalle ei 

syntynyt liikaa häiriötä. Paras valaistus pyrittiin löytämään valaisemalla virtausta takaa, 

sivusta, kameran suunnasta ja kokeilemalla näiden yhdistelmiä. Lopulta virtausta 

päädyttiin valaisemaan ainoastaan endoskoopin linssin takaa ulkoisella säädettävällä 

valonlähteellä. 

Testilaitteessa kameralle on rakennettu leijutusputkeen endoskooppipaikkoja, joista 

virtausta voidaan kuvata. Endoskooppipaikat ovat virtaussuunnan mukaisesti samassa 

kulmassa putken akseliin nähden. Endoskoopin paikka valittiin keskeltä leijutusputkea n. 

15 cm syklonin sisääntulosta sekä hiukkasten syöttöaukosta, missä putken mutkien ja 

liitäntöjen on oletettu aiheuttavan mahdollisimman vähän häiriötä. Endoskooppiliitännän 

paikan voi nähdä kuvassa 5. 

 
Kuva 5: Kokeessa käytetty leijutusputki, endoskooppipaikat ja putkeen liitetty endoskooppi. 
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Kuva 6. Kalkkihiukkasia tarkennetulla tasolla 46,2 mm etäisyydellä kameran linssistä. 

Kameralle tehtiin esitarkennukset ennen asentamista koelaitteeseen ja esitarkennuksen 

asetukset kirjattiin ylös kuvausta varten. Kamera tarkennettiin halutuille syvyyksille: 

Tässä tapauksessa tarkennus tehtiin syvyyksille 13,7mm, 46,2mm ja 74,5mm. Kuvatessa 

huomattiin kuitenkin, että lähelle tarkennettu kuvamateriaali oli liian epäselvää 

analysoitavaksi ja kaksi muuta tarkennusta tuottivat yhtä tarkan kuvan, joten päädyttiin 

käyttämään vain tarkennusta syvyydelle 46,2mm. Esitarkennukset suoritettiin karkeasti 

kynällä, työntömitalla ja paperille liitetyllä hienolla materiaalilla, jonka koko vastasi 

leijutusmateriaalin kokoa. Kuvasta 6 mitattiin 10 satunnaista hiukkasta ja laskettiin niiden 

keskimääräiseksi halkaisijaksi 4,89 pikseliä. 

3.2    Leijutusputki 

Leijutusputki on todellisuudessa todella paljon kapeampi kuin oikea leijutuskattilan 

reaktori. Leijutusputki on n. 1,8 metriä pitkä ja halkaisijaltaan 0,11 metriä paksu. 

Leijutusputki on kauttaaltaan metallinen, eikä sen sisään pääse valoa ulkopuolelta. 

Putkeen ei näe ulkopuolelta ja visuaalisia havaintoja saadaan ainoastaan kameralla. 
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3.3    Leijutettava aine 

Leijutettavaksi aineeksi valittiin kalkki, koska se soveltuu hyvin leijutettavaksi 

koeaineeksi. Kalkkihiukkasten voidaan todeta olevan tarpeeksi pallomaisia, että voidaan 

soveltaa tilavuuspohjaista tilastointia. Tämä tarkoittaa, että jakaumaa laskiessa on otettu 

huomioon kappaleiden kolmiulotteisuus. Pallomaisuuden keskiarvon laskettiin olevan 

0,916, kun täydellinen pallo saa kertoimeksi luvun 1. Pallomaisuus määritellään 

vertaamalla täydellisen pallon pinta-alaa saman tilavuuden vievän hiukkasen pinta-alaan. 

Alla oleva kuva 7 esittää hiukkasen kumulatiivisen todennäköisyyden halkaisijan 

funktiona. Tilastotieto on kerätty kokeen kiertoaineesta. 

 
Kuva 7. Jakauman kumulatiivisen todennäköisyyden muutos suodatuksen ja tilavuuspainotuksen jälkeen. 

Kuvasta 7 nähdään, että analysoinnin kannalta oleellisempia hiukkasia ovat 

tilavuuspainotetun keskiarvon mukaan n. 235 µm halkaisijaltaan olevat hiukkaset. 

Geldart jakaa leijutettavat kiinteät aineet karkeasti neljään ryhmään A-D hiukkasten 

halkaisijan sekä leijutuskaasun ja leijutettavan aineen tiheyksien erotuksen mukaan, kuten 

näkyy kuvassa 8. (Geldart 1986, 39; Basu 2006, 443.)  
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Kuva 8. Geldartin jako leijutushiukkasille ryhmiin A-D. (Basu 2006, 443.) 

Lasketaan ensin hiukkasten ja ilman tiheyksien välinen erotus. Ilman tiheys voidaan laskea 

ideaalikaasun tilanyhtälöstä normaalilämpötilassa 20 Celsiusta ja –paineessa 101,3kPa. 

Ilman tiheydeksi saadaan 1,204kg/m3 ja kalkin tiheydeksi 2320kg/m3 Tiheyksien 

erotuksesta saadaan tulokseksi 2319kg/m3. 

Todettiin, että hiukkasten keskimääräinen halkaisija on 235 µm, ja taulukosta voidaan 

lukea koeaine kuuluvaksi selkeästi ryhmään B. B-ryhmän hiukkaset ovat helposti 

leijutettavia, ja suurin osa leijupetikattiloista käyttää tämän ryhmän hiukkasia leijutukseen. 

B-ryhmän hiukkaset muodostavat jo hiukan yli minimileijutusnopeudella kuplia. (Geldart 

1986, 37; Basu 2006, 444.) 
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4    VIRTAUSKENTÄN TARKASTELUN MENETELMÄT 

Paikalliskoordinaatistoon sidottu nopeus, paikallisnopeus, voidaan määrittää kahdelle ei 

tavalla. Lagrangelaisessa ajattelutavassa tarkastelun kohteeksi otetaan selkeitä 

virtauksessa havaittavia kiintopisteitä tai objekteja, kuten hiukkasia, ja niiden liikettä 

seurataan tarkasteltavan avaruuden läpi. Eulerilaisesen mallin mukaan tarkasteltava kenttä 

jaetaan tarkasteluhiloihin, joiden läpi kulkevan virtauksen keskimääräistä liikettä 

seurataan ajan suhteen. (Batchelor 2001, 71.) 

PIV (particle tracking velocimetry) -nimitys viittaa useiden metodien ryhmään, joiden 

tarkoituksena on selvittää hetkelliset virtauskentät yhtenäisen fluidin sisältämiä hiukkasten 

liikkeitä seuraamalla. (Adrian & Westerweel. 2011, 1.) Keskeinen tavoite PIV-metodeissa 

on mittausten automatisointi ja kvantifointi niin, että hiukkasten kaksiulotteinen siirtymä 

voidaan mitata tehokkaasti koko alueen mitalta. (Adrian & Westerweel. 2011, 18.) 

Harvan hiukkasvirtauksen PIV:tä, eli toisin sanoen PTV:tä (particle tracking velocimetry) 

käytetään silloin, kun hiukkasten tiheys on tarpeeksi alhainen, että peräkkäisten kuvien 

hiukkasprojektiot eivät mene päällekkäin. (Adrian & Westerweel. 2011, 18.) Tiheän 

hiukkasvirtauksen PIV:tä käytetään, kun halutaan lisätä vektoridatan määrää. Tällöin on 

mahdollista käyttää ristikorrelaatiomenetelmää virtauskentän vektorien ratkaisuun.  

(Adrian & Westerweel. 2011, 22.) PIV:ssä seurataan hiukkasten sijasta hiukkasparvien 

nopeuksia määrätyllä hilavakiolla. Tässä työssä käytetään PTV-menetelmää 

nopeusgradienttien ratkaisuun, jossa yksittäiset hiukkaset ovat tarkastelun kohteena. PTV-

menetelmä on työhön sopiva, sillä analysoiduista videomateriaaleista tunnistettiin kerralla 

maksimissaan vain 16 hiukkasta. 
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5    KUVANKÄSITTELY 

Analysointia varten kuvattiin 6 videota käyttäen kiertoaineelle erisuuruisia 

virtausnopeuksia. Kaikki videot on kuvattu samalta korkeudelta 0,9m leijutusputken 

juuresta ja syklonin sisäänmenosta. Työtä varten tehtiin soveltuva Matlab-ohjelma, jonka 

tehtävänä on tunnistaa liikkuvat hiukkaset ja laskea piirtää niille nopeusvektorit. 

Algoritmin toimintaa voi tarkastella liitteessä 3. Nopeusvektoridata voidaan tämän jälkeen 

tilastoida. 

Kokeen kuvattujen hiukkasten hetkelliset nopeudet esitetään PTV-menetelmällä. Yleisesti 

kaikkeen konenäköön liittyy ensin taustan tunnistaminen, häiriöiden poistaminen ja 

havaittujen hiukkasten rajaaminen sekä lopulta hiukkasten nopeusgradienttien laskeminen 

ja piirtäminen. Video jaetaan käsittelyn ajaksi kuvasarjaksi. Jokaista kuvaa käsitellään ja 

verrataan edelliseen kuvaan. 

5.1    Taustan tunnistaminen 

Taustan erottamiseksi käytetään Matlabin computer vision system -toolboxin funktiota 

nimeltä vision.ForegroundDetector. Funktio käyttää tilastollisen laskennan EM-algoritmia 

(Expectation Maximization) normaalijakautuneelle sekoitukselle. (MathWorks 2017) 

Algoritmille annetaan syötteeksi lyhyt alku videosta, jonka jälkeen se laskee ja luo kaikista 

todennäköisimmän taustan, eli taustareferenssin, annetusta syötteestä. Videon 

kuvasarjasta yksittäisiä kuvia verrataan taustareferenssiin ja muodostetaan binäärikuva, 

jossa erotetaan liikkuva kuva taustasta.  
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Kuva 9. Vasemmalla videosta kaapattu kuva, keskellä taustasta erotettu binäärikuva ja oikealla 
suodatinelementillä suodatettu binäärikuva. 

Taustaa ja hiukkasia ei voida lähes koskaan erottaa toisistaan täysin virheettömästi, ja siksi 

erotettuun taustaan jäikin vielä häiriötä. Häiriön poistamiseksi binäärikuva käytiin läpi 

kiekon muotoisella ja 2 pikseliä säteeltään olevalla suodatinelementillä. Matlabin imopen-

funktiota käytettiin suodatustyön tekemiseen. Hiukkasista saatiin sijaintidata x- ja y-

koordinaatteina pikseleinä sekä hiukkasten pinta-ala pikseleinä. 

5.2    Siirtymän tunnistaminen 

Kuvien välillä tapahtuva hiukkasten siirtymä ratkaistaan piirtämällä kahden peräkkäisen 

kuvan hiukkaset samaan kuvaan ja yhdistämällä hiukkaset, joilla on pienin etäisyys 

toisiinsa. Funktio palauttaa lopulta lasketun vektoridatan. 

 
Kuva 10. Peräkkäiset kuvat piirrettynä päällekkäin. a) Onnistunut siirtymän tunnistaminen kahden kuvan 
välillä. b) Virhe tunnistuksessa, esimerkiksi pariton määrä hiukkasia (musta hiukkanen), johtaa 
ketjureaktiomaisesti toisiin virheisiin (valkoiset yhdistetyt hiukkaset). Tunnistaminen on aloitettu 
vasemmasta yläkulmasta (X).  c) Tunnistus on aloitettu vasemmasta alakulmasta (X), jolloin virhe esiintyy 
eri kohdassa verrattuna kuvaan b. (Adrian & Westerweel. 2011, 295.) 

Virheellisten siirtymien määrää voidaan vähentää seuraamalla hiukkasten liikerataa ja 

määräämällä rajoituksia hiukkasen käyttäytymiselle. Algoritmi hyväksyy siirtymän  

tietyillä ehdoilla. Siirtymää ei hyväksytä, jos aikaisempaa siirtymää ei ole havaittu 

ensimmäisen kuvan hiukkaselle tai siirtymä on 10 astetta eri suuntaan kuin edellinen 

siirtymä. Liitteestä 2 nähdään kaavio hiukkasen siirtymän valintaprosessille.  
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6    HIUKKASTEN LIIKE JA SIJAINTI 

Vektorien alku piirretään suoraan hiukkasten havaittuun massakeskipisteeseen. Vektorin 

toinen pää piirretään arvioituun hiukkasen sijaintiin toisessa kuvassa. Hiukkasten liikkeet 

arvioidaan vertailemalla kahden kuvan välisten pisteiden euklidisia etäisyyksiä. 

Pienimmän euklidisen etäisyyden omaava pistepari oletetaan hiukkasen liikkeeksi kahden 

kuvan välillä. Tunnistettujen hiukkasten keskipisteiden koordinaatit ratkaistaan Matlabin 

blob analysis -funktiolla. 

 
Kuva 11. Videosta pysäytetty kuva, johon on piirretty tunnistettujen hiukkasten perusteella paikalliset 
nopeusvektorit. 

6.1    Liike x-y-tasolla 

Kahdesta peräkkäisestä kuvasta verrataan sijaintidataa, jonka perusteella voidaan laskea 

hiukkasen liike pikseleinä x- ja y-suuntaan. Laskentaan tarvitaan vain tieto sensorilla 

näkyvän hiukkasen pinta-alasta pikseleinä. Hiukkasen halkaisija voidaan ratkaista 

ympyrän pinta-alan yhtälöstä.  

  𝐴 = 𝜋 ,     (5.1) 

Yhtälössä 5.1 A on hiukkasen havaittu pinta-ala sensorilla ja ds,i on sensorille heijastunut 

hiukkasen halkaisijan pituus. Molemmat yksiköt ovat pikseleitä. 
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Koska hiukkasen havaittu pinta-ala on todennäköisesti eri suuruinen ensimmäisessä ja 

toisessa kuvassa, lasketaan halkaisija molemmissa tapauksissa ja käytetään niiden 

keskiarvoa. Lasketaan keskiarvo ds. 

  𝑑 = , ,     (5.3) 

Voidaan laskea nopeudet pikseleinä 

  𝑣 , =     (5.4) 

  𝑣 , =     (5.5) 

Yhtälöissä 5.4 ja 5.5 v kertoo nopeuden pikseleinä alaviitteen mainitsemaan suuntaan ja t 

on kahden kuvan välillä kulunut aika 

Laskettu nopeus on nyt yksikköä pikseliä per sekunti, mikä kuvaa hiukkasen projektion 

liikettä kameran sensorilla. Lasketaan hiukkasen todellinen nopeus tilavuuspainotetun 

hiukkasen ja havaitun hiukkasen halkaisijoiden suhteen avulla. 

𝑣 = 𝑣 , ( )   (5.6) 

𝑣 = 𝑣 , ( )   (5.7) 

Yhtälöissä 5.6 ja 5.7 dp on tilavuuspainotetun hiukkasen halkaisija. Liitteestä 1 voidaan 

lukea laskettujen nopeuksien tilastoituja arvoja. 

6.2    Syvyyssuunnan sijainti 

Hiukkasten syvyyskoordinaatin arviointi tehdään yksinkertaistaen suurnopeuskameran 

objektiivin linssijärjestelmä yhdeksi ohueksi linssiksi. Laskennan ideana on selvittää 

hiukkasen syvyyssuuntainen sijainti aikaisemman kalibroinnin avulla.  Syvyyssuunnan 

ratkaisua varten tiedetään kohdetason etäisyys kameran linssistä, hiukkasten koko 
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kameran sensorilla, eli kuvatasolla, sekä hiukkasen koko kohdetasolla. Otoksesta voidaan 

laskea jokaiselle tunnistetulle hiukkaselle sen etäisyys linssiin, kun käytetään kuvasta 6 

laskettua arvoa 4,89 pikseliä keskimääräiselle hiukkasen halkaisijalle. 

  
Kuva 12. Kohteen heijastuminen sensorille ohuen linssin kautta.  (Julien et al. 2014, 21.) 

Kuvasta voidaan johtaa yhtälö ohuelle linssille, kun kuva on tarkennettu tunnetulle 

etäisyydelle p. 

=     (5.8) 

Toinen yhtälö saadaan karkeasti, kun muutos m on tarpeeksi pieni. Tarkennettu etäisyys 

on kuitenkin sama, jolloin valonsäteet sensorille eivät yhtene sensorilla, vaan jossakin sen 

edessä tai takana. (Tay et al. 2005, 26.) 

≈     (5.9) 

Yhtälö 5.9 on approksimaatio ja pitää paikkansa, kun siirtymä w on tarpeeksi pieni 

verrattuna etäisyyteen p. Liike poispäin linssistä luetaan positiiviseksi ja linssin suuntainen 

liike negatiiviseksi matkaksi. Jaetaan yhtälö 5.8 puolittain yhtälöllä 5.9. 

Kohdetaso 

Kuvataso 

(sensori) 

Linssi 

Hiukkasen 
sijainti 
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  =     (5.10) 

Lasketaan ensin hiukkasen etäisyys kohdistettuun tasoon. 

  𝑤 = 𝑝( − 1)   (5.11) 

Lopulta voidaan ratkaista etäisyys s kameran linssiin: 

  𝑠 = 𝑤 + 𝑝    (5.12) 

Liitteessä 1 on taulukoitu tilastotietoa hiukkasten syvyyssuuntaisesta sijainnista. 



24 
 

7    LASKENNAN JA KUVAMATERIAALIN ANALYSOINTI 

Kuvatusta videomateriaalista taulukoidaan laskettua tilastodataa. Tilastoista voidaan 

nähdä nopeuksien keskiarvot suuntiin x ja y, kokonaisnopeuksien keskiarvon sekä 

maksimi- ja miniminopeudet kuvatulta aikajaksolta. Hiukkasten nopeuksia vy ja vx 

verrataan virtauksen kaasun keskimääräiseen nopeuteen. Virheiden vaikutuksia ja syitä 

arvioidaan. 

7.1    Hiukkasten liikkeet ja sijainti 

Analyysiä varten valittiin neljä kuvamäärältään samankokoista videota. c1, c3 ja c5 on 

kuvattu samalla otosnopeudella 1000 otosta per sekunti. c6 eroaa muista suuremmalla 

otosnopeudella 2500 otosta per sekunti. Liitteeseen 1 on kerätty laskettu nopeusdata 

videoista. 

Kuvassa 9 nähdään 4:n eri otoksen tilastoituja arvoja. Otokset ovat lähes samanpituisia 

~1000 otosta per video, mikä vastaa yhtä sekuntia reaaliajassa. Otos c6 on kuvattu 

otosnopeudella 2500, ja sen reaaliaikainen pituus on vain 0,4 sekuntia. 
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Kuva 13. Lasketut nopeudet y-suunnassa. Siniset palkit kuvaavat hiukkasten lukumääriä eri nopeuksilla. 
Punainen viiva kuvaa kaasun nopeutta. 

Nopeuksien keskiarvoja vertaillessa huomataan, että valtaosalla havaituista hiukkasista on 

positiivinen nopeus y-suuntaan. Tämä on luonnollista, sillä kuljettavan kaasuvirran suunta 

on positiivisen y-akselin suuntaan. Havaitaan myös huomattava osa alaspäin suuntaavia 

hiukkasia. Nopeudet jakautuvat alueelle -0,5 – 1,0 m/s kaikissa tapauksissa. 

 
Kuva 14. Siniset palkit kuvaavat hiukkasten määriä eri nopeuksilla. 

Havaitut nopeudet sivusuunnassa x-akselilla ovat samassa suuruusluokassa kuin y-

suunnan nopeudet, mutta varioivat vähemmän. Suurin osa nopeuksista jää kuvan 10 

mukaan alueelle -0,05 – 0,05 m/s. X-suunnan nopeudet ovat karkeasti 4 kertaa pienempiä, 

kuin y-suunnan nopeudet. 
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Kuva 15. Taulukoitu syvyyssuunnan etäisyys otoksesta c1. Oranssilla merkitty palkki viittaa laskettuun 
keskiarvoon. 

Kuvasta 14 nähdään jakauma hiukkasten etäisyyksille kameran linssistä. Huomioitavaa 

on, että kohdennetulla tasolla, etäisyydellä 46,2mm algoritmi ei ole havainnut yhtäkään 

hiukkasta. Sen sijaan, havaitut hiukkaset näyttävät sijaitsevan linssin ja kohdetason 

välissä. Toisaalta etäisyydellä 48mm havaitaan lähes 60 hiukkasta. Merkittävä on myös 

piikki 56mm kohdalla, jossa havaittuja hiukkasia on hieman yli 100. 

7.2    Videomateriaalin kvalitatiivinen tarkastelu 

Laskennallisten tulosten lisäksi hiukkasten liikehdintää tarkastellaan silmämääräisesti 

suoraan videomateriaalista. Kvalitatiivisen tarkastelun tarkoituksena on tuoda esille 

informaatiota, mikä ei käy ilmi laskennallisessa tarkastelussa. 

Yksittäisten hiukkasten pyöriminen oman akselinsa ympäri on havaittavissa linssin läheltä 

kulkevissa hiukkasissa. Pyöriminen on helppo havaita varsinkin hiukkasissa, jotka 

liikkuvat hitaasti suhteessa muihin. Usein pyörivät hiukkaset liikkuvat eri suuntaan kuin 

kaasuvirtaus. Hiukkasten absoluuttista nopeutta on mahdotonta arvioida. Suhteellisia 

nopeuksia voidaan arvioida hiukkasten keskinäisellä vertailulla olettaen, että vertailtavat 

hiukkaset liikkuvat samalla tasolla. 

Syvyyttä kuvasta voi arvioida ainoastaan suhteutettuna ympäröiviin hiukkasiin, jolloin 

täytyy ottaa huomioon myös hiukkasten kokojen vaihtelut. Kameran valon heijastus näkyy 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Lu
ku

m
ää

rä

Etäisyys [mm]

Syvyyssuunnan etäisyys



27 
 

selkeästi putken vastakkaisella seinämällä muodostaen ympyrän muotoisen valaistun 

alueen. Vastakkaisella seinustalla tapahtuvaa hiukkasten liikettä on erittäin vaikea nähdä. 

Hiukkasia voidaan havaita koko putken halkaisijan pituudelta, pois lukien endoskoopin 

linssin takana liikkuvat hiukkaset. 

Ajoittain videoista voidaan havaita koko kuvan mitalta suhteellisen nopeasti ylöspäin 

liikkuvia hiukkasryppäitä. Ryppäät viittaavat luultavimmin klusteroitumiseen ja 

kiertoleijupedille tyypilliseen sisäiseen kiertoon.  
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8    JOHTOPÄÄTÖKSET 

Keskeinen tarkkojen tulosten saavuttamiseen liittyvä ongelma koejärjestelyissä on yhden 

kameran järjestelmä ilman varsinaista kuvattavaa tasoa. Suurin osa virheistä syntyy 

todennäköisesti hiukkasten kokojen arvioinnista, kapeasta syväterävyydestä ja 

linssigeometrian yksinkertaistamisesta. Tarkempien tuloksien saamiseksi mainittuja 

virheitä tulee eliminoida. Kohdistettavan tason valinta virtauksen keskellä onkin 

suoraviivainen tapa paikantaa hiukkaset syvyyssuunnassa sekä vähentää tai jopa poistaa 

syväterävyyden aiheuttama ongelma. Kuvattava taso voidaan luoda mm. 

varjokuvaustekniikkaa käyttämällä, kuten Legrand (2016) on tutkimuksessaan esittänyt. 

Tehokkaammilla algoritmeilla ja suuremmilla otosmäärillä voidaan kasvattaa saatujen 

tulosten luotettavuutta. Laskettu nopeus- ja sijaintidata vaikuttavat uskottavilta verrattuna 

Gopalan & Shafferin (2013) tekemän tutkimuksen koelaitteen tuloksiin.  

8.1    Virheet 

Kokeessa kuvatut hiukkaset eivät sijainneet samalla tasolla, ja niiden koko vaihteli n. 60-

500 µm halkaisijaltaan välillä. Virhettä laskentaan syntyi, kun kuva ei ollut tarkennettuna 

tasolle, jossa hiukkanen sijaitsee. Hiukkaset heijastuivat pääasiassa sensorin etupuolelle ja 

synnyttivät ympyrämäisen vääristymän, jonka ansiosta niiden projektiot olivat suurempia 

(Legrand et al. 2016). mukaan kohteen ympärille muodostuu niin kutsuttu epätarkka alue 

COC, eli circle of confusion. 
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Kuva 16. Syntyvä epätarkkuusalue COC, kun kuvattava kohde ei ole tarkennetulla tasolla (Legrand et al. 
2016, 137.) 

COC vaikuttaa suoraan hiukkasen havaittavaan kokoon ja tuo virhettä laskettavaan 

etäisyyteen. Virheen osuutta voitiin arvioida muuntamalla havaittujen hiukkasten kokoa, 

eli tuomalla kameran sensorille piirtynyt kuva lähemmäksi tarkkailijaa. Kuva 17 esittää 

havaittujen hiukkasten pinta-alojen muutoksen vaikutuksen laskettuun nopeuteen. 

 
Kuva 17. Havaittujen pinta-alojen muutosten vaikutus nopeuteen. Virhetarkastelu on tehty otokselle c3. 

Havainnon muutos vaikuttaa yllättävän vähän hiukkasen arvioituun nopeuteen. Havainnon 

suuruuden muuntelu näyttää vaikuttavan nopeuden jakauman muotoon. Kun havaintoja 

muutetaan suuremmiksi, käyrä muuttuu kapeammaksi ja korkeammaksi, ja 

pienennettäessä se leviää ja madaltuu. 

Hiukkasten siirtymän löytämisessä ilmeni satunnaisia virheitä. Käytetty algoritmi etsii ja 

yhdistää lähimmät hiukkaset toisiinsa peräkkäisistä otoksista. Virheitä syntyi 

satunnaisesti, kun otoksien hiukkasten määrät peräkkäisissä otoksissa erosivat. Tästä 

seurasi, että algoritmi tuotti satunnaisesti liian suuria nopeuksia lasketun datan sekaan. 

Havaittuja ylisuuria nopeuksia oli suhteessa merkityksettömän vähän (~1%) ja ne 

vääristivät lähinnä maksimi- ja minimiarvoja, minkä takia niitä ei ole suodatettu pois 

arvioitavasta datasta. 
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8.2    Tulosten todentaminen 

Gopalan & Shafferin (2013) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin hiukkasten nopeuksia 

kiertoleijuputkessa suurnopeuskameran avulla Chicagossa sijaitsevalla 

laboratoriolaitteella. Koelaitetta kutsutaan nimellä PSRI. Koejärjestelyt ovat saman 

tyyppiset verrattuna tämän työn järjestelyihin, sillä materiaalin kuvauksessa on käytetty 

endoskooppia suurnopeuskameran kanssa ja leijutusputken halkaisija on PSRI:ssä myös 

kapea. PSRI:n halkaisijan koko on 0,2m ja kokeessa käytetyt hiukkaset olivat 

keskiarvoltaan 80µm kokoisia HDPE-pellettejä, joiden tiheydeksi määriteltiin 970kg/m3 

(Gopalan & Shaffer. 20131, 17). 

 
Kuva 18. PSRI:n kuudesta testistä pienimmän neliösumman avulla sovitettuja käyriä. Aksiaalinen nopeus 
säteen funktiona. Tärkein tieto löytyy core-annulus tyyppisen virtauksen tuloksista. (Gopalan & Shaffer. 
2013, 20.) 

PSRI:llä saatuja tuloksia voidaan vertailla karkeasti tässä työssä saatuihin tuloksiin 

kuvasta 18. PSRI:llä havaittiin hiukkasten sisäistä kiertoa kahdella eri virtaustiheydellä: 

49kg/m2/s ja 390kg/m2/s. Kokeen tulosten epävarmuutta on vähennetty kuvaamalla 

radiaalisesti eri mittauspisteistä ja laskemalla tulokset pienimmän neliösumman 

menetelmällä. Tiheämmän virtauksen kaasun nopeudella 9,15m/s ja kahden senttimetrin 

etäisyydellä putken seinämästä hiukkasten keskimääräiseksi nopeudeksi määritettiin n. 
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0,8m/s ja nopeuksien suhteeksi 0,087. Verrattaessa tulosta otoksen c3 kaasun nopeuden 

1,5m/s ja lasketun keskimääräisen nopeuden 0,175m/s suhteeseen 0,117 voidaan huomata, 

että nopeuksien suhteet ovat saman suuruisia. PSRI:n tulokset tukevat tämän työn otoksen 

c3 tuloksia. Laskettujen tulosten vertailu PSRI:n tulosten kanssa on yksinkertainen tapa 

mitata tulosten oikeellisuutta. PSRI:llä saadut tulokset eivät kuitenkaan ole myöskään 

absoluuttisia, vaan niille on arvioitu virhemarginaali ± 7,3% seinämän läheisyydessä, ja 

kumuloitunut virhe RMS-käyrälle on 10,3%. 

8.3    Koejärjestelyjen parantaminen 

PTV-menetelmän kannalta hiukkasten tunnistamisvaiheessa, eli kuvankäsittelyvaiheessa, 

on tärkeää pystyä erottamaan liikkuvat hiukkaset taustasta. Kuvattavan virtauksen valaisu 

on merkittävä tekijä tunnistamisen onnistumisen kannalta. Virtauksen valaisuun olisi 

voinut koejärjestelyissä kiinnittää enemmän huomiota tarkemman kuvan saamiseksi. 

Kuvan terävyys vaikuttaa hiukkasten havaittuihin kokoihin sekä nopeuden ja 

syvyyskoordinaatin arviointiin. Kokeessa kuvatut hiukkaset olivat pääosin epätarkkoja, 

sillä suurin osa hiukkasista havaittiin tarkennetun tason ja linssin välissä. Syväterävyyden 

kasvattaminen tekisi hiukkasista tarkempia, mutta vaatisi myös erilaisen linssijärjestelmän 

soveltamista. Paremman syväterävyyden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin myös pieni 

sulkijan aukon koko, joka vaikeuttaa sensorin valottamista. (Omicsgroup 2017.) 

Riippuen kuvamateriaalin analysointimenetelmästä ratkaisualgoritmin tehokkuutta voi 

parantaa segmentoimalla tarkasteltavat kuvat useampaan ikkunaan, laskemalla siirtymät 

tarkasteluikkunoiden sisällä ja lopulta yhdistämällä ne samaan kuvaan. Kokeen 

laskualgoritmi ei segmentoinut kuvamateriaalia ja laski ajoittain materiaalia hyvin pitkään. 

Käytetty algoritmi joutui laskemaan N2 määrän etäisyyksiä, N:n ollessa hiukkasten 

lukumäärä. Tarkasteluikkunat vähentävät laskutoimituksista epätodennäköisimmät 

siirtymät ja säästää laskentatehoa. Toisaalta ikkunoiden rajapintojen yli siirtyvien 

hiukkasten nopeuksia ei voida laskea. Algoritmin tehokkuus on tärkeää myös kerättävän 

datan vertailukelpoisuuden takia. Otosten pituus vertailua varten olisi voinut olla pidempi, 

mutta laskentatehon puutteen takia tyydyttiin n. 1000 kuvan otoksiin.   
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9    YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tutkia hiukkasten käyttäytymistä seinämävirtauksen läpi endoskoopin 

ja suurnopeuskameran avulla. Lisäksi tavoitteena oli pohtia endoskoopin ja 

suurnopeuskameran hyödyllisyyttä. Kokeessa onnistuttiin mittaamaan hiukkasten 

paikallisia nopeuksia virtauksen sisältä, tarkkailtavista hiukkasista osa pystyttiin 

tunnistamaan ja niiden etäisyys määrittämään tietyillä reunaehdoilla. Seinämävirtaus 

onnistuttiin todennäköisesti suurimmilta osin välttämään, sillä endoskoopin avulla nähtiin 

kokeessa virtauksen sisälle karkeasti jopa leijutusputken akselin tasalle. 

Suurnopeuskamera tuotti videomateriaalia, josta kuvantunnistusalgoritmin oli mahdollista 

tunnistaa liikkuvia hiukkasia. Kuvattuja otoksia ja niistä saatua informaatiota pystyttiin 

lopuksi vertailemaan keskenään. Koetuloksia pystyttiin vertaamaan myös toisen tahon 

tekemään tutkimukseen. Laskenta-algoritmin toiminta oli toivottua heikompaa ja 

suuremmat otokset olisivat voineet parantaa tulosten tarkkuutta. 

Lasketut nopeudet vaikuttivat todenmukaisilta, vaikka tuloksiin sisältyykin oletettavasti 

paljon virheitä. Virheiden suuruuksia kokeen tuloksissa on vaikeaa arvioida, sillä 

nopeuksien laskennassa on tehty paljon yksinkertaistuksia mm. linssijärjestelmän 

geometrian osalta. Hiukkasten paikallisten nopeuksien todenmukaisuutta arvioitiin työssä 

vertaamalla nopeuksia kaasun keskimääräiseen nopeuteen ja toisten tutkimusten 

tutkimustuloksiin. 

Koejärjestelyitä voidaan muuttaa, jos kokeesta halutaan saada tarkempaa nopeusdataa. Jos 

tarkoituksena on tarkastella virtausta kuvamateriaalista ilman algoritmeja ja tilastoitavia 

nopeuksia, niin tässä kokeessa käytetty menetelmä on siihen sopiva. Yksittäisiä hiukkasia 

ja niiden liikeratoja pystyi erottamaan virtauksesta. Haluttaessa tarkempia tuloksia, on 

koejärjestelyjä paranneltava. Laskettujen nopeuksien virheiden vähentämiseen tehokkaasti 

voidaan soveltaa tarkastelutasoa, jonka etäisyys linssistä tiedetään. Kameran syväterävyys 

ei näin aiheuta epätarkkoja hiukkasia ja hiukkasten etäisyys kameran linssiin tiedetään 

tarkasti. 
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LIITE 1. LASKETTU JA TAULUKOITU NOPEUSDATA 

  Videoiden tunnukset 
c1 c3 c5 c6 

Otosnopeus [1/s] 1000 1000 1000 2500 

Tilastoituja nopeuksia [m/s] Lasketut arvot 

Kaasun nopeus [m/s] 1.4 1.5 1.6 1.5 

Vy 
Keskiarvo positiivisen y-akselin suuntaan 0.221 0.175 0.253 0.218 
Keskiarvo negatiivisen y-akselin suuntaan 0.03 0.042 0.036 0.033 

Maksimiarvo 3.462 6.989 3.131 9.82 
Minimiarvo -3.857 -5.718 -4.448 -7.514 
Mediaani 0.187 0.154 0.22 0.164 

Vx 
Keskiarvo positiivisen x-akselin suuntaan 0.011 0.035 0.027 0.023 
Keskiarvo negatiivisen x-akselin suuntaan 0.032 0.021 0.023 0.024 

Maksimiarvo  3.258 3.77 3.017 2.013 
Minimiarvo -6.236 -2.55 -2.542 -4.167 
Mediaani -0.014 0.01 -0.002 -0.004 

Vz 
Keskiarvo positiivisen z-akselin suuntaan 3.103 2.73 3.939 3.605 
Keskiarvo negatiivisen z-akselin suuntaan 1.861 1.797 2.085 2.284 

Maksimiarvo 51.26 48.63 52.41 52.88 
Minimiarvo -47.02 -49.88 -52.4 -51.28 
Mediaani 0.333 0.117 0.312 0.159 

Absoluuttinen nopeus x-y-tasolla 
Keskiarvo 0.264 0.236 0.303 0.263 

Maksimiarvo  6.301 7.043 4.555 10.115 
Minimiarvo  0 0 0 0 
Mediaani 0.203 0.186 0.236 0.176 

Havaittujen hiukkasten etäisyys linssiin 
Keskiarvo 0.022 0.022 0.021 0.02 

Maksimiarvo  0.056 0.056 0.056 0.056 
Minimiarvo 0.003 0.002 0.002 0.003 
Mediaani 0.02 0.02 0.018 0.016 



 

 



 

LIITE 2. HIUKKASTEN SIIRTYMIEN RATKAISUMENETELMÄ 

 


