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Kromatografia on putkimaisessa kolonnissa suoritettava erotusmenetelmä. Kromatografinen erotus 

perustuu erotettavien aineiden erilaisiin vuorovaikutuksiin kolonnissa olevan stationäärifaasin 

kanssa. Vuorovaikutuksia voidaan kuvata adsorptioisotermin avulla. Aineen etenemistä kolonnissa 

voidaan kuvata osittaisdifferentiaaliyhtälöllä, joka sisältää isotermin kuvaamat vuorovaikutukset 

ja tutkittavan aineen konsentraation muutosnopeudet ajan ja paikan suhteen. 

Kromatografiaa voidaan simuloida mm. FD- (eng. Finite difference) tai FV-menetelmällä (eng. 

Finite volume). FD-menetelmä perustuu kromatografiaa kuvaavan yhtälön avaruudellisten 

derivaattojen kuvaamiseen Taylorin polynomin avulla diskreeteissä pisteissä. FV-menetelmä 

perustuu saman yhtälön diskretisoimiseen tilavuusalkioiden avulla. Tämän työn tavoitteena on 

esitellä edellä mainitut menetelmät sekä verrata menetelmien korkeiden tarkkuusasteiden 

approksimaatioiden tarkkuutta suhteessa referenssiratkaisuihin. 

Verrattavat menetelmät olivat viiden pisteen UW-FD-menetelmä (eng. upwind Finite Difference) 

ja Korenin FV-menetelmä. Menetelmiä verrataan simulointiin käytettävän laskenta-ajan ja 

tarkkuuden suhteessa referenssiratkaisuun perusteella. Viiden pisteen UW-FD-menetelmä tarjoaa 

testitapauksissa keskimäärin paremman laskenta-aika-tarkkuus -suhteen. Tulos on merkittävä, sillä 

kirjallisuudessa Finite Volume -menetelmää pidetään yleisesti tarkempana. 
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Chromatography is a separation method which is executed in a tubular column.  Chromatographic 

separation is based on different interactions between the components which are separated and the 

stationary phase of the column. These interactions can be described with an isotherm. The progress 

of a component in the column can be described with a PDE (partial differential equation), which 

includes the isotherm and temporal and spatial derivatives of the concentration of the component 

of interest. 

Chromatography can be simulated for example with FD (Finite difference) and FV methods (Finite 

volume). Both methods are based on discretization of the PDE’s spatial derivatives. In FD method 

this is done by solving the derivative out of Taylors polynomial for an approximation. In FV 

method the derivatives are approximated with integration over a control volume. The 

approximations are then applied to a discrete grid. The goal of this thesis is to introduce these 

methods and to compare the accuracy of their high order approximations to reference solutions. 

The two methods that are compared are five point upwind FD-method and Koren FV-method. The 

methods are compared by the calculation time of the simulation and by their accuracy relative to 

reference solutions. In this work’s test cases five point upwind FD-method offers more accurate 

results at lower computational cost. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

A Kolonnin poikkileikkauksen pinta-ala, cm2 

ak Isotermin kokeellisesti määritettävä parametri, joka kertoo konsentraation    

 vaikutuksesta adsorptioon, - 

bk Isotermin kokeellisesti määritettävä parametri, joka määrittelee isotermin    

 epälinearisuuden, l/g 

Bm ainetaseen suhteellinen virhe, - 

c tarkasteltavan komponentin konsentraatio liikkuvassa faasissa, g/l 

Clask,t laskettu konsentraatio ulostulossa ajanhetkellä t, g/l 

Cref,t referenssikonsentraatio ulostulossa ajanhetkellä t, g/l 

Cs syöttöpulssin konsentraatio, g/l 

D kolonnin halkaisija, cm 

Dp kolonnin pituussuuntainen dispersiotekijä, cm2/s 

F faasisuhde, 
1− 𝜖

𝜖
 

f vuo, g/(m2 * s) 

fs kolonniin sisään tuleva vuo injektiokonsentraatiossa, g/(m2 *  s) 

K komponenttejen lukumäärä, - 

L kolonnin pituus, cm 

L kolonnin pituus, cm 

ms kolonniin sisään tuleva massa, g 

mu kolonnista ulos tuleva massa, g 



7 
 

N alkioiden lukumäärä, - 

q tarkasteltavan komponentin konsentraatio kiinteässä faasissa, g/l 

Q eluentin tilavuusvirtausnopeus, cm3/min 

r Swebyn vuon rajoittajaan sijoitettava yhtälö, - 

R van Leerin vuon rajoittajaan sijoitettava yhtälö, - 

S keskihajonta, g/l 

t aika, s 

𝑡r
C ajanhetki, jolla konsentraatio C on eluoitunut, s 

tCPU simulaatioon käytetty laskenta-aika, s 

𝑡r
max ajanhetki, jolla suurin konsentraatio eluoituu, s 

ts syöttöpulssin kesto, s 

ttot simuloinnin kohteena oleva aika sekunteina, s 

v liikkuvan faasin nopeus, cm/s 

Vs syöttöpulssin tilavuus, cm3 

x kolonnin pituuskoordinaatti, cm 

 

∅Sw Swebyn vuon rajoittaja, - 

∅vL van Leerin vuon rajoittaja, - 

Ωi alkion xi rajojen pituuskoordinaatit, cm 

∆𝑥 pituus vierekkäisten alkioiden xi ja xi+1 välillä, cm 

α pieni luku, esim. 10-10, joka estää nollalla jakamisen, - 

𝜖 kiinteän faasin huokoisuus, - 
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1  JOHDANTO 

 

Kromatografia teollisuudessa ja laboratorioanalyyseissä käytetty erotusmenetelmä. Kromatografia 

on tehokas keino teolliseen erottamiseen, kun tarvitaan korkeaa puhtausastetta tai erotusongelma 

on vaikea.  Tehokkuutensa ansiosta kromatografia on vakiinnuttanut asemansa erotusmenetelmänä 

monissa lääketeollisuuden (Ganetsos & Barker, 1993; de Villiers et al., 2006) ja hienokemikaali-

teollisuuden prosesseissa. Kromatografisten erotusprosessien suunnittelun kannalta on tärkeää 

pystyä ennustamaan erotuksen tuloksia. Simuloimalla pystytään saavuttamaan tarkkoja ennusteita 

kromatografiakolonnin ulostulolle. Tämä vähentää kokeissa otettavien näytteiden määrää ja 

säästää aikaa. 

Kromatografiaa on simuloitu perinteisesti käyttäen FD-menetelmää (eng. Finite Difference). 

Tehokkaampia laskentamenetelmiä etsiessä on alettu sittemmin tutkimaan FV-menetelmää (eng. 

Finite Volume) (Javeed et al., 2011; Medi & Amanullah, 2011). FV-menetelmän aiemmissa 

tutkimuksissa menetelmää on verrattu FD-menetelmän ensimmäisen asteen ratkaisuun, ja 

menetelmän sisäisiä vuon rajoittajia on vertailtu toisiinsa. Vertailua ei ole tehty korkean 

tarkkuusasteen FD-menetelmään nähden. 

Tässä työssä esitellään kromatografian teoria suppeasti yleisellä tasolla. Lisäksi esitellään 

kromatografian simuloinnissa käytettävät FD- ja FV-menetelmät, sekä niiden ratkaisussa 

käytettävä MOL-menetelmä (eng. Method of Lines). Menetelmät on ohjelmoitu Matlab-

ympäristöön, ja niiden laskenta-aikaa ja tarkkuutta suhteessa referenssiratkaisuun vertaillaan. 

Tutkimuksessa vertailun kohteena ovat korkean tarkkuusasteen menetelmät. FD-menetelmän 

tapauksessa tämä tarkoittaa viiden pisteen UW-menetelmää (eng. Upwind biased) (Vande Wouwer 

et al., 2014) ja FV-menetelmän tapauksessa Korenin menetelmää (Javeed et al., 2011). 

Tutkimuksessa käsitellään yhden komponentin systeemejä. 
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2  KROMATOGRAFIA YLEISESTI 

 

Kromatografia on putkimaisessa kolonnissa suoritettava erotustekniikka, joka jakaa tutkittavan 

näytteen komponenteikseen. Kolonnissa olevat komponentit jaetaan liikkuvaan- ja 

stationäärifaasiin. Liikkuva faasi eli eluentti virtaa jatkuvasti kolonnissa paikallaan olevan 

stationäärifaasin läpi. (Ganetsos & Barker, 1993) Erotusta suorittaessa tutkittava näyte injektoidaan 

eluenttiin, jonka mukana se päätyy kolonniin ja alkaa vuorovaikuttamaan kiinteän faasin kanssa. 

Ideaalitapauksessa puhdas eluentti ei ole vuorovaikutuksessa kiinteän faasin kanssa.  (Saarinen & 

Niiranen, 2005) Faasien koostumus ja vaaditut ominaisuudet päätetään valitun erotusprosessin 

perusteella (Ganetsos & Barker, 1993). 

 Kromatografian päätyypit jaetaan liikkuvan faasin mukaan neste- ja kaasukromatografiaan, ja 

nämä päätyypit jakautuvat useiksi erilaisiksi alatyypeiksi (Saarinen & Niiranen, 2005).  Yksi 

suurimmista kromatografian hyödyistä on sen kyky erottaa jopa lähes identtisiä molekyylejä 

toisistaan (Younes et al., 2012). (Ganetsos & Barker, 1993) 

Tässä työssä käsitellään kiintopetikromatografiaa, eli paikallaan pysyvällä stationäärifaasilla 

toimivaa kromatografiaa, jolla erotus on panosluonteista. Kiintopetikromatografian lisäksi on 

olemassa myös SMB-kromatografia (eng. Simulated moving bed chromatography), jossa jatkuva 

erotus on mahdollista (Chen et al., 2009). SMB-kromatografiassa simuloidaan putki- ja 

venttiilisysteemillä tilannetta, jossa stationäärifaasi liikkuu liikkuvaa faasia vastaan. (Guiochon et 

al. 1994) 

Kromatografia perustuu erotettavien aineiden erilaisiin adsorptiovuorovaikutuksiin, sähköisiin 

vuorovaikutuksiin tai liukoisuuksiin paikallaan pysyvän matriisin kanssa, minkä vuoksi kunkin 

komponentin kulku kolonnin läpi hidastuu tälle ominaisen määrän. Erotettava komponentti on siis 

kromatografisen ajon aikana liikkuvassa tasapainotilassa stationäärifaasin kanssa. (Ganetsos & 

Barker, 1993; Saarinen & Niiranen, 2005) Adsorptiovuorovaikutusta kuvataan isotermin avulla. 
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2.1  NESTEKROMATOGRAFIA 

 

Nestekromatografia on ensimmäinen kromatografian kahdesta päätyypistä. Nestekromatografiaa 

käytetään laajasti sekä teollisuudessa preparatiivisena menetelmänä että laboratorioanalytiikassa 

analyysimenetelmänä. Suurin ero teollisuus- ja laboratoriokromatografian välillä on laitteiston 

koko (Ganetsos & Barker, 1993). Nestekromatografialle ominaista on liikkuvan faasin 

nestemäinen olomuoto. Stationäärifaasi voi olla nestemäinen tai kiinteä. Nestekromatografiassa 

komponenttien erottumiseen vaikuttavat huomattavasti eri faasien ja komponenttien poolisuudet. 

(Saarinen & Niiranen, 2005; Ganetsos & Barker, 1993)  

Neste-neste-kromatografiassa liikkuvan faasin lisäksi stationäärifaasi on neste. Stationäärifaasi on 

usein sidottuna kemiallisesti kiinteän kantaja-aineen pintaan. Mikäli stationäärifaasina toimiva 

neste on riittävän viskoosi, ei se välttämättä tarvitse kantajaa. Neste-neste-kromatografiassa 

komponenttejen hidastuminen kolonnissa perustuu näiden ominaisiin liukoisuuksiin liikkuvaan- ja 

stationäärifaasiin. Neste-neste-kromatografiaa kutsutaan myös jakaantumis- eli partitio-

kromatografiaksi. (Saarinen & Niiranen, 2005) 

 Neste-kiinteä-kromatografiassa eli adsorptiokromatografiassa stationäärifaasina on menetelmän 

nimen mukaisesti kiinteä aine. Tasapainoon kiinteän- ja nestefaasin välillä vaikuttavat sekä 

erotettavan komponentin adsorptio kiinteän aineen pintaan että liukoisuus nestefaasiin. (Saarinen 

& Niiranen, 2005) Tämän työn simulaatio on suunniteltu adsorptiokromatografialle. 

Ionikromatografiassa erotettavat komponentit ovat ioneja. Näiden erottuminen perustuu 

sähköiseen vuorovaikutukseen liikkuvassa faasissa olevien erotettavien ionien ja stationäärifaasin 

välillä. Ionikromatografiassa käytetään erilaisia kolonneja riippuen siitä, ovatko erotuksen 

kohteena olevat ionit anioneja vai kationeja. Sähköisten voimien lisäksi erotettavien ionien 

liukoisuus kantavaan nesteeseen vaikuttaa ionien viipymäaikaan kolonnissa. (Saarinen & Niiranen, 

2005) 

Ekskluusiokromatografiassa stationäärifaasina on erikokoisia huokosia sisältävä kiinteä aine. 

Erotus perustuu molekyylien ajautumiseen ja juuttumiseen huokosiin, minkä vuoksi pienet 

molekyylit hidastuvat kolonnissa enemmän kuin suuret. (Saarinen & Niiranen, 2005) 
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2.2  KAASUKROMATOGRAFIA 

 

Kaasukromatografia on toinen kromatografian kahdesta päätyypistä. Kaasukromatografia on 

pääasiassa analyyttinen tekniikka, eikä sillä ole laajaa käyttöä teollisuuden tuotantoprosesseissa. 

Nestekromatografian tavoin kaasukromatografiassa stationäärifaasi voi olla joko kiinteä tai 

nestemäinen, mutta liikkuva faasi on kaasumainen. Kaasukromatografiassa kolonnin 

stationäärifaasi on pinta-alaltaan huomattavasti suurempi kuin nestekromatografiassa. Tämä johtuu 

siitä, että kaasujen tapauksessa tasapainoprosessi tapahtuu vain stationäärifaasin pinnalla. 

(Saarinen & Niiranen, 2005)  

Kaasu-kiinteä-kromatografiassa komponenttejen hidastumiseen vaikuttavat tekijät ovat adsorptio 

stationäärifaasiin ja höyrystyminen siitä pois. Kaasu-nestekromatografiassa vastaavasti tekijät ovat 

komponenttien liukeneminen stationäärifaasiin ja höyrystyminen siitä pois. Koska höyrystyminen 

liittyy oleellisesti lämpötilaan, on lämpötila yksi kaasukromatografian oleellisimmista säätöpara-

metreista. (Saarinen & Niiranen, 2005) 

Tämän työn simulaatiota ei voida käyttää kaasukromatografiaan, sillä simuloinnissa tehtävät 

oletukset vakiolämpötilasta ja liikkuvan faasin kokoonpuristumattomuudesta eivät päde 

kaasukromatografiaan. 

 

2.3  ADSORPTIOKROMATOGRAFIAN SIMULOINNIN KANNALTA OLEELLISET 

KÄSITTEET 

 

Isotermi kuvaa tutkittavan komponentin tasapainoa stationäärifaasin ja liikkuvan faasin välillä. 

Isotermin avulla komponentin konsentraatio stationäärifaasissa voidaan esittää liikkuvan faasin 

konsentraation avulla, vähentäen yhden tekijän simuloinnissa. 

Mikäli tutkittavan aineen konsentraatio on suoraan verrannollinen adsorboituneeseen ainemäärään, 

käytetään adsorption mallinnuksessa lineaarista isotermiä (Guiochon et al. 1994) 
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 𝑞k = 𝑎k𝑐k          (1) 

 

jossa qk tutkitun komponentin k konsentraatio stationäärifaasissa, g/l 

 ak Isotermin kokeellisesti määritettävä parametri, joka kertoo konsentraation   

  vaikutuksesta adsorptioon, - 

 ck tutkitun komponentin konsentraatio liikkuvassa faasissa, g/l 

 

Langmuirin isotermi mahdollistaa tutkittavan aineen adsorption mallintamisen, kun 

adsorboituneen aineen määrä on konsentraation suhteen epälineaarinen. Langmuirin 

adsorptioisotermi tutkittaville komponenteille on (Javeed et al., 2011; Guiochon et al., 1994) 

 

𝑞k =
𝑎k𝑐k

1+∑ 𝑏k𝑐k
𝐾
𝑖=1

         (2) 

 

jossa bk Isotermin kokeellisesti määritettävä parametri, joka määrittelee isotermin   

  epälinearisuuden, l/g 

K komponenttejen lukumäärä, - 

 

Konsentraatioprofiili kuvaa tutkittavan komponentin konsentraatiota kromatografiakolonnissa sen 

pituudella tietyllä ajanhetkellä. Simuloinnin perusidea on pystyä määrittämään tämä profiili 

kaikilla ajanhetkillä. Esimerkki konsentraatioprofiilista on kuvassa 1. 
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Kuva 1 Simulaation tuloksista piirretty konsentraatioprofiili kolonnissa. Profiilissa esiintyy 

epäjatkuvuuskohta, shokki, noin 2,65 cm kohdalla. 

  

Shokki muodostuu kromatografiakolonnissa etenevän rintaman etureunaan tyypillisesti silloin kun 

konsentraatiogradientti on negatiivinen ja tasapainoa kuvaavan adsorptioisotermin toinen 

derivaatta on negatiivinen. Shokilla tarkoitetaan epäjatkuvuuskohtaa, jossa kolonnin konsentraatio 

muuttuu lyhyellä matkalla radikaalisti. Tämä näkyy kuvan 1 konsentraatioprofiilissa lähestulkoon 

pystysuorana seinämänä.  

 

3 ADSORPTIOKROMATOGRAFIAN SIMULOINTI 

 

Tähän työhön liittyen ohjelmoitiin yhden komponentin kiintopetiadsorptiokromatografian 

simulointimalli Matlabilla. Vaikka ohjelmointi tehtiin vain tätä kromatografiatyyppiä ajatellen, 

onnistunee ohjelmalla myös muiden nestekromatografiamuotojen simulointi niiden 

samankaltaisuuden vuoksi.  
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Kromatografiaa voidaan simuloida useilla erilaisilla numeerisilla menetelmillä (Javeed et al., 

2011). Eri menetelmien suurin ero on ratkaistavan yhtälön diskretisointimenetelmä. Tässä työssä 

tutkitaan MOL-menetelmällä ratkaistavaa FV–menetelmää, jota verrataan samalla menetelmällä 

ratkaistavaan FD–menetelmään. 

 

3.1  SIMULAATIOMALLI 

 

Simuloinnissa käytetään EQD-mallia (eng. The equilibrium dispersive model). Simuloitavaa 

mallia muodostaessa on tehty seuraavat oletukset ja yksinkertaistukset. (Guiochon et al. 1994; 

Javeed et al., 2011) 

 

1.  Liikkuvan- ja stationäärifaasin välillä on kaikilla hetkillä ja kaikkialla kolonnissa 

 tasapainotila (Gu, 2015).  

2. Kolonnissa ei esiinny kolonnin suhteen poikittaisia konsentraatiogradientteja. 

3.  Vain kolonnin pituussuuntainen dispersio aiheuttaa vyöhykelevenemistä.  Vyöhyke-

 levenemistä   kuvataan mallissa dispersiotekijällä Dp. 

4. Liikkuva faasi on kokoonpuristumaton. 

5. Liikkuvan faasin kantajakomponentti ei ole vuorovaikutuksessa kiinteän faasin kanssa. 

 

Edellä mainittujen oletusten avulla muodostettu kiintopetikromatografiakolonnin malli on 

(Guiochon et al. 1994)  

 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

1− 𝜖

𝜖

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 𝐷p

∂2𝑐

𝜕𝑥2          (3) 
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jossa c tarkasteltavan komponentin konsentraatio liikkuvassa faasissa, g/l 

 t aika, s 

 𝜖 kiinteän faasin huokoisuus, - 

 q tarkasteltavan komponentin konsentraatio kiinteässä faasissa, g/l 

 v liikkuvan faasin etenemisnopeus, cm/s 

 x kolonnin pituuskoordinaatti, cm 

 Dp kolonnin pituussuuntainen dispersiotekijä, cm2/s 

 

Termi 𝑣
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 kuvaa advektiota, eli eluentin virtauksen aiheuttamaa aineensiirtoa. Tämä on yleensä 

kromatografian tapauksessa yhtälöä dominoiva termi. Kaikkia dispersiota aiheuttavia ilmiöitä, 

kuten diffuusiota, kuvaa termi 𝐷p
∂2𝑐

𝜕𝑥2. Termit 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
 ja 

𝜕𝑞

𝜕𝑡
 kuvaavat konsentraation muutosta neste- ja 

kiintoainefaaseissa ajan suhteen. Huomattavaa on, että neste- ja kiintoainefaasien välillä vallitsee 

isotermin kuvaama riippuvuus, q = f(c).  

Mikäli käytettävä isotermi on epälineaarinen ja dispersiotermi on nolla, on ratkaistava yhtälö 

luonteeltaan hyperbolinen. Hyperbolisuudesta aiheutuvien shokkien kuvaaminen on yksi 

suurimmista syistä siihen, miksi kromatografian simulointi on numeerisesti melko raskasta. 

(Schiesser, 1991) Shokkien kuvaamista voidaan helpottaa FV-menetelmän numeerisessa 

ratkaisussa käyttämällä vuon rajoittajaa. Tämä rajoittaa suurten muutoksien alueella voiden arvoja 

niin, että konsentraation arvot eivät laske negatiivisen puolelle. (Medi & Amanullah, 2011) 

 

3.2 METHOD OF LINES 

 

MOL-menetelmässä kohteena oleva kromatografiakolonni jaetaan pituussuunnassaan pisteisiin, 

joista jokaisen konsentraatiota kuvaa FD- tai FV-menetelmällä johdettu yhtälö.  Lopputuloksena 

saadaan osittaisdifferentiaaliyhtälöryhmä, joka ratkaistaan ODE-ratkaisimella. MOL-menetelmän 
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tarkoitus on ratkaista samalla ajanhetkellä kaikkien pisteiden konsentraatioiden muutosnopeudet, 

minkä jälkeen siirrytään seuraavaan ajanhetkeen seuraten näitä nopeuksia. (Vande Wouwer et al., 

2014) Näin ollen MOL-menetelmällä laskettava ratkaisu kromatografiakolonnin toiminnalle on 

ajan suhteen jatkuva, mutta kolonnin pituussuunnan suhteen diskreetti. 

Method of linesin käyttö vaatii alkuehdon, eli kromatografian tapauksessa kolonnin 

konsentraatioprofiilin ajanhetkellä t = 0. Tämän lisäksi tarvitaan reunaehto, eli sisääntuleva 

konsentraatio tai ensimmäisen alkion konsentraation derivaatta. (Vande Wouwer et al., 2014)  

 

3.3 FINITE DIFFERENCE –MENETELMÄ 

 

FD–menetelmää on perinteisesti käytetty kromatografisia erotusprosesseja mallintaessa. FD–

menetelmä perustuu ratkaistavan yhtälön avaruudellisten derivaattojen, kromatografiakolonnin 

tapauksessa 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 ja 

∂2𝑐

𝜕𝑥2 , diskretisoimiseen Taylorin polynomin avulla. FD-menetelmä on verrattain 

yksinkertainen tapa diskretisoida kromatografiaa kuvaava osittaisdifferentiaaliyhtälö, mutta sen 

tarkka toiminta vaatii suuren määrän diskreettejä pisteitä (Gu, 2015).  

Menetelmässä muodostetaan N+1 pisteen xi joukko, joka kuvaa kohteena olevan 

kromatografiakolonnin pisteitä. Yksinkertaisessa tapauksessa pisteet asetellaan tasaisin 

välimatkoin. (Vande Wouwer et al., 2014) Tämä voidaan kuvata matemaattisesti 

 

  𝑥i = 𝑥0 + 𝑖∆𝑥;    ∆𝑥 =
𝑥𝑁−𝑥0

𝑁
=

𝐿

𝑁
;     𝑖 = 0, 1, … , 𝑁     (4) 

 

jossa xi kolonnin paikka i, cm 

 ∆𝑥 pituus vierekkäisten alkioiden xi ja xi+1 välillä, cm 

 N alkioiden lukumäärä, - 

 L kolonnin pituus, cm 
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Ensimmäisen asteen ratkaisuissa johdetaan ensimmäinen ja toinen avaruudellinen derivaatta 

pisteiden xi-1, xi ja xi+1 avulla. Keskimmäisestä pisteestä voidaan muodostaa Taylorin polynomi 

kahdelle muulle pisteelle. (Vande Wouwer et al., 2014) Ratkaisuissa käytetään merkintää 
𝜕𝑐i

𝜕𝑥
= 𝑐x,i 

yhtälöiden selkeyttämiseksi. 

Muodostetaan Taylorin polynomi kolonnin konsentraatiolle c(xi+1) rakentamalla se pisteestä xi 

 

𝑐i+1 = 𝑐i +  
𝑐x,i

1!
(𝑥i+1 − 𝑥i) +

𝑐xx,i

2!
(𝑥i+1 − 𝑥i)

2 +
𝑐xxx,i

3!
(𝑥i+1 − 𝑥i)

3 + ⋯   (5) 

 

jossa ci konsentraatio pisteessä i∆𝑥 + 𝑥0, g/l 

 𝑐x,i konsentraation avaruudellinen derivaatta 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 pisteessä i∆𝑥 

 

Koska xi+1 – xi = Δx, sievenee yhtälö (5) muotoon 

 

𝑐i+1 = 𝑐i +  𝑐x,i∆𝑥 +
𝑐xx,i

2!
∆𝑥2 +

𝑐xxx,i

3!
∆𝑥3 + ⋯      (6) 

 

Samoin muodostetaan suoraan sievennetty muoto konsentraatiolle c(xi-1) 

 

  𝑐i−1 = 𝑐i −  𝑐x,i∆𝑥 +
𝑐xx,i

2!
∆𝑥2 −

𝑐xxx,i

3!
∆𝑥3 + ⋯     (7) 
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3.3.1 ENSIMMÄISEN AVARUUDELLISEN DERIVAATAN RATKAISEMINEN 

 

Kromatografiassa advektiotermi 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 on dominoiva, sillä eluentin massavirrassa siirtyy käytännössä 

aina enemmän ainetta kuin diffuusion vaikutuksesta. Tämän vuoksi termin 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 kuvaamiseen 

käytetään UW-approksimaatiota (eng. upwind biased approximation) (Vande Wouwer et al., 

2014). UW-approksimaatioissa lähestytään ratkaistavaa pistettä sen virtauksen suhteen takana 

olevista pisteistä, ”tuulen yläpuolelta”. Näillä ”tuulen yläpuolella” olevilla pisteillä on eluentin 

massavirran takia huomattavasti enemmän vaikutusta konsentraation muutoksiin kuin ”tuulen 

alapuolella” olevilla pisteillä (Vande Wouwer et al., 2014). 

Ensimmäisen asteen approksimaatio muodostetaan ratkaisemalla yhtälöstä (7) avaruudellinen 

derivaatta seuraavasti 

 

 𝑐x,i =
𝑐i−𝑐i−1

∆𝑥
 +

𝑐xx,i

2!
∆𝑥 −

𝑐xxx,i

3!
∆𝑥2 + ⋯      (8) 

 

Kun ∆𝑥 → 0, sievennetty muoto ratkaisulle on 

 

 𝑐x,i =
𝑐i−𝑐i−1

∆𝑥
 + 𝑂(∆𝑥)        (9) 

 

jossa 𝑂(∆𝑥)  approksimaation tarkkuusaste, joka ilmenee ∆𝑥:n potenssista 

 

Termi 𝑂(∆𝑥) jätetään numeerisessa ratkaisussa huomiotta.  Termin merkityksen suuruus riippuu 

käytettävän ∆𝑥 :n suuruudesta; mitä suurempi ∆𝑥 , sitä suurempi virhe. Ensimmäisen asteen 

tapauksessa termillä on todellisuudessa melko paljon merkitystä, mikä näkyy simuloidun ratkaisun 

tarkkuudessa. Tarkkuusasteen kasvaessa termi lähestyy nopeasti nollaa. 
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Tarkempi approksimaatio derivaatalle saadaan, jos käytetään useampaa pistettä sen 

muodostamiseen. Yksi vaihtoehto on viiden pisteen UW-approksimaatio, jossa käytetään pisteitä 

pisteestä xi-3 pisteeseen xi+1. Sievennetty muoto viiden pisteen UW-approksimaatiolle on (Vande 

Wouwer et al., 2014) 

 

 𝑐x,i =
−𝑐i−3+6𝑐i−2−18𝑐i−1+10𝑐𝑖+3𝑐i+1

12∆𝑥
+ 𝑂(∆𝑥4)      (10) 

 

Tarkkuusasteeltaan tämä approksimaatio on neljättä astetta, eli teoriassa huomattavasti tarkempi 

kuin kahden pisteen approksimaatio. 

 

3.3.2 TOISEN AVARUUDELLISEN DERIVAATAN RATKAISEMINEN 

 

Toinen avaruudellinen derivaatta kuvaa yhtälössä (3) diffuusiota (Guiochon et al. 1994). Diffuusio 

aiheutuu konsentraatioeroista, minkä vuoksi toiseen derivaattaan vaikuttavat tarkkailtavan pisteen 

molemmilla puolilla olevat konsentraation arvot. Tämän vuoksi toisen derivaatan ratkaisemiseen 

käytetään keskitettyä ratkaisua (Vande Wouwer et al., 2014). 

Kun yhtälöön (6) lisätään yhtälö (7) saadaan 

 

𝑐i+1 + 𝑐i−1 =  2𝑐i +  2
𝑐xx,i

2!
∆𝑥2 + 2

𝑐xxxx,i

4!
∆𝑥4 + ⋯       (11) 

 

Kun yhtälöstä (11) ratkaistaan toinen avaruudellinen derivaatta, saadaan 

 

𝑐xx,i =  
𝑐𝑖+1−2𝑐i+𝑐𝑖−1

∆𝑥2
− 2

∆𝑥2

4!
𝑐xxxx,i − ⋯        (12) 

 



20 
 

Kun ∆𝑥 → 0, saadaan toista avaruudellista derivaattaa kuvaava lauseke 

 

𝑐xx,i =  
𝑐𝑖+1−2𝑐i+𝑐𝑖−1

∆𝑥2 + 𝑂(∆𝑥2)        (13) 

 

3.3.3 FD-MENETELMÄN NUMEERISEN RATKAISUN YHTÄLÖ 

 

Koska q = f(c), voidaan yhtälön (3) termit 
𝑑𝑐

𝑑𝑡
 ja 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
 yhdistää ketjusäännön avulla seuraavasti 

 

 
𝑑𝑐

𝑑𝑡
+ 

1− 𝜖

𝜖

𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑐+
1− 𝜖

𝜖
𝑞(𝑐))

𝑑𝑡
=

𝑑𝑐

𝑑𝑡
+

1− 𝜖

𝜖

𝑑𝑞(𝑐)

𝑑𝑡
=

𝑑𝑐

𝑑𝑡
+

1− 𝜖

𝜖

𝑑𝑞

𝑑𝑐

𝑑𝑐

𝑑𝑡
=

𝑑𝑐

𝑑𝑡
(1 +

1− 𝜖

𝜖

𝑑𝑞

𝑑𝑐
)  (14) 

 

Kun yhtälöstä (3) ratkaistaan nyt 
𝑑𝑐

𝑑𝑡
, saadaan FD-menetelmän numeerisessa ratkaisussa käytettävä 

yhtälö 

 

 
𝑑𝑐i

𝑑𝑡
=

𝐷p𝑐xx,i−𝑣𝑐x,i

(1+
1− 𝜖

𝜖
 (

𝑑𝑞

𝑑𝑐
)

i
)
          (15) 

 

jossa 
𝑑𝑞

𝑑𝑐
 adsorptioisotermin derivaatta 

 

Yhtälöön (15) sijoitetaan kussakin pisteessä lasketut arvot, joiden avulla edetään MOL-

menetelmän mukaisesti ajassa eteenpäin. Koska q = f(c), saadaan isotermin derivaatta laskettua 

helposti derivoimalla yhtälö (1) tai (2) konsentraation suhteen. 
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3.4 FINITE VOLUME -MENETELMÄ 

 

FV -menetelmää on alettu tutkia kromatografian yhteydessä vasta huomattavasti FD-menetelmää 

myöhemmin. FD:n tavoin FV perustuu ratkaistavan yhtälön diskretisointiin. FV-menetelmän 

toimivuus ja hyödyllisyys kromatografisissa ongelmissa on todettu esimerkiksi (Javeed et al., 

2011) ja (Medi & Amanullah, 2011) tutkimuksissa. 

FV-menetelmässä kolonni jaetaan pisteisiin lähes samalla tavalla kuin FD:ssa yhtälöllä (4), mutta 

yksittäisiä pisteitä ajatellaan tila-alkioina. FV:n tila-alkioiden rajat voidaan muotoilla  

 

 𝑥1

2

= 0, 𝑥
N+

1

2

= 𝐿, 𝑥
i+

1

2

= 𝑖∆𝑥, kun 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁   (16) 

 

jossa 𝑥1

2

 ensimmäisen tila-alkion alaraja, eli kolonnin alkupiste, cm 

 𝑥
N+

1

2

 viimeisen tila-alkion yläraja, eli kolonnin loppupiste, cm 

 𝑥
i+

1

2

 kolonnin alkion i yläraja, cm 

 

Rajojen avulla voidaan määritellä alkion i keskipiste sekä leveys 

 

 𝑥i =
𝑥

i−
1
2

+ 𝑥
i+

1
2

2
,  ∆𝑥 =  𝑥

i+
1

2

−  𝑥
i−

1

2

=
𝐿

𝑁
     (17) 

 

Yhdistellään yhtälön (3) termejä selkeyden vuoksi (Javeed et al., 2011) esittelemällä tavalla 

 

 𝑤 = 𝑤(𝑐) = 𝑐 +
1− 𝜖

𝜖
𝑞(𝑐)        (18) 
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 𝑓(𝑐) = 𝑣𝑐          (19) 

 

Näillä merkinnöillä ja uudelleenjärjestelyllä yhtälö (3) sievenee muotoon 

 

 
𝜕𝑤

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑓(𝑐)

𝜕𝑥
+ 𝐷p

∂2𝑐

𝜕𝑥2
         (20) 

 

Kun 1 ≤ i ≤ N, voidaan jokainen tilavuusalkio määritellä rajojen avulla 

 

 Ωi = [𝑥
i−

1

2

,  𝑥
i+

1

2

]         (21) 

 

jossa Ωi alkion xi rajat 

 

Yhtälön (20) integroinnista pituuskoordinaatin suhteen välillä Ωi saadaan nyt 

 

 ∫
𝜕𝑤

𝜕𝑡
𝑑𝑥 = − (𝑓

i+
1

2

− 𝑓
i−

1

2

) + 𝐷p ((
𝜕𝑐

𝜕𝑥
)

i+
1

2

− (
𝜕𝑐

𝜕𝑥
)

i−
1

2

)
Ωi

     (22) 

 

Kun termin w arvoa tarkkaillaan keskiarvon avulla välillä Ωi alkiossa i, saadaan 

 

 𝑤i = 𝑤i(𝑡) =
1

∆𝑥
∫ 𝑤(𝑡, 𝑥)𝑑𝑥

Ωi
       (23) 
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Yhtälöt (22) ja (23) yhdistämällä saadaan systeemi 

 

 
𝑑𝑤i

𝑑𝑡
= −

(𝑓
i+

1
2

−𝑓
i−

1
2

)

∆𝑥
+

𝐷p

∆𝑥
((

𝜕𝑐

𝜕𝑥
)

i+
1

2

− (
𝜕𝑐

𝜕𝑥
)

i−
1

2

)     (24) 

 

Yhtälön lopussa olevassa diffuusio-osassa esiintyvät differentiaalitermit voidaan approksimoida 

samalla tavalla, kuin FD-menetelmässä approksimoitiin ensimmäistä avaruudellista derivaattaa 

yhtälöiden (6) ja (7) avulla (Javeed et al., 2011). Koska FV-menetelmässä käsitellään alkioiden 

rajoja eikä keskipisteitä, on saatu ratkaisu keskitetty. Ala- ja ylärajojen differentiaalitermit ovat 

muotoa 

 

 (
𝜕𝑐

𝜕𝑥
)

i±
1

2

= ±
𝑐i±1−𝑐i

∆𝑥
         (25) 

 

Yhtälön (22) termi 
𝑑𝑤

𝑑𝑡
 voidaan ketjusäännön ja yhtälön (18) avulla hajottaa samalla tavalla kuin 

FD-menetelmässä 

 

 
𝑑𝑤i

𝑑𝑡
=

𝑑𝑐i

𝑑𝑡
(1 +

1− 𝜖

𝜖
 (

𝑑𝑞

𝑑𝑐
)

i
)        (26) 

 

Kun yhtälön (26) ratkaisu sijoitetaan yhtälöön (24) ja ratkaistaan 
𝑑𝑐i

𝑑𝑡
, saadaan FV-menetelmän 

numeerisessa ratkaisussa käytettävä yhtälö (Javeed et al., 2011) 

 

 
𝑑𝑐i

𝑑𝑡
= − (1 +

1− 𝜖

𝜖
 (

𝑑𝑞

𝑑𝑐
)

i
)

−1

(
(𝑓

i+
1
2

−𝑓
i−

1
2

)

∆𝑥
−

𝐷p

∆𝑥
((

𝜕𝑐

𝜕𝑥
)

i+
1

2

− (
𝜕𝑐

𝜕𝑥
)

i−
1

2

))  (27) 
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Yhtälössä (27) täytyy kuitenkin vielä approksimoida arvot vuotermeille f.  (Javeed et al., 2011) 

 

3.4.1 FV-MENETELMÄ VISUAALISESTI 

 

Yhtälön (27) muodostumisen hahmottamista voidaan helpottaa visualisoimalla FV-menetelmä. FV 

-menetelmän ensimmäisen avaruudellisen derivaatan 
𝜕𝑓(𝑐)

𝜕𝑥
 johtaminen on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2  Ensimmäisen avaruudellisen derivaatan approksimointi FV-menetelmällä.   

  Vuotermit f approksimoidaan erikseen. 

 

Toisen avaruudellisen derivaatan johtaminen tapahtuu lähes samalla tavalla kuin ensimmäisen. 

Erona ratkaisussa on jäljelle jäävien derivaattatermien approksimointi FD-menetelmällä. Toisen 

avaruudellisen derivaatan 
∂2𝑐

𝜕𝑥2 johtaminen on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3  Toisen avaruudellisen derivaatan johtaminen FV-menetelmällä. Ratkaisu kerrotaan 

  dispersiotekijällä. 

 

3.4.2 VUOTERMIEN APPROKSIMOINTI FV-MENETELMÄSSÄ 

 

FV-menetelmässä käytettävää vuotermiä f voidaan approksimoida monilla eri tavoilla. Tässä 

tutkimuksessa esitellään ensimmäisen asteen systeemi, sekä (Medi & Amanullah, 2011) 

tutkimuksessa hyväksi todetut Korenin menetelmä ja van Leerin ja Swebyn vuon rajoittajat.  

Ensimmäisen asteen tapauksessa virtaustermi f approksimoidaan suoraan alkion keskipisteestä 

alkion ylärajalle (Javeed et al., 2011) 

 

𝑓
𝑖+

1

2

=  𝑓𝑖 = 𝑣𝑐i         (28) 

 

Korkeamman tarkkuusasteen ratkaisuja saadaan virtaustermin paloittaisella interpoloinnilla 

(Javeed et al., 2011). Yksi ratkaisuista on Korenin menetelmä (Javeed et al., 2011) 
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𝑓
i+

1

2

= 𝑓i +
1

2
(

1

3
+

2(𝑓i+1−𝑓i+𝛼)

3(𝑓i−𝑓i−1+𝛼)
) (𝑓i − 𝑓i−1)      (29) 

 

jossa α pieni luku, esim. 10-10, joka estää nollalla jakamisen, g/l 

 

Korenin menetelmä on tarkkuusasteeltaan kolmatta astetta (Javeed et al., 2011). Se ei sisällä vuon 

rajoittajaa, minkä vuoksi systeemin antamissa konsentraatioprofiileissa esiintyy usein negatiivisia 

arvoja shokkien lähellä. Korenin menetelmään voidaan sisällyttää Swebyn vuon rajoittaja estämään 

negatiivisien arvojen muodostuminen (Javeed et al., 2011). Tällöin yhtälö on muotoa 

 

 𝑓
i+

1

2

= 𝑓i +
1

2
∅Sw (𝑟

i+
1

2

) (𝑓i − 𝑓i−1)        (30) 

 

jossa ∅Sw Swebyn vuon rajoittaja, - 

 r Swebyn vuon rajoittajaan sijoitettava yhtälö, - 

 

 𝑟
i+

1

2

=
𝑓i+1−𝑓i+𝛼

𝑓i−𝑓i−1+𝛼
         (31)  

 

 ∅ (𝑟
i+

1

2

) = min (0, (2𝑟
𝑖+

1

2

, min (
1

3
+

2

3
𝑟

𝑖+
1

2

, 2)))     (32) 

 

Van Leerin vuon rajoittajaa käytettäessä käytetään yhtälöstä (30) hieman poikkeavaa systeemiä 

(Javeed et al., 2011) 
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 𝑓
i+

1

2

= 𝑓i +
1

2
∅vL (𝑅

i+
1

2

) (𝑓
i+

1

2

− 𝑓i)        (33) 

 

jossa ∅vL van Leerin vuon rajoittaja, - 

 R van Leerin vuon rajoittajaan sijoitettava yhtälö, - 

 

 𝑅 =
𝑓i−𝑓i−1+𝛼

𝑓i+1−𝑓i+𝛼
          (34) 

 

 ∅vL =
|𝑅|+𝑅

1+|𝑅|
          (35) 

 

Vuotermeissä täytyy simuloinnissa ottaa huomioon pistejoukon rajoilla olevat arvot. Kun 

tarkastellaan ääripäissä olevia alkioita, ei pystytä laskemaan arvoja viimeisen arvon jälkeiselle ja 

ensimmäistä edeltävälle vuolle. (Javeed et al., 2011) Näin ollen nämä arvot lasketaan ensimmäisen 

asteen ratkaisutavalla 

 

 𝑓1

2

= 𝑓s,    𝑓3

2

= 𝑓1,    𝑓
N+

1

2

= 𝑓N       (36) 

 

jossa fs kolonniin sisään tuleva vuo syöttökonsentraatiossa, g/l 
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4 FV- JA FD-MENETELMIEN NUMEERISTEN RATKAISUJEN VERTAILU 

 

Tutkimuksessa verrataan viiden pisteen UW-FD-menetelmää ja Korenin FV-menetelmää toisiinsa. 

Vertailussa tarkkaillaan simuloinnin laskenta-aikaa, tarkkuutta suhteessa referenssiratkaisuun, 

sekä kolonnin ainetasetta.  

 

4.1 VERTAILU DISPERSIOTTOMAN TILANTEEN  ANALYYTTISEEN 

 RATKAISUUN 

 

Ideaalitilanteessa, jossa ei ole kolonnin pituussuuntaista dispersiota, pystytään määrittämään 

kromatogrammin piikin muoto analyyttisesti. Tässä tapauksessa isotermin epälineaarisuus hallitsee 

konsentraatioprofiilin muotoa. (Zhong et al., 1996) Yhtälöiden muodostuksessa on oletettu, että 

eluentti ei sisällä lainkaan erotettavaa komponenttia muulloin kuin pulssin aikana. 

Langmuirin isotermillä kuvatun lyhyen injektiopulssin maksimikonsentraation, eli shokin, 

retentioaika on (Zhong et al., 1996) 

 

 𝑡r
max = 𝑡s +

𝐿

𝑣
[1 + 𝐹𝑎 (1 − √

𝑉s𝐶s𝑏

𝜖𝐴𝐿𝐹𝑎
)

2

]      (37) 

 

jossa 𝑡r
max ajanhetki, jolla suurin konsentraatio eluoituu, s 

 ts syöttöpulssin kesto, s 

 L kolonnin pituus, cm 

 F faasisuhde, 
1− 𝜖

𝜖
 

 Vs syöttöpulssin tilavuus, cm3 

 Cs syöttöpulssin konsentraatio, g/l 
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 A Kolonnin poikkileikkauksen pinta-ala, cm2 

 

Saman pulssin kaikille piikin kärkeä pienemmille konsentraatioille voidaan esittää eluoitumisaika 

(Zhong et al., 1996) 

 

 𝑡r
C =  𝑡s +

𝐿

𝑣
(1 +

𝐹𝑎

(1+𝑏𝐶)2
)         (38)  

 

jossa 𝑡r
C ajanhetki, jolla konsentraatio C on eluoitunut, s 

 

Analyyttinen ratkaisu saadaan, kun lasketaan konsentraation arvot yhtälöllä (38) nollasta hetkellä 

𝑡r
max  eluoituvaan konsentraatioon. Piikki alkaa siitä konsentraation arvosta, jolla retentioajaksi 

saadaan 𝑡r
max ja loppuu aikaan, jossa konsentraation arvo on 0. 

Menetelmällä tutkitaan yhtä tilannetta kahdella eri isotermillä. Eri isotermeillä pyritään 

selvittämään epälineaarisuuden vaikutusta ratkaisun tarkkuuteen. Käytettävät Langmuirin 

isotermin parametrit on esitetty taulukossa I. Tilanne, eli kolonnin parametrit ja syöttöparametrit, 

on esitetty taulukossa II.  

 

Taulukko I Testitapauksissa käytettävät isotermien parametrit. Isotermiä 3 käytetään vain  

  dispersiollisen tilanteen tutkimisessa. 

 

 

 

 

 

 
Isotermi 1 Isotermi 2 Isotermi 3 

a, -  25 25 25 

b, l/g 0,5 15 0 
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Taulukko II Kolonnin ja syötön parametrit dispersiottomassa testitapauksessa. D tarkoittaa  

  kolonnin halkaisijaa ja Q eluentin tilavuusvirtausnopeutta. Taulukon   

  parametrien perusteella lasketaan muut tekijät, kuten absoluuttinen virtausnopeus v. 

Parametri Arvo 

L, cm 15 

D, cm 0,5 

ε, - 0,5 

Q, ml/min 1,5 

Cs, g/l 3 

Vs, ml 0,3 

Dp, cm^2/s 0 

 

4.2 VERTAILU DISPERSIOLLISEN TILANTEEN N = 5000 RATKAISUUN 

 

 Tilannetta, jossa esiintyy dispersiota, tutkitaan vertaamalla eri N arvoilla saatuja tuloksia N = 5000 

tuloksiin. N = 5000 tuloksien katsotaan olevan hyvin lähellä analyyttista ratkaisua. Ratkaisun 

tarkkuus validoitiin laskemalla sama tulos sekä 5-point UW-FD-menetelmällä että Korenin FV-

menetelmällä. Simulointien tulosten keskihajontojen keskiarvo oli 0,00012 g/l. 

Ratkaisuissa käytetään taulukon I isotermejä. Tilanne, eli kolonnin parametrit ja syöttöparametrit, 

ovat esitetty taulukossa III. 

 

Taulukko III Kolonnin ja syötön parametrit dispersiollisessa testitapauksessa.  

Parametri Arvo 

L, cm 15 

D, cm 0,5 

ε, - 0,5 

Q, ml/min 1,5 

Cs, g/l 3 

Vs, ml 0,3 

Dp, cm^2/s 0,005 
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4.3 TARKKAILTAVAT SUUREET 

 

Mittauspisteinä käytetään kolonnin ulostulokäyrän arvoja tasasekunnein. Ratkaisumenetelmän 

virhettä testitapauksissa käsitellään keskihajontana 

 

 𝑆 = √
1

𝑡tot−1
 ∑ |𝐶ref,t − 𝐶lask,t|^2

𝑡tot
𝑡=0        (39) 

 

jossa S keskihajonta, g/l 

 ttot simuloinnin kohteena oleva aika sekunteina, s 

 Cref,t referenssikonsentraatio ulostulossa ajanhetkellä t, g/l 

 Clask,t laskettu konsentraatio ulostulossa ajanhetkellä t, g/l 

 

Keskihajonnan lisäksi tarkkaillaan ainetasetta. Ainetaseen virhettä kuvataan 

 

 𝐵m =
𝑚s−𝑚u

𝑚s
          (40) 

 

jossa Bm ainetaseen suhteellinen virhe, - 

 ms kolonniin sisään tuleva massa, g 

 mu kolonnista ulos tuleva massa, g 

 

Simuloinnin laskenta-aikaa tarkkaillaan käyttämällä Matlabin tic-toc toimintoa. 
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5 TULOKSET JA TULKINTA 

 

Kaikki tämän tutkimuksen simulaatiot suoritettiin Intel Core i5-2500k @3.30GHz prosessorilla. 

DDR3 RAM-muistia oli käytettävissä 8 GB. Käyttöjärjestelmänä toimi 64-bittinen Windows 7 ja 

käytetty Matlab versio oli R2015b. Ratkaisuissa käytettiin Matlabin kirjastofunktiota ODE45. 

Käytetty koodi on liitteessä I. 

 

5.1 DISPERSIOTON TILANNE 

 

Dispersiottomassa tilanteessa on syytä huomioida, että täydellistä tarkkuutta shokin kuvaamisessa 

ei ole mahdollista saavuttaa. Täydellisen ratkaisun saavuttaminen on mahdotonta, sillä 

konsentraation arvo muuttuu shokkipisteessä äärettömällä kulmakertoimella. Tämä tarkoittaa 

käytännössä nollalla jakamista, mikä ei tietokoneelta onnistu. 

Simuloitavana aikana toimi dispersiottomissa tilanteissa 30 minuuttia. Simulointeja tehtiin 

kuudella eri alkioiden N määrällä. Isotermillä 1 tehdyn simuloinnin tulokset ovat esitettyinä 

taulukossa IV. 

 

Taulukko IV Viiden pisteen UW-FD-menetelmän ja Korenin FV-menetelmän laskenta-ajat,  

  keskihajonnat ja ainetaseen virheet eri alkioiden lukumäärillä. 

N tCPU(Koren), s tCPU(5-point), s S(Koren), g/l S(5-point), g/l Bm(Koren) Bm(5-point) 

100 17,96 13,95 0,0223 0,03 0,0012 0,0011 

500 36,44 30,93 0,013 0,0142 0,00026 0,00033 

1000 59,07 47,6 0,0105 0,0104 0,000078 0,00013 

2500 128,74 121,19 0,0081 0,0071 -0,00018 -0,00041 

5000 218,06 245,72 0,0069 0,0059 -0,00036 -0,00061 

10000 451,15 569,48 0,0064 0,0037 -0,000059 -0,00042 
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Kuvassa 4 on esitetty isotermin 1 simulaatioiden keskihajonnat ja laskenta-ajat graafisessa 

muodossa. 

 

 

Kuva 4  Laskenta-ajat ja keskihajonnat graafisesti. 5-point UW-FD-menetelmän tarkkuus on 

  hieman parempi kuin Korenin FV-menetelmän suhteessa laskenta-aikaan. Ero  

  korostuu suurilla laskenta-ajoilla. 

 

Kuvassa 5 on esitetty graafisesti analyyttinen ratkaisu ja N = 500 ratkaisut Korenin FV-

menetelmällä ja viiden pisteen UW-FD-menetelmällä. 
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Kuva 5  Kolonnin ulostulon konsentraatio eri ajanhetkillä analyyttisesti sekä Korenin FV- 

  menetelmällä että viiden pisteen UW-FD-menetelmällä laskettuna, kun N = 500.  

  Shokkia edeltävän oskilloinnin havaitaan olevan voimakkaampaa Korenin   

  systeemissä. Viiden  pisteen UW-FD-menetelmällä simuloitu tulos näyttää  

  kuvaavan konsentraation tasoittumisen nollaan tarkemmin. Sama trendi on  

  havaittavissa kaikilla käytetyillä N arvoilla. 

 

Tuloksien perusteella nähdään viiden pisteen UW-FD-menetelmän soveltuvan paremmin 

dispersiottoman tilanteen kuvaamiseen lievästi epälineaarisella isotermillä. Vaikka Korenin 

menetelmässä laskenta-aika oli suurilla N lukumäärillä lyhyempi, oli tarkkuus huomattavasti FD-

menetelmää alhaisempi.  Matalilla N lukumäärillä FV-menetelmällä saadut tulokset ovat hieman 

FD-menetelmää tarkempia, mutta laskenta-aikakin on pidempi. Ainetaseen maksimivirhe oli 0,12 

%.  

Taulukossa V on esitetty isotermillä 2 tehdyn simuloinnin tulokset. 
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Taulukko V Isotermillä 2 tehdyn ajon laskenta-ajat, keskihajonnat suhteessa analyyttiseen  

  ratkaisuun ja ainetaseen virheet eri alkioiden lukumäärillä. 

N tCPU(Koren), s tCPU(5-point), s S(Koren), g/l S(5-point), g/l Bm(Koren) Bm(5-point) 

100 17,74 14,08 0,0036 0,0042 0,00017 0,000017 

500 36,3 30,54 0,001 0,00094 -0,00085 -0,00088 

1000 58,89 49,59 0,00077 0,00067 -0,00093 -0,00089 

2500 136,74 144,87 0,0018 0,0022 -0,0015 -0,0019 

5000 326,96 357,75 0,0025 0,0024 -0,0022 -0,0018 

10000 972,68 1012,4 0,0024 0,0024 -0,0022 -0,0017 

 

Huomattavaa taulukon V arvoissa on keskihajonnan kasvaminen N määrän kasvaessa. Tämä johtuu 

1 s välein valituista mittauspisteistä, eikä todellisesta tarkkuudesta. Mittauspisteiden vaikutus on 

demonstroitu kuvassa 6, jossa on piirrettynä viiden pisteen UW-FD-menetelmällä tehdyt ajot sekä 

analyyttinen ratkaisu. Suuri keskihajonta aiheutuu pisteessä 300 s tehdystä hajonnan mittauksesta. 

Muissa pisteissä N määrän kasvattaminen tarkensi tulosta. Pisteestä 300 s aiheutuvan virheen 

vuoksi ei ole mielekästä vertailla tuloksia kuvan 4 tavalla. 

 

 

Kuva 6  Viiden pisteen UW-FD-menetelmän mittauspisteet piirrettynä välillä 299 – 301  

  sekuntia. Pisteessä 300 s tehty hajonnan mittaus antaa suurilla N arvoilla   

  suuremman hajonnan, sillä analyyttisen ratkaisun shokki tapahtuu vain sadasosia  

  hetken 300 s jälkeen. Näin ollen numeerinen ratkaisu on jo saavuttanut shokin  

  korkeuden, mutta analyyttinen arvo on 0. 
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Kuvassa 7 piirretty kaikki viiden pisteen UW-FD-menetelmällä saadut ratkaisut koko 

simulointiajalla. 

 

 

Kuva 7  Kaikki viiden pisteen UW-FD-menetelmällä tehdyt simuloinnit päällekkäin.  

  Ratkaisu on melko tarkka kaikilla testatuilla N arvoilla. Ainoa hieman kuvasta  

  erottuva yksittäinen ajo on N = 100 simulaatio. 

 

Kuvassa 8 on esitetty kuvaa 6 vastaavat arvot Korenin FV-menetelmän ajoissa. Myös Korenin 

menetelmällä havaitaan suurilla N arvoilla hajontaa kasvattava ilmiö. 
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Kuva 8  Korenin FV-menetelmällä lasketut mittauspisteet piirrettynä välillä 299 – 301  

  sekuntia. 

 

Kuvassa 9 on piirretty kaikki Korenin FV-menetelmällä suoritetut ajot sekä analyyttinen ratkaisu. 

 

 

Kuva 9  Korenin FV-menetelmällä lasketut ratkaisut päällekkäin. N = 100 ja N = 500 arvoilla 

  esiintyy huomattavaa oskillointia ennen shokkia. N = 100 eroaa selvästi myös  

  yleisessä shokin kuvaamisen tarkkuudessa. 
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5.1 DISPERSIOLLINEN TILANNE 

 

Dispersiollisessa tilanteessa numeerisella ratkaisulla on teoriassa mahdollista saavuttaa täydellinen 

tarkkuus, sillä muodostuvan shokkiseinämän kulmakerroin on äärellinen. Referenssiratkaisuna 

käytetään N = 5000 ratkaisua Korenin FV-menetelmällä. Korenin FV-menetelmä valittiin 

referenssiratkaisuun, sillä saatavan piikin huiput olivat siinä hieman korkeammalla kuin viiden 

pisteen UW-FD-menetelmällä saatavissa ratkaisuissa. Korenin FV-menetelmän ja viiden pisteen 

UW-FD-menetelmän N = 5000 ratkaisujen erot eri isotermeillä on esitetty taulukossa VI. 

 

Taulukko VI N = 5000 ratkaisujen keskihajonnat dispersiollisessa tilanteessa. 

Isotermi S, g/l 

1 0,000138 

2 0,000204 

3 0,0000181 

 

Kaikissa dispersiollista tilannetta kuvaavissa simuloinneissa simulointiaika oli 35 minuuttia. 

Laskennassa käytettävät isotermit on esitelty taulukossa I. Isotermillä 1 tehtyjen simulaatioiden 

tulokset ovat taulukossa VII.  

 

Taulukko VII Lievästi epälineaarisella isotermillä 1 tehtyjen ajojen laskenta-ajat, keskihajonnat  

  ja ainetaseiden suhteelliset virheet. 

N tCPU(Koren), s tCPU(5-point), s S(Koren), g/l S(5-point), g/l Bm(Koren) Bm(5-point) 

50 18,66 14,22 0,0133 0,0138 0,0011 0,0011 

100 20,27 16,51 0,0062 0,0078 0,0011 0,0011 

250 28,86 24,46 0,0016 0,0024 0,00017 0,00033 

500 40,22 34,67 0,000556 0,000795 0,000277 0,00014 

1000 62,95 55,57 0,000308 0,000305 0,00000698 0,000021 

2500 123,95 110,44 0,0002065 0,000177 -0,001 -0,00056 

 

Taulukon VII laskenta-ajat ja keskihajonnat ovat esitetty graafisesti kuvassa 10. 



39 
 

 

 

Kuva 10 Isotermillä 1 tehtyjen ajojen laskenta-ajat ja keskihajonnat suhteessa   

  referenssiratkaisuun. 

 

Myös dispersiollisessa tilanteessa isotermin 1 tapauksessa viiden pisteen UW-FD-menetelmä antaa 

hieman tarkempia tuloksia kuin Korenin FV-menetelmä suhteessa laskenta-aikaan. Ero 

menetelmien välillä korostuu pienillä laskenta-ajoilla. 

Isotermillä 2 tehtyjen simulaatioiden tulokset ovat taulukossa VIII. 

 

Taulukko VIII Voimakkaasti epälineaarisella isotermillä 2 tehtyjen ajojen laskenta-ajat,   

  keskihajonnat ja ainetaseiden suhteelliset virheet. 

N tCPU(Koren), s tCPU(5-point), s S(Koren), g/l S(5-point), g/l Bm(Koren) Bm(5-point) 

50 19,55 15,24 0,0039 0,005 0,00029 0,000017 

100 22,54 18,76 0,0024 0,0031 0,00013 0,00015 

250 33,35 29,74 0,000867 0,0012 -0,00084 -0,0006 

500 47,72 42,6 0,000303 0,000447 -0,00068 -0,00048 

1000 82,66 72,92 0,000243 0,000238 -0,00015 -0,0000984 

2500 355,36 314,57 0,000166 0,000126 -0,0005 -0,00029 

 

Taulukon VII laskenta-ajat ja keskihajonnat ovat esitetty graafisesti kuvassa 11.  
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Kuva 11 Isotermillä 2 tehtyjen ajojen laskenta-ajat ja keskihajonnat suhteessa   

  referenssiratkaisuun. 

 

Dispersiollisessa tilanteessa voimakkaasti epälineaarisella isotermillä 2 saatujen tulosten 

tapauksessa viiden pisteen UW-FD-menetelmä on hieman tarkempi kuin Korenin FV-menetelmä 

suhteessa laskenta-aikaan. Ero on kuitenkin isotermin 1 tapausta pienempi. Ero menetelmien välillä 

korostuu suurilla laskenta-ajoilla. 

Lineaarisella isotermillä 3 tehtyjen simulaatioiden tulokset ovat taulukossa IX. 

 

Taulukko IX Lineaarisella isotermillä 3 tehtyjen ajojen laskenta-ajat, keskihajonnat ja   

  ainetaseen suhteelliset virheet. 

N tCPU(Koren), s tCPU(5-point), s S(Koren), g/l S(5-point), g/l Bm(Koren) Bm(5-point) 

50 15,53 11,58 0,0231 0,01 0,0011 0,0011 

100 16,62 12,2 0,0121 0,0027 0,000127 0,0011 

250 18,75 14,43 0,0027 0,000438 0,000274 0,0011 

500 22,47 17,61 0,000694 0,000123 0,000436 0,0011 

1000 36,6 30,54 0,000174 0,0000353 0,000275 0,000376 

2500 59,71 49,86 0,00002602 0,00001848 0,000106 0,0000706 

 

Taulukon VII laskenta-ajat ja keskihajonnat ovat esitetty graafisesti kuvassa 12.  

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0 50 100 150 200 250 300 350 400

K
es

sk
ih

aj
o

n
ta

, 
g
/l

Laskenta-aika, s

5-point FD Koren



41 
 

 

 

Kuva 12 Isotermillä 3 tehtyjen ajojen laskenta-ajat ja keskihajonnat suhteessa   

  referenssiratkaisuun. 

 

Lineaarisen isotermin tapauksessa viiden pisteen UW-FD-menetelmä saavuttaa huomattavasti 

tarkemmat tulokset pienemmällä laskenta-ajalla kuin Korenin FV-menetelmä. Menetelmien 

tarkkuusero korostuu pienillä laskenta-ajoilla.  

Kaikkien dispersiollisten tapausten suurin virhe ainetaseessa oli 0,11 %. Simulaatioissa ei siis 

tapahdu merkittävää massan lisääntymistä tai vähenemistä. 

Kuvassa 13 on esitetty esimerkkiajot N = 250 isotermin 3 tapauksessa. 
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Kuva 13 Ulostulokäyrät lineaarisen isotermin 3 tapauksessa kun N = 250. Analyyttisenä  

  ratkaisuna käytettiin N = 5000 ratkaisua Korenin FV-menetelmällä. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä vertailtiin Korenin FV-menetelmällä ja viiden pisteen UW-FD-menetelmällä tehtyjen 

simulointien tuloksia kahdessa tilanteessa eri isotermeillä. Vastaavaa vertailua ei ollut tehty 

aiemmin. Viiden pisteen UW-FD menetelmä oli valtaosassa mittaustuloksista keskihajonnaltaan 

tarkempi suhteessa simulaatioon käytettyyn aikaan. Edeltävät tutkimukset ja kirjallisuus (Medi & 

Amanullah, 2011) pitävät yleisesti FV-menetelmää parempana. Teoriassa viiden pisteen UW-FD-

menetelmä on kuitenkin suureen ∆𝑥  suhteen suurempaa tarkkuusastetta kuin Korenin FV-

menetelmä, mikä selittäisi saadun tuloksen. On myös mahdollista, että ratkaisualgoritmia on 

mahdollista kehittää kääntäen laskenta-aika-tarkkuussuhteen Korenin FV-menetelmän eduksi. 

Korenin FV-menetelmä oli hieman parempi kuin viiden pisteen UW-FD-menetelmä ainetaseen 

osalta. FV-menetelmä oli parempi 15 tapauksessa, FD-menetelmä 12 tapauksessa. Kolmessa 

tapauksessa menetelmät olivat yhtä hyviä. FV-menetelmä on periaatteeltaan ainetaseen säilyttävä. 

Näin ollen FV-menetelmän ero ainetaseessa todellisuuteen nähden johtunee aika-askeleen koosta 

kromatogrammia integroitaessa. 
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Vaikka Korenin FV-menetelmä ei ylläkään laskenta-aika-tarkkuussuhteensa osalta viiden pisteen 

UW-FD-menetelmän tasolle, on se kuitenkin toimiva tapa simuloida kromatografiaa. Tutkimusta 

olisi hyvä jatkaa käsittelemällä Korenin FV-menetelmää monikomponenttisysteemeissä ja 

kromatografisessa reaktorissa. 
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8 LIITTEET 

 

LIITE I Simuloinnissa käytetty Matlab -koodi 7 sivua 

 



LIITE I, 1(7) 
 

kandi.m: 

%clear all 
global dx N F a t_inj c_inj v b scheme D_ax L t_step 

  
% Column 

  
L = 15;        % The length of the column, cm 
D = 0.5;       % The diameter of the column, cm 
p1 = 0.5;      % The porosity of the column, - 

  
% Flow and injection 
Q = 1.5;       % The volumetric flow, cm^3/min 
% v = 0.12;    % The velocity of the eluent, cm/s 
c_inj = 3;     % The injection concentration of the component of interest, g/l 
% t_inj = 15;  % Injection time in seconds 
V_inj = 0.3;   % The volume of injection, cm^3 

  

  
% The component of interest 
a = 25;        % The Henry coefficent of Langmuir isotherm, - 
b = 0;         % The nonlinearity coefficent of Langmuir isotherm, 0 for 

linear isotherm 
D_ax = 0.005;  % The axial dispersion coefficent, cm^2/s 

  
% Generic parameters 
N = 250;                % The number of discretized cells 
t_max = 35 * 60;        % Simulation time 
t_step = 1;             % The time between the values which the ODE-solver 

gives 
t_span = [0 t_step]; 
updaterate = 1;         % How often to update the progress of integration. 

Lower value => more updates. 

  
% Select the scheme 
% 1 = 2-point FD 
% 2 = 5-point FD 
% 3 = First order FV 
% 4 = Koren Scheme FV 
% 5 = Koren Scheme FV with Sweby limiter 
% 6 = FV with van Leer limiter  
scheme = 2; 

  
% Plot and calculate the analytical solution? (No diffusion) 
plotanal = 0; 

  
%% 
A_col = p1*pi*(D/2)^2;  % Area of column outlet, cm^2 
v = Q/A_col/60;         % The velocity of the eluent, cm/s 
t_inj = V_inj/Q*60;     % Injection time in seconds 

  
grid = linspace(0,L,N); % Spatial grid 
C_ini = [zeros(1,N)];   % Initial values of concentration in the column 

  
if scheme == 1 | scheme == 2 
    dx = L/(N-1);       % First grid point in FD is for injection 
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else 
    dx = L/N; 
end 

  
V_cell = A_col*dx/1000; 

  

  
F =(1-p1)/p1;           % Phase ratio 

  

  
C_profiles = C_ini; 
t_all = [0]; 
loop = 0; 

  
tic 

  
while t_span(1) < t_max 
    %[t_ans C_ans] = ode15s(@odefun, t_span, C_ini); 
    [t_ans C_ans] = ode45(@odefun, t_span, C_ini); % ODE45 a lot faster  
    t_span(1) = t_span(1) + t_step; 
    t_span(2) = t_span(2) + t_step; 

     
    % Block negative values? 
%     C_ans(end,:) = max(C_ans(end,:),0);  

     
    C_ini = C_ans(end,:); 
    C_profiles = [C_profiles;C_ans(end,:)]; 
    t_all = [t_all;t_ans(end)]; 

     

    loop = loop + 1; 
    if mod(loop,updaterate) == 0 
        prog = (t_ans(end)/t_max)*100; 
        clc 
        disp('Edistyminen, %') 
        disp(prog) 
    end 
end 

  
time_elapsed = toc 

  
% Mass balance (values in mg) 
m_in = c_inj * V_inj; 
m_out = trapz(C_profiles(:,end))/60*t_step*Q; 
m_diff = m_in - m_out; 
m_diff_rel = m_diff/m_in 

  
% Analytical solution if no dispersion 
if D_ax == 0 && plotanal == 1 
    t_Cmax_anal = (t_inj + L/v*(1+F*a*(1-

sqrt((V_inj*c_inj*b)/(A_col*L*F*a)))^2)) 
    t_C0_anal = (t_inj + L/v*(1+F*a))   

     
    % For analytical solution's plot 
    t_C = @(C) (t_inj + L/v*(1+(F*a)/(1+b*C)^2)); 
    C = c_inj; 
    t_Cv = []; 
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    Cv = []; 

     
    % Comparison data 
    Cv_comp = [zeros(1,floor(t_Cmax_anal)+1)]; 
    t_Cv_comp = [0:floor(t_Cmax_anal)]; 

     
    while C >= 0 
        tC = t_C(C); 

  
        if tC > t_Cmax_anal 

             

             
            if t_Cv_comp(end) ~= floor(tC) 
                Cv_comp(end+1) = C; 
                t_Cv_comp(end+1) = floor(tC); 
            end 

  

             
            Cv = [Cv;C]; 
            t_Cv = [t_Cv;tC]; 
        end 

         
        C = C - 0.000005; 

         
    end 
    Cv = [0;0;Cv;0]; 
    t_Cv = [0;t_Cv(1);t_Cv;t_max]; 

     
    remzeros = zeros(1,t_max-floor(t_C0_anal)); 

     
    Cv_comp = [Cv_comp remzeros]'; 
    t_Cv_comp = [t_Cv_comp ceil(t_C0_anal):t_max]'; 

     

     

     
    % Plot analytical solution if possible 
    plot(t_Cv,Cv,'k') 
end 

  
% Save an "analytical" reference solution with dispersion (use high N) 
if D_ax ~= 0 && plotanal == 1 
    Cv_comp = C_profiles(:,end); 
end 

  
ttot = size(Cv_comp); 
t_tot = ttot(1); 

  
% Calculate the standard deviation between reference and calculated 
% solution 
stdev = sqrt(1/(t_tot-1)*sum(abs(Cv_comp-C_profiles(:,end)).^2)) 

  
% Plot solution 
hold on 
plot(t_all,C_profiles(:,end),'-.') 
xlabel('Aika, s'); 
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ylabel('Konsentraatio, g/l'); 
title('Konsentraatio kolonnin ulostulossa'); 
% axis([1,3,0,1.3]) 

  

 

 

odefun.m: 

function [ dcdt ] = odefun( t, C ) 
% The ODE-function required for integration. 
% There are 6 Schemes to choose from. 
global dx N F a b t_inj c_inj v scheme D_ax 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Calculate the isotherm derivatives only if necessary 
if b ~= 0  
    for i = (1:N) 
        dq(i) = a/(b.*C(i)+1).^2;  
    end 
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Basic FV fluxes and spatial derivatives when any FV scheme chosen 
if scheme > 2 

     
    % First order flux terms 
    if t < t_inj 
        f(1) = v*c_inj; 
    else 
        f(1) = 0;         
    end     
    f(2:N+1) = v*C(1:N); 

     
    % Diffusive spatial derivatives 
    dcdx(1) = 0; % Assume no axial dispersion out of the column 
    dcdx(2:N) = (C(2:N)-C(1:N-1))/dx;   
    dcdx(N+1) = 0; % Assume no axial dispersion out of the column 

     
    n = 10^-10; 
end 

     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Second order spatial derivatives for FD methods if there is axial 
% dispersion (includes the dispersion coefficent) (Central difference) 
if scheme < 3 & D_ax ~= 0 

     
    % Injection must be accounted in dispersion, else 2nd cell is invalid 
    if t < t_inj 
        C(1) = c_inj; 
    else 
        C(1) = 0; 
    end 

     
    % Assume no dispersion in border cells 
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    dx2 = dx^2; 
    d2cdx2(1) = 0; 
    d2cdx2(2:N-1) = D_ax.*(C(3:N)-2*C(2:N-1)+C(1:N-2))/dx2; % Guiochon p. 345 
    d2cdx2(N) = 0;     
end 

  

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 2-point Upwind FD 
if scheme == 1   

     
    % Injection 
    if t < t_inj 
        C(1) = c_inj; 
    else 
        C(1) = 0; 
    end 

  
    dcdx(1) = (C(2)-C(1))/dx; % First point is calculated with downwind 

approximation 
    dcdx(2:N) = (C(2:N)-C(1:N-1))/dx; % Rest with upwind 

     
    dcdt(1) = 0; 

     
    % Calculate the time derivatives with selected isotherms/dispersions 
    if b == 0 
        if D_ax == 0 
            dcdt(2:N) = (-v*dcdx(2:N))/(1+F*a); 
        else 
            dcdt(2:N) = (d2cdx2(2:N)-v*dcdx(2:N))/(1+F*a); 
        end 
    else 
        if D_ax == 0 
            dcdt(2:N) = (-v*dcdx(2:N)).*((1+F*dq(2:N)).^(-1)); 
        else 
            dcdt(2:N) = (d2cdx2(2:N)-v*dcdx(2:N)).*((1+F*dq(2:N)).^(-1)); 
        end 
    end 
    dcdt=dcdt'; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 5-point Upwind FD 
elseif scheme == 2  

     
    % The dx in five point calculations 
    dx5p = 12*dx; 

     
    % Injection 
    if t < t_inj 
        C(1) = c_inj; 
    else 
        C(1) = 0; 
    end 

  
    % Spatial derivatives, exceptions in points where 5-point upwind can't 
    % be used 



LIITE I, 6(7) 
 
    dcdx(1) = (C(2)-C(1))/dx; 
    dcdx(2:4) = (C(2:4)-C(1:3))/dx; 
    dcdx(N) = (C(N)-C(N-1))/dx; 
    dcdx(5:N-1) = (-1*C(2:N-4) + 6*C(3:N-3) - 18*C(4:N-2) + 10*C(5:N-1) + 

3*C(6:N))/dx5p; 

     
    dcdt(1) = 0; 

     
    % Calculate the time derivatives with selected isotherms/dispersions 
    if b == 0 
        if D_ax == 0 
            dcdt(2:N) = (-v*dcdx(2:N))/(1+F*a); 
        else 
            dcdt(2:N) = (d2cdx2(2:N)-v*dcdx(2:N))/(1+F*a); 
        end 
    else 
        if D_ax == 0 
            dcdt(2:N) = (-v*dcdx(2:N)).*((1+F*dq(2:N)).^(-1)); 
        else 
            dcdt(2:N) = (d2cdx2(2:N)-v*dcdx(2:N)).*((1+F*dq(2:N)).^(-1)); 
        end 
    end 
    dcdt=dcdt'; 

  

  

     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Finite Volume, 1st order 
elseif scheme == 3 

     

% No need to do any extra flux calculations in first order scheme     

     

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Finite Volume, Koren scheme 
elseif scheme == 4 

     
    % Flux calculations 
    f_koren(1) = f(1); 
    f_koren(2:N) = f(2:N) + (1/2)*((1/3)+(2/3)*((f(3:N+1)-f(2:N)+n)/(f(2:N)-

f(1:N-1)+n)))*(f(2:N)-f(1:N-1)); 
    f_koren(N+1) = f(N+1); 

     
    % To make the code shorter and cleaner (may waste time) 
    f = f_koren; 

     

     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Finite Volume, Koren scheme with Sweby limiter 
elseif scheme == 5 

     
    % Flux calculations 
    f_sweby(1) = f(1);     
    r = (f(3:N+1)-f(2:N)+n)/(f(2:N)-f(1:N-1)+n);     
    f_r = max(0,min(2.*r,min((1/3)+(2/3).*r,2))); 
    f_sweby(2:N) = f(2:N) + (1/2).*f_r.*(f(2:N)-f(1:N-1));     
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    f_sweby(N+1) = f(N+1); 

     
    % To make the code shorter and cleaner 
    f = f_sweby; 

     

     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Finite Volume, van Leer limiter 
elseif scheme == 6 

     
    % Flux calculations 
    f_vanleer(1) = f(1);     
    R = (f(2:N)-f(1:N-1)+n)/(f(3:N+1)-f(2:N)+n); 
    f_R = (abs(R)+R)./(1+abs(R)); 
    f_vanleer(2:N) = f(2:N) + (1/2).*f_R.*(f(3:N+1)-f(2:N));     
    f_vanleer(N+1) = f(N+1); 

     
    % To make the code shorter and cleaner 
    f = f_vanleer; 

     
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FV dcdt calculations  
if scheme > 2 

     
    % Choose between linear and nonlinear isotherm 
    if b == 0  

         
        % Choose if there is axial dispersion 
        if D_ax ~= 0  
            dcdt(1:N) = -((1 + F*a)^(-1))*(((f(2:N+1)-f(1:N))/dx)-

(D_ax/dx)*(dcdx(2:N+1)-dcdx(1:N))); 
        else 
            dcdt(1:N) = -((1 + F*a)^(-1))*(((f(2:N+1)-f(1:N))/dx)); 
        end 

         
    else 

         
        % Choose if there is axial dispersion 
        if D_ax ~= 0 
            dcdt(1:N) = -((1 + F*dq(1:N)).^(-1)).*(((f(2:N+1)-f(1:N))/dx)-

(D_ax/dx)*(dcdx(2:N+1)-dcdx(1:N))); 
        else 
            dcdt(1:N) = -((1 + F*dq(1:N)).^(-1)).*(((f(2:N+1)-f(1:N))/dx)); 
        end 

         
    end 

     
    % The returned vector. 
    dcdt=dcdt'; 
end  
end 


