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Tässä  diplomityössä  suunnitellaan  ja  toteutetaan  mittaus-  ja  ohjausjärjestelmä,  jota 
käytetään  inhalaattorien  annosten  laadun  testaamiseen  käytettävien  mittalaitteiden 
toiminnan  vakioimiseen.  Kyseinen  laite  on  prototyyppi,  joten  tavoitteena  on  testata 
onko  laitteesta  mahdollista  rakentaa  tuotantoversio,  joka  toimii  täsmällisesti 
lääketeollisuudessa.  Työssä  rakennetaan  laite,  joka  muodostaa  ihmiskeuhkojen 
inhalointi-imua vastaavan virtauspulssin tietokoneohjauksella. Kyseisestä laitteesta on 
olemassa  markkinoilla  versioita,  jotka  mahdollistavat  analyysilaitteiden käytön  siten, 
että  säädettävät  suureet  säädetään  manuaalisesti  käsikäyttöisellä  säätöventtiilillä. 
Järjestelmän automatisoinnin motivaationa on tulevaisuudessa tapahtuva inhalaattorien 
testaamisvolyymien  kasvaminen,  joten  laitteen  toimintaa  on  nopeutettava.  Tarve 
automatisoidulle järjestelmälle on siis olemassa. Lisäksi uuden järjestelmän tavoitteiksi 
asetettiin automaattisen mittausraportin tuottaminen mittausdatasta, jolloin inhimillisten 
virheiden osuus analyyseissä minimoidaan.

Kaikki prototyypille  asetetut  tavoitteet  saavutettiin.  Lisäksi työssä esitettiin  uusi tapa 
mitata  virtausnopeus  käyttäen  hyväksi  kriittisen  virtauksen fysiikkaa,  jolloin  erillistä 
virtausmittaria ei tarvita. Nykyisin markkinoilla olevia laitteita käyttäessä on työntekijän 
mitattava  virtausnopeus  virtausmittarilla.  Lisäksi  työssä  havaittiin,  että 
virtausmittauksen  integroiminen  järjestelmään  mahdollistaa  myös  analyysilaitteiden 
oikeellisuuden  testaamisen.  Kyseinen  ominaisuus  havaitsee  viallisen  analyysilaitteen 
ennen  analyysien  aloittamista.  Järjestelmän  toteutus  sai  käyttäjiltä  positiivisen 
vastaanoton laitteen demotilaisuudessa.

Avainsanat: Kaksitieventtiili, lääketeollisuus, kriittinen virtaus, inhalaattori
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Käsitteet

Kaksitieventtiili Lääketeollisuudessa kaksitieventtiilillä tarkoitetaan pulssimaisen 
imuprofiilin muodostavaa laitteistoa, jota käytetään inhalaattorien 
annosten laatua mittaavien analyysilaitteiden yhteydessä. Ennen 
kaksitieventtiilit ovat olleet täysin manuaalisia, mutta tässä työssä 
automatisoidaan kyseinen järjestelmä.

Askelmoottori Askelmoottori on moottori, joka etenee askeleen kun 
askelmoottorin ohjainkortille syötetään pulssi.

MSLI MSLI, eli Multi-Stage Liquid Impinger, on analyysilaite, jolla 
mitataan inhalaatioannosten aerodynaamista 
hiukkaskokojakaumaa. MSLI:ssä on 5 tasoa, johon hiukkaset 
voivat jäädä.

NGI NGI, eli Next Generation Impactor, on analyysilaite, jolla 
mitataan inhalaatioannosten aerodynaamista 
hiukkaskokojakaumaa. NGI:ssä on 8 tasoa, johon hiukkaset 
voivat jäädä.

DD-putki DD-putki on analyysilaite, joka ottaa talteen koko 
inhalaatioannoksen. DD-putkella voidaan mitata inhalaattorien 
annosten tasaisuutta annostelun alusta loppuun.
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1 Johdanto

Tässä  diplomityössä  suunnitellaan ja  valmistetaan  pulssimaisen  imuprofiilin 
muodostava  venttiilijärjestelmä,  jota lääketeollisuudessa kutsutaan kaksitieventtiiliksi. 
Järjestelmä koostuu kahdesta sarjaan kytketystä venttiilistä putkessa: Toinen venttiili on 
on/off-venttiili,  ja  toinen  on  säätöventtiili.  Säätöventtiilin  tehtävä  on  säätää  ilman 
virtausnopeus putkistossa halutunlaiseksi ja on/off-venttiilin tehtävä on avata ja sulkea 
virtaus  vakuumipumpulle  silloin  kun  imupulssi  tehdään.  Järjestelmän  muodostamaa 
imupulssia käytetään lääketeollisuudessa inhalaattorien annosten laadun testaamiseen: 
Annosten tasaisuutta mitataan DD-putkilla ja annosten hiukkaskokojakaumaa mitataan 
analyysilaitteilla  MSLI  ja  NGI.  Analyysilaitteiden  MSLI  ja  NGI tuloksiin  vaikuttaa 
yhtenä  muuttujana  virtausnopeus,  joten  tilavuusvirtauksen  määrittäminen  on 
sovelluksessa tärkeää.

Markkinoilla  on  jo  käsikäyttöisiä  kaksitieventtiileitä,  jotka  toimivat  täysin 
manuaalisesti. Paine- ja virtausantureita on luettu ihmisen toimesta, imun voimakkuus 
on  säädetty  käsin  ja  imupulssin  kestoaika  on  laskettu  paperilla.  Tavoitteena 
diplomityössä  on  valmistaa  prototyyppilaite,  joka  mittaa  systeemin  sisäiset  paineet, 
säätää  automaattisesti  imuvoiman  oikean suuruiseksi  ja  laskee  imupulssin  kestoajan. 
Tällä  tavalla  mittausprosessi  helpottuu  ja  laboratoriotyöntekijän  työt  nopeutuvat  ja 
lääkkeen laadun valvonta paranee.

Sovelluksen toimintaympäristönä toimii vetokaappi, koska mittaukset on tehtävä tilassa, 
jossa pienet  lääkeainehiukkaset eivät pääse saastuttamaan huoneilmaa. Tästä johtuen 
systeemin alipainelähteenä käytettävän vakuumipumpun paineletku on myös integroitu 
vetokaappiin.

Järjestelmän komponenttien vaatimukset  määritellään farmasian alan laatustandardeja 
sisältävässä  kirjassa,  Euroopan  Pharmacopoeia:n  (Ph.  Eur.)  luvussa  Inhalanda  [1]. 
Kuvassa  1  on  esitetty  komponentit,  jotka  sovellus  pitää  sisällään.  Inhalandan 
vaatimukset  takaavat  sen,  että  järjestelmällä  voidaan tuottaa  ihmisen inhalointi-imua 
muistuttava imupulssi riittävällä tarkkuudella. Imupulssin aikana ilmaa on virrattava Ph. 
Eur.:ssa määritellyn keskimääräisen ihmiskeuhkon tilavuuden verran, eli 4 litraa. Tämän 
tilavuuden aikaansaamiseksi lasketaan inhalaatiopulssin kestoaika, johon tarvitaan tieto 
systeemin tilavuusvirtauksesta inhalaattorin yli.  Lisäksi paine-ero inhalaattorin yli  on 
oltava  4  kPa,  koska  se  on  inhalointivoimakkuus  jonka  suurin  osa  inhalaattorien 
käyttäjistä  kykenee  saavuttamaan.  Tästä  johtuen  yleensä  analyysilaitteiden  imuteho 
säädetään  takaisinkytkennällä  paine-erosta  inhalaattorin  yli.  Paine-eroanturin  P1 
kiinnityskohta  sijaitsee  täten  analyysilaitteessa  siten,  että  paine-eroanturi  on 
mahdollisimman  lähellä  inhalaattoria.  Paine-eroanturin  P1  kiinnityskohta  on  esitetty 
kuvassa 1. Kun 4 kPa virtaus on säädetty, niin säätöventtiili  jätetään tähän kyseiseen 
asentoon.



2

Kuva 1: Inhalaatiosovelluksen putkisto Euroopan Pharmacopoeian mukaan [1]

Ennen  systeemin  tilavuusvirta  on  mitattu  virtausmittarilla  inhalaattorin  sovitteen 
kohdalta.  Diplomityössä tilavuusvirtaukseen esitetään uusi mittaustapa,  joka perustuu 
säätöventtiilin  kriittisen  aukon  pinta-alan  tuntemiseen  riittävällä  tarkkuudella  kun 
säätöventtiilin  läpi  ilmavirta  liikkuu  äänennopeudella.  Tämä  nopeus  toteutuu  kun 
säätöventtiilin  kummallekin  puolelle  putkistoon  asennettujen  absoluuttisen  paineen 
lähettimien (P2 ja P3) paineiden suhde on pienempi kuin kriittinen painesuhde (P3/P2 < 
0.5).  Säätöventtiilin  toimilaitteen  riittävä  tarkkuus  saavutetaan  tarkalla 
askelmoottoritoimilaitteella.  Tilavuusvirtaan  inhalaattorin  kohdalta  vaikuttaa 
säätöventtiilin  asennon lisäksi  myös  mittalaitteiston  painehäviö.  Painehäviön suuruus 
voidaan määrittää säätöventtiilin ja mittalaitteen välille sijoitetun absoluuttisen paineen 
lähettimen (P2) arvosta.

Lääketeollisuudessa  on  tärkeää  minimoida  virheiden  mahdollisuus.  Järjestelmän 
automatisointi  minimoi  inhimillisten  virheiden  osuuden  laboratoriotyössä  ja 
automaattinen raportointi estää kirjausvirheiden syntymisen, jotka ovat mahdollisia kun 
raportin  kirjaa  ihminen.  Tämän  lisäksi  automatisointi  tehostaa  laboratoriotyön 
tekemistä, joka on myös merkittävä hyöty kun inhalaattorien tuotantovolyymit kasvavat.
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2 Virtauksen teoria inhalaatiosovelluksessa

Tässä luvussa on käsitellään virtauksen teoriaa putkistossa sillä laajuudella, jota tämän 
diplomityön sovellus vaatii.  Tarkastellaan  siis  virtauksen fysikaalisia  ilmiöitä  silloin, 
kun virtausnopeus  on  pienempi  tai  yhtä  suuri  kuin  äänennopeus.  Aluksi  käsitellään 
laminaarisen  ja  turbulentin  virtausprofiilin  eroavaisuudet.  Seuraavaksi  tarkastellaan 
virtauksen  muodostumisen  fysiikkaa:  Virtaus  muodostuu  putkeen  paine-eron 
seurauksena. Tämän jälkeen tarkastellaan alikriittisen ja ylikriittisen virtauksen eroa ja 
Bernoullin lakia.

2.1 Laminaarinen- ja turbulentti virtaus
Putken  painehäviöön  ja  sen  kautta  kaasun  virtausnopeuteen  vaikuttaa  paljon  se, 
minkälainen  virtausprofiili  putkessa  vallitsee.  Kaasun  virtausprofiili  voi  olla 
laminaarista  tai  putkessa  voi  esiintyä  turbulensseja.  Virtausprofiilien  erojen 
ymmärtäminen antaa perustan virtaukseen liittyvien ilmiöiden tutkimiseen. [2]

2.1.1 Laminaarinen virtaus
Laminaarinen  virtauskäyttäytyminen  on  matemaattisesti  helpoiten  ennustettavissa, 
koska  täysin  laminaarisessa  virtauksessa  ei  tapahdu  turbulensseja.  Toisin  sanoen 
laminaarisessa  virtauksessa  kaasun  liikevektorit  osoittavat  samaan  suuntaan  putken 
seinämien  läheisyydessä  kuin  putken  keskipisteessäkin.  Virtausprofiilin  voi 
kokeellisesti tunnistaa lisäämällä virtaukseen väriainetta, ja tarkastelemalla visuaalisesti, 
kuinka  väriaine  sekoittuu  ympäröivään  aineeseen.  Jos  laminaariseen  virtaukseen 
lisätään väriainetta, niin putken sisälle syntyvä värijuova on täysin suora, eikä väriaine 
sekoitu  ympäröivään  kaasuun.  Kuvassa  2  on  esitetty  väriaineen  lisääminen  keskelle 
laminaariseen virtaukseen. [2]



4

Kuva 2: Laminaarinen virtaus [2]

Laminaarista  virtausta  esiintyy  riittävän  pienissä  virtausnopeuksissa  kaasun 
viskositeettiin, putken seinämän karheuteen ja muotoon nähden. Jos putkessa virtaava 
aine  on  viskositeetiltaan  suuri,  sen  virtausprofiili  on  laminaarisempi  kuin  pienen 
viskositeettiarvon omaava aine samalla virtausnopeudella. [2]

2.1.2 Turbulentti virtaus
Turbulenssit aiheutuvat liikkuvan kaasun viskositeetista sekä kaasun ja putken seinämän 
välisestä kitkasta, joka hidastaa kaasun nopeutta lähellä seinämää. Pienen viskositeetin 
omaava  aine,  eli  juoksevampi  aine,  muodostaa  putkessa  virratessaan  helpommin 
turbulensseja  kuin  suuremman  viskositeetin  omaava  jäykempi  aine.  Nopeuden 
kasvaessa turbulenssien todennäköisyys  kasvaa.  Jos turbulenttiin  virtaukseen lisätään 
väriainetta,  niin  väriaine  sekoittuu putkeen.  Väriaineesta  ei  siis  jää värijuovaa kuten 
laminaarisessa  virtausprofiilissa.  Kuvassa  3  on  esitetty  väriaineen  lisääminen 
turbulenttiin virtaukseen. [2]
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Kuva 3: Turbulentti virtaus [2]

2.1.3 Reynoldsin luku
Reynoldsin luku on matemaattinen arvo sille, kuinka paljon virtausta vastustavia voimia 
putki  synnyttää.  Reynoldsin  luku  on  aineen  hitausvoimien  ja  viskositeettivoimien 
suhde:

R e= hitausvoimat
viskositeettivoimat

=
V avg Dh

v
, (1)

jossa V avg on  aineen  keskivirtausnopeus  putkessa, Dh on  putken  hydraulinen 
halkaisija (m) ja termi v on virtaavan aineen kinemaattinen viskositeetti.  Kaavan (1) 
hydraulinen  halkaisija  tarkoittaa  sitä  halkaisijaa,  joka  on  virtauksen  kannalta 
olennainen. Hydraulista halkaisijaa kuvaa yhtälö:

Dh=
4Ac

p
, (2)

jossa Ac on  putken  leikkauspinta-ala (m2) ja  p  on  putken  seinämän  piiri  (m). 
Kuvassa 4 on esitetty, miten eri muotoisille putkille hydraulinen halkaisija lasketaan. [2]
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Kuva 4: Eri muotoisten putkien hydraulinen halkaisija [4]

Käytännössä  Reynoldsin  luvun  tarkan  arvon  ratkaiseminen  todellisissa  sovelluksissa 
mahdotonta, joten on tyydyttävä aina approksimaatioon. Reynoldsin luvulla on yhteys 
putkessa vallitsevaan virtausprofiiliin, koska se kertoo putken seinämien karheudesta, 
putken  värähtelyistä  ja  virtauksen  huojunnasta.  Voidaan  sanoa,  että  virtausprofiili 
ympyrän  muotoisen  putken läpi  on  laminaarista  kun R e<2300 ja turbulenttia  kun

R e>4000 . Kun Reynoldsin luku on välillä 2300<R e>4000 niin virtausprofiili 
vaihtelee  satunnaisesti  laminaarisen  ja  turbulenttisen  profiilin  välillä.  Kuvassa  5  on 
esitetty tilanne, jossa laminaarinen ja turbulentti virtausprofiili vuorottelee. [2]
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Kuva 5: Laminaarisen ja turbulentin virtausprofiili vuorottelee kun 2300 < Re > 4000  
[2]

2.2 Paine-eron vaikutus virtausnopeuteen
Tarkastellaan  tilannetta,  jossa kaksi  tilaa  ovat  eri  paineessa,  ja  tilat  ovat  yhteydessä 
toisiinsa putkella. Tämä kahden tilan välinen paine-ero muodostaa virtauksen putkeen 
siten,  että  aineen  takana  oleva  suurempi  absoluuttinen  paine  työntää  ainetta  kohti 
matalampaa absoluuttista painetta. Tässä kappaleessa esitetään, kuinka virtausnopeuden 
ja putkiston painehäviön välisen suhteen voi määrittää  Darcy–Weisbach  yhtälöllä (3). 
[2]
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2.2.1 Darcy–Weisbach yhtälö  ja  menetelmät  Darcyn  kitkakertoimen 
ratkaisemiseen

Darcy–Weisbach yhtälö  (3)  on  approksimaatio  putken  virtausta  vastustavasta,  eli 
kitkasta  johtuvasta  painehäviöstä  tietyssä  kaasun virtausnopeudessa putken läpi,  kun 
tiedetään putken dimensiot ja kaasun ominaisuudet. Tämä approksimaatio pätee silloin 
kun putki, jossa virtaus tapahtuu, on  koko matkalta täysin saman muotoinen.  Darcy–
Weisbach yhtälö on muotoa:

Δ p= f D
L
D h

ρ vavg
2

2
, (3)

jossa Δ p on putkessa tapahtuva painehäviö (Pa), f D on Darcyn kitkakerroin, L on 
putken pituus (m), ρ on virtaavan aineen tiheys (kg /m3) , vavg on keskimääräinen 
virtausnopeus putkessa (m/s) ja D on putken hydraulinen halkaisija (m). [2]

Darcy–Weisbach yhtälössä  käytettävä  Darcyn  kitkakerroin f D on  määritettävä 
käytettävälle  putkelle  sen  mukaan,  että  onko  virtaus  laminaarinen  vai  turbulentti. 
Darcyn kitkakerroin on pyöreässä putkessa laminaariselle virtaukselle muotoa:

f D=
64.00

R e , (4)

jossa Re on Rynoldsin luku, joka on esitelty tämän kirjoitelman kappaleessa 2.3. 

Turbulenteilla  virtauksilla  Darcyn  kitkakerroin  käyttäytyy  matemaattisesti 
monimutkaisemmin.  Darcyn kitkakertoimen ratkaisemiseksi  turbulenteille  virtauksille 
on  olemassa  2  menetelmää:  toinen  on  Moodyn  käyrästö,  ja  toinen  on  Colebrookin 
yhtälö (6). 

Darcyn  kitkakertoimen  voi  helposti  sotkea  Fanningin  kitkakertoimeen,  joka  toimii 
täysin  samalla  tavalla  kuin  Darcyn  kitkakerroin,  mutta  sen  arvo  on  neljä  kertaa 
pienempi kuin Darcyn kitkakertoimen arvo samassa tilanteessa. Fanningin kitkakerroin 
on pyöreässä putkessa laminaariselle virtaukselle muotoa: 

f =16.00
R e . [2] (5)

Vuonna 1939 tiedemies F.  Colebrook (1910-1997) kehitti  kokeellisesti  yhtälön,  joka 
approksimoi  Darcyn kitkakerrointa  turbulenteilla  virtauksilla.  Yhtälö  on muodostettu 
käyrään sovittamalla kun putken painehäviö ja tilavuusvirtaus on mitattu. Yhtälö toimii 
sileillä ja karheilla putkilla ja se on muotoa:
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1
√ f D

=−2.0 log(
ε/ Dh

3.7
+ 2.51

R e √ f D

) , (6)

jossa ε/ Dh on  putken  suhteellinen  karheus,  jonka ε termi  kuvaa  putken 
epätasaisuuksien korkeutta. Suhteellinen karheus on muuttuja, joka on ratkaistu vuonna 
1933 analyyttisesti mittaamalla eri karheusasteisia putkia, joiden halkaisija tunnetaan. 
[2]  Suhteellisen  karheuden  teoreettinen  ratkaiseminen  on  haastavaa.  Vuonna  2009 
putken karheudesta on muodostettu simulaatiomalli, joka perustuu putken kuvaamiseen 
SEM-mikroskoopilla, jonka jälkeen putken pinnan muodot on siirretty tietokonemalliin. 
Tällä  tavalla  on  pyritty  määrittämään  putken  epätasaisuuksien  korkeuden  ja 
epätasaisuuksien  esiintymistiheyden  vaikutusta  putken  virtausvastukseen.  Mallin 
muodostuksen periaate on esitetty kuvassa 6. [3]

Kuva 6: Putken karheuden mallintaminen tietokoneella. [3]

Kuvassa 6 vasemmalla on SEM-mikroskoopilla otettu kuva putken sisäseinämästä, joka 
on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Keskellä on mikroskoopilla kuvatun pinnan 
topografinen  jäljitelmä,  joka  on  mallinnettu  oikealla  olevan  kuvan  mukaisesti 
käyttämällä  virtausmalleja.  Tällä  tavalla  putken  pintaa  mallintamalla  voidaan  tutkia 
putken virtausvastuksen kehittymistä Reynoldsin luvun kasvaessa. [3]

Matemaattisten menetelmien lisäksi Darcyn kitkakertoimen voi ratkaista myös kuvassa 
7 esitetyn Moodyn käyrästön avulla. Moodyn käyrästössä vaaka-akselilla on Reynoldsin 
luku ja pysty-akselilla Darcyn kitkakerroin. Moodyn käyrästön käyrät kuvaavat erilaisia 
suhteellisen  karheuden  arvoja.  Kappaleessa  2.3  mainittu  laminaarisen  ja  turbulentin 
virtauksen  välialue,  eli  Reynoldsin  luvun  arvot 2300<R e>4000 löytyy  myös 
Moodyn  käyrästöltä.  Tällä  kohdalla  virtaus  vaihtelee  satunnaisesti  laminaarisen  ja 
turbulentin virtauksen välillä, jolloin kitkakerroinkin saa 2 arvoa tällä alueella. [4]
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Kuva 7: Moodyn käyrästö [4]

2.3 Alikriittinen ja ylikriittinen virtaus ja massavirtaus
Ylikriittisellä virtauksella tarkoitetaan sitä, että aineen nopeus tietyssä kohdassa putkea 
on äänen nopeus. Äänen nopeuden ylittämiseen vaaditaan paljon energiaa, joten tässä 
kappaleessa  esitettäviä  kriteereitä  noudattamalla  voidaan olla  varmoja,  että  putkiston 
kriittisen aukon läpi virtausnopeus on äänen nopeus. Tässä kirjoitelmassa ei käsitellä 
supersoonisia  virtauksia,  joten  äänen  nopeutta  suurempia  virtausnopeuksia  ei 
huomioida.  Alikriittinen  virtaus  sen  sijan  tarkoittaa  äänen  nopeutta  pienempiä 
virtausnopeuksia putkessa.

Kahden eri absoluuttisen paineen omaavan tilavuuden välillä oleva venttiili muodostaa 
kriittisen  aukon  näiden  kahden  tilan  välille.  Toisin  sanoen mittaamalla  absoluuttista 
painetta  kriittisen  aukon  kummaltakin  puolelta,  voidaan  määrittää  venttiilin  läpi 
kulkevan virtausnopeuden. Kun tilojen absoluuttisten paineiden suhde on alle kriittisen 
painesuhteen, niin virtaus on ylikriittistä. Kriittisen painesuhteen voi lasken kaavalla:

bkv=(
2

κ+1
)

κ
κ−1 , (7)
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jossa bkv on  kriittinen  painesuhde  ja κ on  virtaavan  aineen  adiabaattivakio,  joka 
kuvaa aineen joustavuutta. Ilman adiabaattivakio on noin 1.4, joten yhtälöstä voidaan 
laskea  ilman  kriittinen  painesuhde,  joka  on  noin  0.53.  Kriittistä  painesuhdetta  voi 
verrata  (korkeamman)  tulopuolen  paineeseen p1 ja  (matalamman)  lähtöpuolen 
paineeseen p2 suhteeseen seuraavalla tavalla. Alikriittiselle virtaukselle painesuhteen 
on oltava:

Alikriittinen virtaus :
p2

p1
⩾bkv , (8)

ja ylikriittiselle virtaukselle painesuhteen on oltava:

Ylikriittinen virtaus :
p2

p1
<bkv , (9)

jossa bkv on kriittinen painesuhde, p1 on tulopuolen korkeampi absoluuttinen paine 
ja p2 on lähtöpuolen matalampi absoluuttinen paine.

2.4 Bernoullin laki
Bernoullin laki pätee silloin kun virtaava aine on kokoonpuristumatonta. Bernoullin laki 
on muotoa:

p+ρg h+ 1
2
ρ v2=vakio , (10)

jossa  p  on  absoluuttinen  paine  (Pa), ρ on  aineen  tiheys (kg /m3) ,  g  on 
gravitaatiokiihtyvyys (m / s2) , h on putken sijainti nollakohdasta (m) ja v on aineen 
nopeus (m/s).

Bernoullin lain mukaan paineen pienentyessä aineen nopeus putkessa kasvaa. Lisäksi 
paine  pienenee  silloin  kun  putken  halkaisija  pienenee.  Jos  venttiiliä  ajatellaan 
kuristimena,  niin  Bernoullin  lain  mukaan  virtausnopeus  kuristimen  kohdalla  kasvaa 
venttiilin kriittisen aukon pienentyessä. Tämä on tärkeä ominaisuus kun tarkastellaan 
putkiston sisäisiä virtausnopeuden muutoksia.  Samalla  on kuitenkin  muistettava,  että 
Bernoullin yhtälö (10) ei päde kokoonpuristuville aineille. Esimerkiksi ilma on erittäin 
kokoonpuristuvaa. [6]

Bernoulin  lain  mukaan  aineen  virtausnopeus  pysyy  samana  venttiiliä  ennen  kuin 
venttiilin  jälkeenkin kun putken paksuus palautuu jälleen samalle  tasolle  kuin ennen 
kriittistä  aukkoa.  Samaan  aikaan  on  muistettava,  että  kaavassa  (3)  esitetyn  Darcy–
Weisbach  yhtälön  mukaan  paine-ero  kasvaa  suhteessa  nopeuden  neliöön  [2].  Eli 
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putkessa  kuristimen  kohdalla  olevan  nopeuden  kasvaminen  nostaa  kitkavoimia 
kyseisessä pisteessä, jolloin virtausnopeus pienenee. Kuvassa 8 esitetyssä putkessa tämä 
kuristin sijaitsee Position 2:ssa, jossa putken halkaisija on pienempi kuin muissa osissa 
putkea.  Tällöin  paine  tippuu  venttiilin  tulopuolen p1 ja  lähtöpuolen p2 välillä 
huomattavasti  nopeammin  kuin  muissa  osissa  putkea.  Mitä  pienemmäksi  venttiilin 
kriittinen aukko säädetään, sitä suuremman painehäviön se saa aikaan. [6]

Kuva 8: Venturi putki.

2.5 Ylikriittinen virtaus
Kun kriittisen aukon tulo- ja lähtöpuolen paineiden suhde on pienempi kuin kriittinen 
painesuhde bkv ,  niin  aineen  nopeus  on  kasvanut  kriittisen  aukon  kohdalla  äänen 
nopeuden  suuruiseksi.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  ylikriittisessä  virtauksessa 
virtausnopeus kriittisen aukon läpi pysyy vakiona. Massavirta ei siis riipu lähtöpuolen 
paineesta p2 ,  vaan  teoriassa  vain  kriittisen  aukon  leikkauspinta-ala  ja  tulopuolen 
paine p1 vaikuttavat massavirtaan.

Kun ylikriittinen painesuhde on saavutettu,  niin massavirta voidaan laskea seuraavan 
kaavan avulla:

ṁ=C q A p1 √ 2
R T ψ , (11)

jossa  A  on  kriittisen  aukon  pinta-ala m2 , p1 on  kriittisen  aukon  tulopuolen 
absoluuttinen paine (Pa), R on kaasuvakio (ilmalle 287 Nm/kgK), T on lämpötila (K) ja 

Cq on purkautumiskerroin, joka riippuu kriittisen aukon reunan muodosta. Terävän 
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reunan purkautumiskerroin on 0.8, viistetyllä reunalla 0.9 ja pyöristetyllä reunalla 0.95. 
Lisäksi ψ on kerroin, joka lasketaan ylikriittisessä virtauksessa kaavan

ψ= 2
κ+1

1
κ−1 √ κ

κ+1
≈0.48 (12)

mukaan. Kun ilman adiabaattivakio on κ=1.4 , niin kertoimen ψ arvoksi tulee noin 
0.48.  Alikriittisessä  virtauksessa  kertoimeen ψ vaikuttaa  myös  paine p2 ,  jolloin 
kaava on muotoa:

ψ=√ κ
κ−1

[(
p2

p1
)

2
κ
−(

p2

p1
)

κ+1
κ

] . [5] (13)

2.6 Virtauksen teorian soveltaminen käytäntöön
Luvussa  2  on  käsitelty  kaasun  virtauksen  teoriaa  putkistossa  inhalaatiosovelluksen 
tapauksessa.  Käytännön  tilanteissa  virtauksen  määrittäminen  on  erittäin  haastavaa 
käyttäen  ainoastaan  matemaattisia  menetelmiä,  koska  yhtälöissä  käytetään  paljon 
approksimoitavia vakioita, jotka riippuvat putken virtausprofiilista, putken muodosta ja 
putken  karheudesta.  Lisäksi  teoria  toimii  suorille  putkille,  joiden  halkaisija  pysyy 
vakiona. Tästä johtuen todellisissa putkistoista on tehtävä paine- ja virtausmittauksia, 
jotta saavutetaan useimmissa tapauksissa riittävän suuri tarkkuus.

Luvun  alussa  esiteltiin  kuinka  laminaarinen  ja  turbulentti  virtausprofiili  eroavat 
toisistaan. Inhalaatiosovelluksessa säätöventtiilin jälkeen virtausprofiili on laminaarista 
pienemmillä  virtausnopeuksilla,  mutta  virtausnopeutta  kasvattaessa  voidaan  havaita 
systeemissä  myös   turbulenttisia  ominaisuuksia.  Erityisesti  säätöventtiilin  kohdalla 
virtausprofiili on aina turbulenttista virtauksen ollessa päällä. Säätöventtiilin kriittisen 
aukon kohdalla pidetään aina ylikriittinen virtaus kun on/off-venttiili on auki.

Venttiileillä  voidaan  muokata  virtausnopeutta.  Ylikriittinen  painesuhde  venttiilin 
kummaltakin  puolelta  mitattuna  tarkoittaa  sitä,  että  venttiilin  kriittisen  aukon  läpi 
kulkeva ilma liikkuu äänen nopeudella. Tämä ominaisuus mahdollistaa tilavuusvirran 
määrittämisen  inhalaatiosovelluksessa  ilman  virtausmittaria,  koska  säätöventtiilin 
lähtöpuolen paine ei vaikuta virtausnopeuteen. Tämä ominaisuus antaa mahdollisuudet 
riittävän  tarkalle  tilavuusvirtausmittaukselle  säätöventtiilin  asennon  ja  venttiilin 
lähtöpuolen  painemittauksen  avulla.  Säätöventtiilin  kriittisen  aukon  asento  on  siis 
tunnettava riittävän tarkasti.

Tässä  diplomityössä  käytetyn  sovelluksen  putkistossa  on  eri  paksuisia  putkia,  jotka 
lisäksi  mutkittelevat.  Jos  putkisto  olisi  täysin  suora,  niin  systeemin  fyysinen  koko 
kasvaisi liian suureksi, jolloin se ei olisi enää käytännöllinen vetokaapissa. Tämä johtaa 
siihen,  että  matemaattisesti  putkiston  määrittämistä  ei  kannata  suorittaa  sen 
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kompleksisuuden  vuoksi.  Paras  tulos  saavutetaan  kun  karakterisoidaan  putken 
virtausominaisuudet  analyyttisesti  mittaamalla.  Virtausnopeuden  laskenta-algoritmin 
toiminta on esitetty luvussa 6.1.
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3 Markkinoilla olevat kaksitieventtiilit

Tässä  diplomityössä  kehitetään  uusi  järjestelmä  markkinoilla  olevien 
kaksitieventtiilijärjestelmien rinnalle. Uuden järjestelmän kehittämisen motivaationa on 
vähentää  manuaalista  työtä,  jota  markkinoilla  olevat  kaksitieventtiilit  tuottavat  työn 
tekijälle.  Markkinoilla  on  nykyisin  2  varteenotettavaa  tuotetta,  joita  käytetään 
toistettavan imupulssin muodostamiseen. Ensimmäinen on kuvassa 9 näkyvä Copleyn 
Critical Flow Controller Model TPK [8] ja toinen on kuvassa 10 näkyvä Critical Flow 
Controller  Model  TPK  2000  [9].  Näitä  kumpaakin  laitetta  yhdistää  se,  että 
säätöventtiilin  asento  on  säädettävä  käsin  kaksitieventtiilin  vasemmalla  sivulla 
sijaitsevasta  kieritettävästä  mustasta  ruuvista.  Lisäksi  kumpaakin  laitetta  käytettäessä 
tarvitaan  ulkoista  virtausmittaria  ja  analyysilaitteeseen  asetettavaa  virtauksen 
määrityksen aikana käytettävää virtausmittarin sovitetta.

Kuva 9: Copleyn  Critical Flow Controller Model TPK. [8]
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Kuva 10: Copleyn  Critical Flow Controller Model TPK 2000. [9]

Kun laboratoriotöitä  tehdään markkinoilla  olevia  kaksitieventtiileitä  käyttämällä,  niin 
työn  tekijän  on  itse  laskettava  paineantureista  onko  kriittisen  virtauksen  kriteerit 
täyttyneet säätöventtiilin kohdalla. Työntekijän on myös itse säädettävä säätöventtiilin 
aukeama  oikeaksi  säätöventtiilin  käsikäyttöisestä  toimilaitteesta  ja  mitattava 
virtausnopeus  analyysilaitteeseen  erikseen  kiinnitettävällä  virtausmittarilla.  Lisäksi 
työntekijän  on  laskettava  itse  paperilla  imupulssin  kestoaika  ja  näppäiltävä  oikea 
lukema on/off-venttiilin ajastimeen.
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4 Analyysilaitteet

Tässä  luvussa  esitellään  analyysilaitteet,  joita  ohjataan  diplomityössä  rakennetulla 
automatisoidulla  kaksitieventtiilillä.  Analyysilaitteilla  mitataan  inhalaatioannosten 
ominaisuuksia.  Kaksitieventtiilin  kannalta  oleellista  on,  että  inhalaatiohiukkasia  ei 
normaalisti  kulkeudu  kaksitieventtiilille  asti,  eli  kaikki  hiukkaset  jäävät 
analyysilaitteeseen. 

4.1 MSLI,  eli Multi-Stage Liquid Impinger
MSLI, eli Multi-Stage Liquid Impinger on analyysilaite, joka mittaa inhalaatioannoksen 
aerodynaamista  hiukkaskokojakaumaa.  Aerodynaamisen  hiukkaskokojakauman 
ajatuksena  on erotella  hiukkaset  ilmavirrassa  sen suhteen,  kuinka  jyrkän  mutkan  ne 
pystyvät  tekemään  ilmavirrassa.  Aerodynaaminen  hiukkaskokojakauma  erottelee 
hiukkaset  niiden  aerodynaamisen  muodon,  virtausnopeuden  ja  massan  mukaisesti. 
MSLI analyysilaitteessa on 5 tasoa ja hiukkaskokojakauma määrittyy näihin tasoihin 
jäävistä  hiukkasten  määristä.  Raskaimmat  hiukkaset  osuvat  nestettä  sisältävään 
näytekuppiin  kaikista  loivemmassa  ilmavirran  mutkassa,  eli  ensimmäisellä  MSLI:n 
tasolla.  Ne hiukkaset,  jotka ovat  riittävän kevyitä,  jatkavat  seuraaville  tasoille,  jossa 
ilmavirran  mutka  jyrkkenee.  Tällä  tavalla  MSLI  mittaa  sitä,  kuinka  syvälle 
inhalaatioannoksen  hiukkaset  tunkeutuvat  keuhkoissa.  Aerodynaamisen 
hiukkaskokojakauman  mittaustavasta  johtuen  virtausnopeuden  määrittäminen  on 
sovelluksen  kannalta  tärkeää,  koska  tulos  riippuu  hiukkasten  hitausvoimasta,  johon 
vaikuttaa  hiukkasten  tiheys,  muoto  ja  nopeus.  Jos  virtausnopeus  suurenee,  niin 
raskaammat  hiukkaset  osuvat  näytekuppiin  loivemmalla  ilmavirran  mutkalla  ja 
aerodynaamisesta  hiukkaskokojakaumasta  tulee  täten  erilainen.  Tästä  syystä 
tilavuusvirtauksen  tarkka  määrittäminen  on  erityisen  tärkeää  tämän  diplomityön 
sovelluksessa. Kuvassa 11 on esitetty MSLI analyysilaite. Kuvassa oikeaan ylänurkkaan 
kiinnitetään  inhalaattori  ja  vasempaan  alanurkkaan  kaksitieventtiilin  letku.  Lisäksi 
kuvan oikealla puoliskolla olevasta piirrosmallissa näkyy tarkemmin jokaisella tasolla 
jyrkkenevä ilmanvirtauksen mutka näytekupin päällä. Näytekuppiin jäävän lääkeaineen 
määrä analysoidaan kemiallisesti. [10]
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Kuva 11: MSLI analyysilaite. [10]

4.2 NGI,  eli Next Generation Impactor
NGI,  eli  Next  Generation  Impactor  on  MSLI:n  tapaan  analyysilaite,  joka  mittaa 
aerodynaamista  hiukkaskokojakaumaa.  Vertailukelpoiseen  aerodynaamisen 
hiukkaskokojakauman  mittaukseen  vaaditaan  MSLI:n  tapaan  tarkka  virtausnopeuden 
määrittäminen.  NGI poikkeaa MSLI:stä  kuitenkin  siten,  että  siinä on 8 tasoa,  johon 
inhalaatiohiukkaset  voivat  jäädä.  MSLI:ssä  tasoja  on  5  kappaletta,  joten 
hiukkaskokojakauma voidaan määrittää NGI:llä hieman MSLI:tä tarkemmin. Kuvassa 
12  on  esitetty  NGI  analyysilaite.  Kuvassa  vasempaan  ylänurkkaan  kiinnitetään 
inhalaattori  ja  oikeaan  alanurkkaan  kaksitieventtiilin  letku.  Kuvassa  13  NGI 
analyysilaite on avattuna ja sen tasot ovat ympyröitynä. [11]
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Kuva 12: NGI analyysilaite. [12]

Kuva 13: Analyysilaite NGI avattuna. [11]
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4.3 DD-putket
DD-putket  ovat  analyysilaitteita,  jotka  ottavat  talteen  kaikki  inhalaatioannoksen 
hiukkaset.  Talteenotetuista  annoksista  voidaan  tämän  jälkeen  tehdä  kokeita.  Toisin 
sanoen DD-putket eivät mittaa hiukkaskokojakaumaa kuten MSLI ja NGI, mutta niiden 
avulla  voidaan  mitata  annoksista  muita  ominaisuuksia.  Esimerkiksi  inhalaattorien 
annosten  tasaisuutta  annostelun  alusta  loppuun.  DD-putkia  on  käytössä  lasisia  ja 
muovisia. Muovinen DD-putki on ainoa analyysilaite, jonka kyljessä on aukko paine-
eroanturin letkulle. Tästä syystä aina kun käytössä olevalle analyysilaitteelle säädetään 
4  kPa  paine-ero  inhalaattorin  yli,  on  paine-eron  säätö  tehtävä  muovista  DD-putkea 
käyttäen.  Tämän  jälkeen  säädetään  kyseiselle  analyysilaitteelle  sama  virtausnopeus, 
joka  muovisella  DD-putkella  oli  ollut  4  kPa  paine-erolla.  Paine-ero  4  kPa  on 
inhalointivoimakkuus jonka suurin osa inhalaattorien käyttäjistä kykenee saavuttamaan. 
Muovinen DD-putki on esitetty kuvassa 14. [13]

Kuva 14. Muovinen DD-putki. [13]
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5 Laitteen fyysinen toteutus

Tässä  luvussa  on  kuvattu  diplomityössä  suunnitellun  laitteen  osat  ja  niiden 
ominaisuudet. Lisäksi luvussa tarkastellaan laitteen fyysisestä rakennetta.

5.1 Järjestelmän komponenttien liitännät
Tässä  diplomityössä  toteutettu  järjestelmä  on  prototyyppiversio  älykkäästä 
kaksitieventtiilistä, ja se on toteutettu kuvassa 15 näkyvän valkoisen muovisen laatikon 
sisälle.  Laatikon oikealla sivulla näkyy paine-eroanturi  P1 ja laatikon takaseinään on 
kiinnitetty  I/O-boksia  suojaava  laatikko.  Vakuumipumpulle  vievä  letku  sijaitsee 
laatikon vasemmalla puolella ja laatikon oikean puoleiseen sivuun kiinnitetty letku vie 
analyysilaitteelle.  Kuvan  15  tapauksessa  kaksitieventtiilissä  on  analyysilaitteena 
muovinen DD-putki.

Kuva 15: Näkymä kaksitieventtiilistä

5.1.1 Sähkökytkennät
Sähkökytkennät  on  esitetty  kuvassa  16.  I/O-boksin  analogisilla  inputeilla  luetaan 
anturien  mittausdataa  ja  digitaalisilla  outputeilla  ohjataan  venttiileitä.  Teholähteille 
viedään vaihtovirtaa silloin kun virtakytkimestä laite on kytketty päälle ja suojamaa on 
kytketty teholähteiden miinus-napaan. Lisäksi I/O-boksia ohjataan tietokoneella,  joka 
on  yhteydessä  USB-väylällä.  Kuvassa  sinisellä  taustalla  olevat  laatikot  ovat 
komponentteja  ja  valkoisella  taustalla  olevat  laatikot  elektroniikkapiirejä. 
Komponenteissa  vihreällä  kirjoitetut  rivit  ovat  liitoksia.  Johtimet  on  värikoodattu 
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samalla  tavalla  kuin  prototyypissä.  Säätöventtiiliin  kytkettyä  johdinta  kuvaa  sininen 
nuoli, koska kyseinen johto koostuu neljästä johtimesta (punainen, sininen, valkoinen ja 
keltainen). Kyseinen johto näkyy kuvassa 17 oikeassa ylänurkassa.

Kuva 16: Laitteiden sähkökytkennät.

5.2 Osat
Laitteiston  sisäpuolella  sijaitsevat  osat  on  esitetty  kuvassa  13.  Sähköjohdot  on 
värikoodattu siten, että punaisessa johtimessa on korkeavirtaiset jännitteet (5 V, 12 V tai 
24 V), keltaisessa johtimessa heikkovirtaiset I/O-boksin ohjaussignaalit ja valkoisessa 
johtimessa  anturien  mittaussignaalit  (0-10  V).  Vaihtovirtajohdot  on  standardin 
mukaisesti värikoodattu siten, että keltavihreässä johdossa on suojamaa, siniset johdot 
liitetään  teholähteiden  N-liittimeen  ja  ruskeat  johdot  teholähteiden  L-liittimeen. 
Kuvassa laatikon  vasemmalla  sivulla  olevan aukon läpi  kulkevat  johtimet  kytketään 
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I/O-boksiin, joka sijaitsee omassa laatikossaan heti kyseisen seinän taakse kiinnitettynä. 
Kuvassa oikeassa ylänurkassa olevan aukon johtimet vievät paine-erolähettimeen P1.

Kuva 17: Laitteen osat.
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5.2.1 Säätöventtiili
Säätöventtiilinä  on  paperiteollisuuteen  suunniteltu,  askelmoottoritoimilaitteella 
(EMA5000) ohjattava  säätöventtiili.  Kuvassa 18 näkyy säätöventtiili  lähellä  laatikon 
laitaa,  jossa  musta  osa  on  toimilaite  ja  metallinen  osa  on  venttiili.  Venttiili  aukeaa 
kiinni-asennosta auki-asentoon noin 3100 pulssilla. Tässä sovelluksessa säätöventtiilin 
tarkkuus on oltava riittävän suuri, ja kyseinen säätöventtiili täyttää vaatimukset. Laitteen 
tuotantoversion säätöventtiilien karaa voidaan muokata siten, että venttiilin virtausalue 
voidaan säätää aina samanlaiseksi,  halutunlaiseksi  ja lineaariseksi.  Tämä muokattava 
säätöventtiilin alue mahdollistaa venttiilin kriittisen aukon mitoittamisen optimaaliseksi. 
Erityisesti  laitteen tuotantoversiossa on hyödyllistä  teettää virtausalueeltaan identtisiä 
säätöventtiileitä, jotka ovat tarkasti lineaarisia. Säätöventtiilin kappalehinta määräytyy 
ostettavien  laitteiden  lukumäärän  mukaan,  koska  karan  suunnittelun  jälkeen  niitä 
voidaan monistaa helposti.

Tässä  työssä  on  valittu  säätöventtiilin  toimilaitteeksi  askelmoottoritoimilaite. 
Askelmoottoritoimilaite on paras vaihtoehto, koska laitteen on pystyttävä lukkiutumaan 
säädön  jälkeen  tarkasti  tiettyyn  pisteeseen.  Lisäksi  venttiilin  askelmoottorin  asento 
tunnetaan  mittaamalla  pulssien  lukumäärä,  joten  venttiilin  asentoa  ei  tarvitse  mitata 
erikseen.

Kuva 18: Säätöventtiili.



25

Pharmacopoeiassa  säätöventtiilille  on  määrätty  kriteereina,  että  venttiilin 
virtausvastuksesta kertova vakio Cv ≥ 1. Tämä kriteeri tarkoittaa sitä, että säätöventtiili 
pitäisi  mitoittaa siten, että kriittinen aukko olisi  oltava aukinaisena aivan liian suuri. 
Jotta  kaksitieventtiili  toimii  mahdollisimman  hyvin  siinä  tehtävässä,  johon  se  on 
tarkoitettu, on maksimi Cv arvon oltava huomattavasti pienempi kuin 1.  Prototyypissä 
olevan säätöventtiilin maksimi Cv-arvoa ei ole mitattu.

5.2.2 On/off-venttiili
Käytetty on/off-venttiili on solenoiditoimilaitteella ohjattava venttiili, jonka valmistaja 
on Müller  co-ax ag.  Venttiilin  malli  on MK 10,  jonka käyttöjännite  on 12V ja  sen 
putkiliitännät  ovat  G  ¾  tuuman  kierteisiin  venttiilin  kummallakin  puolella.  On/off-
venttiilin  mitat  on  esitetty  kuvassa  19  ja  kuvassa  17  on/off-venttiili  näkyy  kuvan 
alalaidassa.

Kuva 19: On/off-venttiilin mitat.

Pharmacopoeia  määrittää  on/off-venttiilin  kriteereiksi,  että  sen  pitää  vastustaa 
ilmavirtaa mahdollisimman vähän. Lisäksi venttiilin aukon halkaisija on oltava ≥ 8 mm 
ja venttiilin aukeamisaika on oltava ≤ 100 ms. Prototyypissä käytetyn venttiilin aukko ei 
ole ympyrän muotoinen, joten aukolla ei ole matemaattista halkaisijaa. Vaikka venttiilin 
sisämittoja ei tiedetä, venttiili liitetään G ¾ tuuman putkeen, jonka halkaisija on noin 
19.05 cm. Venttiili  ei oleellisesti ahdista kyseistä putkea. Venttiilin vastuskerroin, eli 
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Kv-arvo on 2.5 (m3 √bar /h) , joka on Cv-arvona 2.9. Venttiili avautuu ja sulkeutuu 
25 ms:ssa.

5.2.3 I/O-boksi
I/O-boksina  käytettiin  Data  Translationin  mallia  DT9802.  Kyseinen  malli  eroaa 
DT9801:stä  siten,  että  DT9802:ssa  on 2 analogista  outputtia.  Tässä  sovelluksessa  ei 
analogisia  outputteja  tarvita,  joten  jatkossa  I/O-boksia  DT9801  käyttämällä  voidaan 
säästää  noin  100  €  yhdeltä  venttiililtä.  Kyseinen  muutos  ei  pitäisi  vaikuttaa 
ohjelmakoodiin, joten ohjelmaa ei tarvitse muuttaa kun DT9801 on käytössä. I/O-boksi 
sijaitsee kaksitieventtiilin takaseinään kiinnitetyssä muovilaatikossa. I/O-boksi DT9802 
on esitetty kuvassa 20.
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Kuva 20: Data Transalionin I/O-boksi DT9802

5.2.4 Paine-erolähetin P1
Paine-erolähettimenä  käytetään  mittalaitetta  984M.573704c  valmistajalta  Beck  ja  se 
näkyy kuvassa 15 sijaitsevan älykkään kaksitieventtiilin oikealla seinämällä. Kyseinen 
paine-erolähetin mittaa paine-eroa 0-5 kPa ja 0-10 kPa, eli mittausaluetta voi vaihtaa. 
Tässä  sovelluksessa  on  käytetty  mittausaluetta  0-5  kPa,  koska  tällöin  tarkkuus  on 
parempi.  Kyseinen  mittausalue  riittää,  koska  sovelluksessa  paine-ero  säädetään  aina 
arvoon 4 kPa. Paine-erolähetin  lähettää mittaustuloksen 0-10 V jännitearvona,  jonka 
virhe on < 1 % mittausalueesta.
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Pharmacopoeia [1] ei määritä kriteereitä paine-erolähettimelle. Paine-eron säätötarkkuus 
on oltava 4.0 kPa yhden desimaalin tarkkuudella Pharmacopoeian mukaan.

5.2.5 Absoluuttisen paineen lähettimet P2 ja P3
Sovelluksessa absoluuttisen paineen lähettiminä on käytetty valmistajan Gems Sensors 
mittalaitetta  TR  2200  Gauge,  jonka  mittausalue  on  -1  –  0  bar  ja  virhe  <  1.5  % 
mittausalueesta. Absoluuttisen paineen lähetin TR 2200 Gauge on esitetty kuvassa 21. 
Mittalaite liitetään putkeen G ¼ tuuman kierteillä.

Pharmacopoeia [1] ei määritä kriteereitä absoluuttisen paineen lähettimille P2 ja P3.

Kuva 21: absoluuttisen paineen lähetin TR 2200.

5.2.6 Teholähteet 5V, 12V ja 24V
Teholähteinä  käytetään  valmistajan  TDK-Lambda  sarjaa  DSP,  jotka  muuttavat 
vaihtovirtaa tasavirraksi. Siniset teholähteet näkyvät kuvassa 17, jossa ne on kiinnitetty 
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laitteen  keskellä  sijaitsevaan  DIN-kiskoon.  Kuvan  vasemmanpuoleinen  teholähde 
DSP100-12 tuottaa jännitettä 12 V, keskellä on pienempi 5 V teholähde DSP10-5 ja 
oikeassa laidassa 24 V teholähde DSP100-24. Jännitelähteisiin kiinnitetään vaihtovirran 
sininen ja ruskea johdin kuvan 8 liittimiin L ja N siten, että sininen johdin kiinnitetään 
N-liittimeen ja ruskea johdin L-liittimeen. Keltavihrea johdin, eli suojamaa, kiinnitetään 
tasajännitettä  tuottavan  puolen  maahan  eli  kuvan  22  vasemman  ylänurkan  miinus-
liittimeen. Tällä tavalla laitteisto maadoitetaan.

Kuva 22: TDK-Lambde DSP100-24 teholähde.
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5.3 Elektroniikka

5.3.1 Säätöventtiilin askelmoottoritoimilaitteen ohjainkortti
Säätöventtiilin  askelmoottori-toimilaitetta  ohjataan  ohjainkortilla.  Ohjainkorttiin 
annetaan käyttöjännite (24 V), maa, moottorin pyörimissuunta 24 V signaalilla ja pulssit 
24 V signaalilla.  Kun ohjainkortti  saa pulssin, niin askelmoottori  liikkuu 1 askeleen. 
Moottorin pyörimissuunta määräytyy ohjainkortille annetusta suuntabitistä.

Ohjainkortti  tuottaa  askeltoimilaitteelle  kokoaskellusta.  Askelmoottorin  toimilaite 
kykenee maksimissaan 1/8 askellukseen. Ohjainkortti toimii 24V jännitteellä.

Kuva 23: Säätöventtiilin askelmoottoritoimilaitteen ohjainkortin liitännät.

Säätöventtiilin askelmoottoritoimilaitteen ohjainkortin liitännät on esitetty kuvassa 23. 
Kuvassa vasemmalla on ohjainkortin sisäänmenot, ja oikeaan alanurkkaan kiinnitetään 
askelmoottoritoimilaitteen  liitin.  Sisäänmenoon  ”input  1”  liitetään  moottorin 
liikesuunnan  signaali  ja  sisäänmenoon  ”input  2”  annetaan  pulssisignaali.  Kuvassa 
sinisellä ruksattuja liitäntöjä ei tarvita.
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5.3.2 Säätöventtiilin ohjainkortin ohjainpiiri
Säätöventtiilin  ohjainkortti  toimii  jännitteellä  24V  kun  taas  I/O-boksin  digitaalisen 
outputin jännite on 5V. Tästä syystä on tehtävä vahvistin, joka vahvistaa ohjainkorttiin 
tulevan jännitteen 24V:iin. Ohjainkortti toimii pienellä sähkövirralla, joten piirissä oleva 
vastus on mitoitettava  siten,  että  se tiputtaa signaalin  virran 25 mA:iin.  Kuvassa 24 
oleva  piiri  on  toteutettava  kumpaankin  kappaleessa  3.1  esitettyyn  säätöventtiilin 
ohjainpiirin inputtiin 1 ja 2, eli askelmoottorin liikesuunnan ja pulssien sisäänmenoihin.

Kuva 24: Säätöventtiilin ohjainpiirin piirikaavio.

Säätöventtiilin  ohjainpiirissä  käytettiin  NPN  darlington  transistoria  45V4A  TO126. 
Teholähteet on esitetty kappaleessa 2.6, I/O-boksi kappaleessa 4.2.3 ja säätöventtiilin 
ohjainkortti kappaleessa 4.3.1.

Säätöventtiilin  ohjainpiiri  toimii  siten,  että  I/O-boksin  digitaalisen  outputin  vetäessä 
transistori  johtaa.  Tällöin  säätöventtiilin  ohjainkortille  ei  mene  signaalia.  Kun  I/O-
boksin digitaalisen outputin arvo on 0, niin säätöventtiilin ohjainkortille tuleva signaali 
on 24V virtauksella 25 mA.
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Jotta säätöventtiilin ohjainpiirille tuleva virta on riittävän pieni (25 mA), on valittava 
piiriin oikean kokoinen vastus. Vastuksen koko on laskettu kaavassa

R=U
I

= 24V
25×10−3 A

=960Ω  , (14)

jossa R on vastuksen resistanssi ( Ω ), U on teholähteen jännite (V) ja I on haluttu 
virta säätöventtiilin ohjainkortille (A).

5.3.3 On/off-venttiilin ohjainpiiri
On/off-venttiilin  ohjauspiiri  ohjaa  releellä  12  V  teholähdettä,  joka  avaa 
solenoidiventtiilin.  On/off-venttiilin  ohjainpiirin  piirikaavio  on  esitetty  kuvassa  25. 
Ohjainpiiri toimii siten, että I/O-boksin digitaalisen outputin vetäessä myös ohjainpiiri 
vetää, jolloin on/off-venttiili aukeaa.

On/off-venttiili  on  solenoidiventtiilin,  joten  se  on  suojattava  diodilla.  Solenoidin 
purkautuminen  tuottaa  vastakkaissuuntaisen  jännitepiikin,  joten  solenoidin  ympärillä 
oleva  diodi  suojaa  muuta  elektroniikkaa  kyseiseltä  jännitepiikiltä.  Myös  releen 
ympärille on samasta syystä lisättävä diodi. On/off-venttiili on solenoidiventtiili, joka 
toimii jännitteellä 12V.

Kuva 25: On/off-venttiilin ohjainpiirin piirikaavio.
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On/off-venttiilin  ohjainpiirissä käytetään NPN darlington transistoria  45V4A TO126. 
Releen malli on 2 C/O 8A 5VDC ja releen ympärillä oleva diodi on mallia 1N4007. 
On/off-venttiilin  ympärillä  oleva  diodi  on  mallia  1N4001.  Teholähteet  on  esitetty 
kappaleessa 4.2.6, I/O-boksi kappaleessa 4.2.3 ja on/off-venttiili kappaleessa 4.2.2.

5.4 Putkisto
Järjestelmän  läpi  kulkee  putkisto.  Laitteen  putkisto  alkaa  kuvan 17 alaosasta,  johon 
vakuumipumpun  letku  johtaa.  Vakuumipumpulla  muodostetaan  putkiston  alipaine. 
Säätöventtiili  on  kuvan  yläosassa  ja  sen  on  kiinnitetty  putkistoon  siten,  että  sen 
kummallakin puolella sijaitsee absoluuttisen paineen anturi P2 ja P3. Paineanturin P2 
jälkeen  putkisto  johdetaan  ulos  laatikosta,  josta  se  viedään  letkua  pitkin 
analyysilaitteelle.

Putkiston halkaisijan on oltava inhalandan [1] mukaan vähintään 8 mm, joten putkisto 
on  kasattu  putkistokomponenteista,  jotka  täyttävät  tämän  kriteerin.  Säätöventtiiliä 
edeltävissä, eli vakuumipumpun puolella olevissa putkistokomponenteissa on suurempi 
halkaisija kuin säätöventtiilin analyysilaitteen puolella olevissa putkistokomponenteissa. 
Putkistokomponenttien  pienentäminen  säätöventtiilin  jälkeen  johtui  siitä,  että 
prototypointilaatikon  tilavuus  ei  olisi  riittänyt  leveämpään  putkistoon  kyseisessä 
kohdassa.
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6 Laitteen ohjelmiston toiminta

Tässä  luvussa  käsitellään  diplomityön  ohjelmiston  toiminta  ja  analyysilaitteiden 
toimintalogiikan kuvaukset. Ohjelmisto on koodattu C#-kielellä Visual Studio Express 
2012 ohjelmointiympäristössä.

6.1 Käyttöliittymä
Käyttöliittymä on toteutettu käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen menetelmällä siten, että 
laboratoriotyöntekijät ovat olleet mukana käyttöliittymän toteutuksessa alusta asti. Tällä 
tavalla  on  pyritty  saavuttamaan  mahdollisimman  selkeä  ja  työtilanteeseen  sopiva 
käyttöliittymä.

6.1.1 Käyttöliittymän ratkaisut
Käyttöliittymän toteutuksessa päätavoitteena on suunnitella kosketusnäytöllä käytettävä 
ohjelmisto, joka on mahdollisimman yksinkertainen käyttäjälle. Tähän tavoitteeseen on 
päädytty  tekemällä  käyttöliittymän  oikeaan  ylänurkkaan  suuri  nappi,  josta  siirrytään 
aina  seuraavaan  osioon  toimintalogiikassa.  Lisäksi  käyttöliittymän  vasemmassa 
alanurkassa on ohjetaulu, joka kertoo työntekijälle, mitä toimenpiteitä on tehtävä ennen 
seuraavaa toimintalogiikan vaihetta. Käyttöliittymä näkyy kuvissa 26-32.

6.1.2 Käyttöliittymän toiminta
Käyttöliittymä  toimii  siten,  että  aluksi  valitaan  analyysilaite  ylhäällä  vasemmalla 
sijaitsevasta  valintalaatikosta,  jonka  yläpuolella  lukee  ”ANALYYSILAITE:”. 
Valintalaatikko on avattu kuvassa 26. Käyttöliittymässä edetään aina seuraavaan osioon 
oikealla ylänurkassa sijaitsevalla suurella painikkeella.
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Kuva 26: Käyttöliittymän näkymä analyysilaitteen valintaan.

Kun  analyysilaite  on  valittu,  niin  seuraavaksi  suoritetaan  paine-eron  säätö.  Tämä 
tarkoittaa  sitä,  että  säädetään  paine-ero  inhalaattorin  yli  arvoon  4  kPa.  Paine-eron 
säädön aikana mittalaitteessa on siis oltava inhalaattori kiinni inhalaattorin sovitteessa. 
Paine-eron  säätöä  ei  tehdä  jos  valitaan  analyysilaitteeksi  lasinen  DD-putki,  joka 
säädetään ainoastaan virtaukselle 28 l/min.  Paine-ero säädetään aina muovisella  DD-
putkella, johon voi kiinnittää paine-erolähettimen letkun. Paine-eron säädön näkymä on 
esitetty kuvassa 27.
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Kuva 27: Käyttöliittymän näkymä paine-eron säädölle inhalaattorin yli.

Kun paine-ero on säädetty inhalaattorin yli  muovisella DD-putkella,  niin seuraavaksi 
mitataan  virtaus  muoviselle  DD-putkelle.  Virtauksen  mittaus  suoritetaan  pelkällä 
inhalaattorin sovitteella siten, että otetaan inhalaattori irti analyysilaitteesta. Virtauksen 
mittauksen  aikana  ohjelma  testaa  laitteen  oikeellisuuden.  Jos  analyysilaitteen 
painehäviö  on  erilainen  kuin  normaalisti  kyseiselle  laitteelle,  voidaan  päätellä  että 
analyysilaitteessa on jotain vialla. Virtausmittauksen näkymä on esitetty kuvassa 28.

Kuva 28: Käyttöliittymän näkymä muovisen DD-putken virtausmittaukselle.
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Virtausmittauksen  jälkeen  voi  suorittaa  tiiveystestin  laitteille  MSLI  ja  NGI.  Muilla 
laitteilla  tiiveystestiä  ei  suoriteta.  Tiiveystestin  voi  kuitenkin  ohittaa,  koska  se  on 
normaalisti  tehty  vain  kerran  päivässä  tietylle  MSLI-  ja  NGI-laitteelle.  Tiiveystesti 
kestää  noin  30  sekuntia  ja  se  on  läpäistävä  jos  tiiveystesti  halutaan  suorittaa.  Jos 
tiiveystestiä  ei  läpäistä,  niin  se  on  tehtävä  uudestaan  kunnes  tiiveystesti  läpäistään. 
Tiiveystestin näkymä on esitetty kuvassa 29.

Kuva 29: Käyttöliittymän näkymä tiiveystestille.

Kun  tiiveystesti  on  suoritettu,  niin  seuraavaksi  säädetään  analyysilaitteelle  sama 
virtausnopeus, joka mitattiin aiemmin muovisella DD-putkella. Kuten virtausnopeuden 
mittauksessakin, niin virtausnopeuden säätö testaa myös analyysilaitteen oikeellisuuden. 
Analyysilaitteen virtausnopeuden säädön näkymä on esitetty kuvassa 30.
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Kuva 30: Käyttöliittymän näkymä analyysilaitteen virtausnopeuden säädölle.

Analyysilaitteen virtausnopeuden säädön jälkeen ohjelma laskee imuajan ja luo Excel-
dokumentaation,  jota  päivitetään  aina  kun  imetään  uusi  annos  inhalaattorista. 
Käyttöliittymässä annosten imeminen on esitetty kuvassa 31.

Kuva 31: Käyttöliittymän näkymä annosten imemisestä.
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Kun  analyysejä  tehdään  muovisella  DD-putkella,  niin  DD-putkea  vaihdetaan  aina 
kolmen  imukerran  jälkeen.  Tästä  syystä  muoviselle  DD-putkelle  voi  tehdä  uuden 
virtauksen säädön aina kun DD-putki  vaihdetaan.  Virtauksen säädön aikana ohjelma 
testaa uuden DD-putken oikeellisuuden. Kuvassa 32 näkyy vaaleanpunainen nappi, joka 
säätää uuden DD-putken virtausnopeuden oikeaksi.

Kuva  32:  Käyttöliittymän  näkymä  mitatessa  muovisella  DD-putkella  inhalaattorin  
annoksia.

Kun ensimmäinen annos on imetty,  niin oikeaan alanurkkaan ilmestyy nappi ”Aloita 
alusta”.  Tätä  nappia painamalla  siirrytään kuvan 1 näkymään, jonka jälkeen voidaan 
aloittaa uusi analyysi valitsemalla analyysilaitteella.

6.2 Toimintalogiikat analyysilaitteille
Ohjelma  pitää  sisällään  toimintalogiikan  neljälle  analyysilaitteelle,  jotka  ovat  MSLI, 
NGI,  muovinen  DD-putki  ja  lasinen  DD-putki.  Lasisella  DD-putkella  on  kaksi 
analyysitapaa, joilla kummallakin on oma toimintalogiikkansa.

6.2.1 MSLI:n toimintalogiikka
Kun toimintalogiikaksi  valitaan sovelluksen ohjelmistossa MSLI, niin aluksi  tehdään 
paine-eron  säätö  muoviselle  DD-putkelle,  jonka  tulos  hyväksytään  jos  virtaus 
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säätöventtiilin  yli  todetaan  ylikriittiseksi.  Tämän  jälkeen  suoritetaan  virtausmittaus 
muoviselle DD-putkelle. Virtausmittaus hyväksytään, jos prosentuaalinen virhe mitatun 
virtauksen  ja  muovisen  DD-putken  virtauskäyrän  välillä  kyseisellä  säätöventtiilin 
aukeamalla,  on  alle  3%.  Tällä  tavalla  todetaan  muovisen  DD-putken  oikeellisuus. 
Seuraavaksi suoritetaan tiiveystesti MSLI:lle. Tiiveystesti on vapaaehtoinen, mutta se 
on  läpäistävä  jos  tiiveystesti  päätetään  tehdä.  MSLI:n  tiiveystesti  läpäistään  jos 
paineenalenema  on  <  1/6  hPa/s.  Tiiveystestin  jälkeen  suoritetaan  MSLI:n 
virtausnopeuden säätö.  MSLI:n virtausnopeus säädetään saman suuruiseksi muovisen 
DD-putken aiemmin mitatun virtausnopeuden kanssa. Virtausnopeuden säädön aikana 
testataan  MSLI:n  oikeellisuus  samalla  tavalla  kuin  muovisen  DD-putken 
virtausnopeuden  mittauksen  aikana.  MSLI:n  virtausnopeuden  prosentuaalinen  virhe 
virtauskäyrästä saatuun tulokseen on oltava alle 3%. Tämän jälkeen aloitetaan MSLI-
analyysit. MSLI:n toimintalogiikka on esitetty kuvassa 33.

Kuva 33: MSLI:n toimintalogiikka.
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6.2.2 Analyysilaitteen NGI toimintalogiikka
Kun  toimintalogiikaksi  valitaan  sovelluksen  ohjelmistossa  NGI,  niin  aluksi  tehdään 
paine-eron  säätö  muoviselle  DD-putkelle,  jonka  tulos  hyväksytään  jos  virtaus 
säätöventtiilin  yli  todetaan  ylikriittiseksi.  Tämän  jälkeen  suoritetaan  virtausmittaus 
muoviselle  DD-putkelle.  Virtausmittaus  hyväksytään,  jos  prosentuaalinen  virhe 
virtausmittauksen  ja  muovisen  DD-putken  virtauskäyrän  välillä  kyseisellä 
säätöventtiilin  aukeamalla,  on  alle  3%.  Tällä  tavalla  todetaan  muovisen  DD-putken 
oikeellisuus. Seuraavaksi suoritetaan tiiveystesti NGI:lle. Tiiveystesti on vapaaehtoinen, 
mutta se on läpäistävä jos tiiveystesti päätetään tehdä. NGI:n tiiveystesti läpäistään jos 
paineenalenema on < 1 hPa/s. Tiiveystestin jälkeen suoritetaan NGI:n virtausnopeuden 
säätö. NGI:n virtausnopeus säädetään saman suuruiseksi muovisen DD-putken aiemmin 
mitatun  virtausnopeuden  kanssa.  Virtausnopeuden  säädön  aikana  testataan  NGI:n 
oikeellisuus  samalla  tavalla  kuin  muovisen  DD-putken  virtausnopeuden  mittauksen 
aikana. NGI:n virtausnopeuden prosentuaalinen virhe virtauskäyrästä saatuun tulokseen 
on oltava alle 3%. Tämän jälkeen aloitetaan NGI-analyysit. NGI:n toimintalogiikka on 
esitetty kuvassa 34.
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Kuva 34: NGI:n toimintalogiikka

6.2.3 Analyysilaitteen muovinen DD-putki toimintalogiikka
Kun toimintalogiikaksi  valitaan  sovelluksen  ohjelmistossa  muovinen  DD-putki,  niin 
aluksi tehdään paine-eron säätö muoviselle DD-putkelle, jonka tulos hyväksytään jos 
virtaus  säätöventtiilin  yli  todetaan  ylikriittiseksi.  Tämän  jälkeen  suoritetaan 
virtausmittaus  muoviselle  DD-putkelle.  Virtausmittaus  hyväksytään,  jos 
prosentuaalinen virhe mitatun virtauksen ja muovisen DD-putken virtauskäyrän välillä 
kyseisellä säätöventtiilin aukeamalla, on alle 3%. Tällä tavalla todetaan muovisen DD-
putken oikeellisuus. Tämän jälkeen aloitetaan muovisen DD-putken analyysit. Muovista 
DD-putkea  vaihdetaan  yhden  tai  kolmen  annoksen  välein.  Tämän  vuoksi 
toimintalogiikkaan on tehty mahdollisuus virtausnopeuden säätämiseksi samaksi kuin 
alkuperäisellä  DD-putkella.  Tällöin  myös  jokaisen muovisen  DD-putken oikeellisuus 
tulee tarkastetuksi. Muovisen DD-putken toimintalogiikka on esitetty kuvassa 35.
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Kuva 35: Muovisen DD-putken toimintalogiikka

6.2.4 Analyysilaitteen lasinen DD-putki toimintalogiikka kun virtausnopeudeksi 
säädetään 28 l/min

Laiselle  DD-putkelle  suoritetaan  aluksi  virtausnopeuden  säätö  arvoon  28  l/min. 
Virtausnopeuden säädön aikana testataan lasisen DD-putken oikeellisuus. Lasisen DD-
putken  virtausnopeuden  prosentuaalinen  virhe  virtauskäyrästä  saatuun  tulokseen  on 
oltava alle 15%. Lasisissa DD-putkissa on suuria eroja, joten hyväksymisrajat on oltava 
suuret.  Lasisen  DD-putken  toimintalogiikka  28  l/min  virtausnopeuden  säädöllä  on 
esitetty kuvassa 36.
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Kuva  36:  Lasisen  DD-putken  toimintalogiikka  kun  virtausnopeudeksi  säädetään  28  
l/min

6.2.5 Analyysilaitteen lasinen DD-putki toimintalogiikka kun säädetään 4 kPa 
paine-ero

Kun  toimintalogiikaksi  valitaan  lasinen  sovelluksen  ohjelmistossa  DD-putki  4  kPa 
paine-eron säädöllä, niin aluksi tehdään paine-eron säätö muoviselle DD-putkelle, jonka 
tulos hyväksytään jos virtaus säätöventtiilin yli todetaan ylikriittiseksi. Tämän jälkeen 
suoritetaan  virtausmittaus  muoviselle  DD-putkelle.  Virtausmittaus  hyväksytään,  jos 
prosentuaalinen virhe mitatun virtauksen ja muovisen DD-putken virtauskäyrän välillä 
kyseisellä säätöventtiilin aukeamalla, on alle 3%. Tällä tavalla todetaan muovisen DD-
putken  oikeellisuus.  Muovisen  DD-putken  virtausnopeuden  määrityksen  jälkeen 
suoritetaan lasisen DD-putken virtausnopeuden säätö. Lasisen DD-putken virtausnopeus 
säädetään saman suuruiseksi muovisen DD-putken aiemmin mitatun virtausnopeuden 
kanssa.  Virtausnopeuden  säädön  aikana  testataan  lasisen  DD-putken  oikeellisuus 
samalla tavalla kuin muovisen DD-putken virtausnopeuden mittauksen aikana. Lasisen 
DD-putken virtausnopeuden prosentuaalinen virhe virtauskäyrästä saatuun tulokseen on 
oltava alle 15%. Lasisissa DD-putkissa on suuria eroja, joten hyväksymisrajat on oltava 
suuret.  Lasisen  DD-putken  toimintalogiikka  4  kPa  paine-eron  säädöllä  on  esitetty 
kuvassa 37.
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Kuva 37: Lasisen DD-putken toimintalogiikka kun säädetään 4 kPa paine-ero

6.3 I/O-boksin liitännät
Tässä sovelluksessa I/O-boksista käytetään analogisia inputteja ja digitaalisia outputteja. 
Analogisilla  inputeilla  voidaan  mitata  jännitettä  välillä  -10V  –  10V.  Digitaalisilla 
outputeilla  voidaan  asettaa  tiettyyn  pisteeseen  jännite  0V  tai  5V.  I/O-boksi  toimii 
rajapintana ohjelmiston ja fysikaalisen maailman välillä.

6.3.1 Analogiset inputit
Analoogisilla  inputeilla  mitataan  painelähettimien  arvoja.  Lisäksi  5V  virtalähde  on 
kytketty  yhteen  analogiseen inputtiin.  Tämän inputin  arvosta  voidaan päätellä,  onko 
laitteen virta kytketty päälle. Analogisten inputtien kytkennät ovat:
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– Analooginen input 0 on kytketty paine-erolähettimeen (P1)

– Analooginen input 1 on kytketty absoluuttisen paineen lähettimeen (P2)

– Analooginen input 2 on kytketty absoluuttisen paineen lähettimeen (P3)

– Analooginen input 3 on kytketty 5 V jännitelähteeseen.

6.3.2 Digitaaliset outputit
Digitaalisilla  outputeilla  ohjataan  on/off-venttiiliä,  annetaan  säätöventtiilin 
askelmoottoritoimilaitteelle  pulssit  ja  muutetaan  säätöventtiilin 
askelmoottoritoimilaitteen  ajosuuntaa.  Digitaalisia  outputteja  on  I/O-boksilla  8  kpl. 
Koodissa  digitaalisia  outoputteja  ohjataan  hexadesimaaliluvuilla,  joten  8  bitin 
ohjaamiseen tarvitaan 2 hexadesimaalilukua.

Askelmoottorin toimilaitteelle menevät bitit ovat nollassa silloin kun niiden arvo on 1. 
Tämä johtuu kuvan 20 elektroniikkapiiristä, joka vahvistaa signaalin I/O-boksin 5 V:sta 
askelmoottoritoimilaitteen ohjauspiirin käyttämään 24 V:iin. Koodissa kaikki ohjaukset 
ovat nollatilassa haxadesimaaliluvulla 0x03, joka tarkoittaa bitteinä 0000 0011. Tämä 
tarkoittaa sitä, että digitaaliset  outputportit  0 ja 1 saavat arvon 1, ja muut portit  2-7 
saavat arvon 0.

Digitaalisia outputteja on käytössä yhteensä 3 kpl:

– Digitaalinen  output  portti  0  muodostaa  liikepulsseja  säätöventtiilin 
askelmoottoritoimilaitteelle.  Pulssi  muodostetaan  muuttamalla  bitti  arvosta  1 
arvoon 0 ja takaisin arvoon 1.

– Digitaalinen output portti 1:llä muutetaan säätöventtiilin suuntaa. Kun bitti saa 
arvon 1, niin säätöventtiiliä voi liikuttaa suuntaan auki. Vastaavasti kun bitti saa 
arvon 0, niin säätöventtiiliä voi liikuttaa suuntaan kiinni.

– Digitaalinen output portti 2 muuttaa on/off-venttiilin asennon kiinni ja auki. Kun 
bitti saa arvon 0, niin on/off-venttiili on kiinni. Vastaavasti kun bitti saa arvon 1, 
on/off-venttiili on auki.
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7 Ohjelmiston algoritmit

Tässä  luvussa  käsitellään  diplomityössä  käytettyjä  algoritmeja.  Luvussa  esitetään 
virtauksen määrityksen toteutus,  sovelluksen säätöalgoritmit  ja  tiiveystestin  logiikka. 
Säätöalgoritmien logiikan suunnittelussa oli kiinnitettävä huomiota siihen, että ylitykset 
eivät  saa  olla  mahdollisia  tässä  sovelluksessa.  Tavoitearvoa  oli  lähestyttävä  aina 
samasta suunnasta säätöventtiilin askelmoottoritoimilaitteen hystereesin vuoksi.

7.1 Virtauksen määritys
Tässä sovelluksessa putkiston läpi kulkevan ilman virtausnopeuden määrittäminen on 
välttämätöntä,  koska  inhalaattorin  läpi  on  pystyttävä  imemään  ihmiskeuhkojen 
tilavuuden  suuruinen  määrä  ilmaa  jokaisella  inhalaattorin  annoksella.  Virtauksen 
määritys on tehty aiemmin ulkoista virtausmittaria käyttämällä. Tässä työssä esitetään 
uusi  menetelmä virtauksen määrittämiseksi,  jolloin laboratoriotyön  tekijän ei  tarvitse 
kiinnittää  virtausmittaria  laitteistoon   testien  alussa.  Tällä  tavalla  nopeutetaan 
mittausprosessia ja säästetään aikaa laboratoriotyön tekijältä.

Virtausmittaus on mahdollista suorittaa riittävällä tarkkuudella kun käytetään hyväksi 
tietoa,  että  säätöventtiilin  läpi  virtaus  on  aina  ylikriittistä  imun  ollessa  päällä. 
Ylikriittisen painesuhteen massavirran kaavasta 11 nähdään, että ainoastaan tulopuolen 
paine ja  säätöventtiilin aukon pinta-ala vaikuttavat virtausnopeuteen kun säätöventtiilin 
läpi on ylikriittinen virtaus. Kaavassa lämpötila pysyy vakiona, koska laitetta käytetään 
ainoastaan olosuhdesäädetyissä laboratorioissa, joissa huoneilman lämpötilaa pidetään 
vakiona.

Tässä työssä virtausnopeuden määritys perustuu yllä mainittuun teoriaan, jonka mukaan 
säätöventtiilin  aukeaman  ja  paineanturin  P2  avulla  voidaan  määritellä  massavirta 
vakiolämpötilassa.  Kuvassa  38  nähdään,  että  eri  analyysilaitteilla  on  erilaiset 
paineenalennuskäyrät kun säätöventtiiliä aukaistaan.
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Kuva 38: Analyysilaitteiden paineenalenemat kaikilla säätöventtiilin asennoilla.

Virtauksen teorian mukaan on mahdollista  määritellä  paineanturin P2, säätöventtiilin 
aukeaman ja virtausnopeuden välille  yhteys.  Vertaamalla kuvaa 39 analyysilaitteiden 
painekäyriin kuvassa 38 nähdään, että virtausnopeus muutos tapahtuu samassa suhteessa 
kun paineanturin P2 arvo muuttuu.
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Kuva 39: Analyysilaitteiden virtausnopeudet kaikilla säätöventtiilin asennoilla.

Putkiston  virtausnopeuden  mallin  määritys  on  toteutettu  siten,  että  käytetään  yhden 
analyysilaitteen virtauskäyriä referenssinä. Referenssikäyrät tarkoittavat yhtä kuvan 39 
ja  vastaavaa  kuvan  38  käyrää.  Referenssikäyrästä  saadaan  laitteen  putkiston 
virtausominaisuuksia  identifioiva  käyrän  muoto,  ja  tähän  käyrään  verrataan 
painelukemaa  ja  säätöventtiilin  asentoa.  Virtausnopeuden  laskeminen  on  toteutettu 
korjaamalla referenssikäyrää  P2 mittarin paine-erolla vallitsevaan ilmanpaineeseen ja 
säätöventtiilin asennolla. Tässä työssä kehitetty virtausnopeuden määrityksen kaava on 
muotoa:

v=vref +k (Δ pref −Δ pmit) , (15)

jossa  v  on  analyysilaitteen  virtausnopeus  (l/min), vref on  referenssikäyrän 
virtausnopeus  säätöventtiilin  nykyisellä  asennolla  (l/min),  k  on  korjauskerroin 
säätöventtiilin  nykyisellä  asennolla, Δ pref on  referenssikäyrän  P2-arvosta  laskettu 
paine-ero ilmanpaineeseen säätöventtiilin  nykyisellä  asennolla  (bar) ja Δ pmit on P2 
arvon kautta mitattu paine-ero ilmanpaineeseen (bar). Ohjelmassa on analyysilaitteen 
virtausarvot  listattuna  50  askeleen  tarkkuudella,  jossa  askel  tarkoittaa  säätöventtiilin 
askelmoottoritoimilaitteen 1 askeleen aukeamaa. Kyseisten näytepisteiden väliset arvot 
interpoloidaan lineaarisesti muuttujille vref , k ja pref . 
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Kaavassa 15 oleva korjauskerroin k on määritetty kokeellisesti kaikilla säätöventtiilin 
aukeamilla  50  askeleen  välein  siten,  että  kaavan  16  nopeus  v  mitataan  tarkalla 
virtausmittarilla  kaikissa  säätöventtiilin  asennoissa.  Korjauskertoimelle  k  saadaan 
tällöin kaava:

k=
v−vref

Δ pref −Δ pmit
(16)

Kun korjauskerroin on laskettu kaikille säätöventtiilin aukeamille, niin arvoja voidaan 
tarkastellaan kuvassa 40 näkyvällä käyrällä. Korjauskäyrän arvoihin vaikuttaa hieman 
se,  kuinka  paljon  referenssianalyysilaitteen  ja  mitattavan  analyysilaitteen 
paineenalenema  eroaa  toisistaan.  Kun  analyysilaitteen  ja  referenssianalyysilaitteen 
paine-ero  on  suuri,  niin  korjauskertoimien  arvot  ovat  hieman  suurempia. 
Korjauskertoimessa  on  siis  hieman  epälineaarisuutta,  mutta  se  on  tässä  työssä 
linearisoitu  kaikilla  analyysilaitteilla  toimivaan  pisteeseen,  jolloin  k  voidaan  kuvata 
koodissa  vektorina.  Työssä  saavutettu  tarkkuus  on  todettu  riittäväksi  testeissä. 
Virtausnopeus saadaan siis  määritettyä  Pharmacopoeian  [1]  vaatimuksien  mukaisella 
tarkkuudella,  joka  on ±5 % virtausnopeudesta.  Jos  tarkkuutta  halutaan  nostaa,  niin 
korjauskertoimen  epälineaarisuuden  huomioiminen  nostaa  virtausnopeuden 
määrittämisen tarkkuutta.  Epälineaarisuuden huomioiminen on mahdollista  siten,  että 
korjauskertoimen arvo määräytyy säätöventtiilin asennon lisäksi myös paineanturin P2 
arvosta kyseisessä säätöventtiilin asennossa.
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Kuva 40: Korjaustermit kaikilla venttiilin aukeamilla.

7.2 Virtauksen säätöalgoritmi
Virtausnopeuden  säätö  alkaa  siten,  että  ajetaan  säätöventtiili  siihen  asentoon,  jossa 
oikea virtausnopeus normaalisti sijaitsee. Kun säätöventtiili on ajettu tähän pisteeseen, 
mitataan todellinen virtausnopeus. Jos virtausnopeus on kyseisessä pisteessä suurempi 
kuin  haluttu  virtausnopeus,  niin  ajetaan  säätöventtiiliä  kiinni  50  askelta.  Kun 
säätöventtiiliä ajetaan kiinni, niin on poistettava hystereesi ajamalla ensin 250 askelta 
säätöventtiiliä  kiinni,  ja  tämän  jälkeen  200  askelta  auki,  jonka  jälkeen  mitataan 
uudestaan  virtausnopeus.  Toistetaan  edellä  kuvattua  looppia  kunnes  saavutaan 
pisteeseen, jossa virtausnopeus on pienempi kuin haluttu virtausnopeus. Tässä vaiheessa 
tunnetaan kaksi virtausnopeuden pistettä, joiden välissä haluttu virtausnopeus sijaitsee. 
Seuraavaksi  lasketaan  lineaarisesti  interpoloimalla  kahden  pisteen  välillä,  missä 
säätöventtiilin  asennossa  päädytään  haluttuun  virtausnopeuden  lukemaan.  Tämän 
jälkeen ajetaan kyseiseen pisteeseen ja mitataan virtausnopeus. Tämä virtausnopeus on 
säätöfunktion lopullinen arvo.

Jos virtausnopeus oli säätöfunktion alun virtauskäyrästä haetun arvon alapuolella, niin 
säädön  logiikka  toimii  vastaavasti,  mutta  eri  suuntaan.  Virtausnopeuden  säädön 
algoritmi on esitetty kuvassa 41.
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Kuva 41: Virtausnopeuden säädön algoritmin toimintalogiikka.

7.3 Paine-eron säätöalgoritmi
Paine-eron säätöalgoritmi säätää paine-ero haluttuun arvoon, joka analyyseissä on aina 
4  kPa  kun  säätö  tehdään  paine-eron  mukaan.  Paine-eron  säädön  algoritmin 
toimintalogiikka on esitetty kuvassa 42.

Paine-eron säädön algoritmi säätää paine-eron haluttuun arvoon siten, että ylitystä  ei 
tapahdu. Tästä johtuen säätö on oltava riittävän hidas lähellä haluttua paine-eron arvoa, 
koska paine-erolähettimen viive johtaa liian nopealla säädöllä ylityksen. Ylitystä ei saa 
olla,  koska  säätöventtiilissä  on  hystereesiä.  Jos  säätöalgoritmi  ajaa  paine-eron  yli 
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halutun pisteen,  niin  on  ajettava  säätöventtiili  riittävästi  alle  halutun  pisteen,  jolloin 
hystereesi kumoutuu kun paine-ero säädetään uudestaan lähelle haluttua pistettä.

Paine-eron säädön algoritmin säätölooppi toimii siten, että aluksi mitataan paine-eron 
erosuureen  arvo.  Tähän  erosuureen  arvoon  on  otettu  huomioon  paine-eroanturin 
kalibrointiluku,  joka  kalibroi  paine-erolähettimen  nollakohdan  aina  mittauksia  ennen 
vallitsevaan ilmanpaineeseen. Jos mitatusta erosuureen arvosta päätellään,  että ollaan 
erittäin kaukana halutusta pisteestä ja halutun paine-eropisteen alapuolella, niin mitataan 
paine-eroa  vain  20  askeleen  välein.  Tämä  nopeuttaa  säätöä,  koska  paine-eroanturin 
lukemiseen  kuluu  hieman  aikaa.  Lisäksi  säädetään  pulssitaajuus  suurimmalle 
mahdolliselle. I/O-boksin maksimitaajuus on noin 200 Hz. Jos ollaan halutun pisteen 
alapuolella, mutta ei olla erittäin kaukana, niin aluksi varmistetaan,  että hystereesi on 
varmasti poistettu. Tämän jälkeen testataan, ollaanko erittäin lähellä. Jos ollaan erittäin 
lähellä, niin otetaan mediaani 50 paine-eromittauksesta. Tämän perusteella päätellään, 
onko säätö päämäärässä. Jos ollaan ainoastaan lähellä, niin pudotetaan pulssitaajuutta. 
Muussa tapauksessa kasvatetaan hieman pulssitaajuutta.

Jos  hetkellisestä  erosuureesta  havaitaan,  että  ylitys  on  tapahtunut,  niin  ajetaan  210 
askelta säätöventtiiliä kiinni päin. Tämä toimenpide poistaa hystereesin.
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Kuva 42:  Paine-eron säätöalgoritmin toimintalogiikka.
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7.4 Tiiveystesti
Tiiveystestin tarkoituksena on todeta analyysilaitteen tiiveys. Tässä kappaleessa esitetty 
tiiveystesti mittaa tiiveyden analyysilaitteesta aina on/off-venttiilille saakka. Tiiveystesti 
suoritetaan siten,  että  analyysilaitteen  suu tukitaan tulpalla  ja on/off-venttiili  avataan 
lyhyeksi ajaksi. Tämän jälkeen odotetaan 10 sekuntia paineen tasautumista kaikkialla 
järjestelmässä,  jonka jälkeen mitataan  20 sekuntia  paineantureiden P2 ja P3 paineen 
alenemista.  Jos  mittauksen  alkaessa  paine-ero  ilmanpaineeseen  on  alle  70  hPa, 
tiiveystesti on epäonnistunut. Tällöin vakuumipumppu ei ole saanut imettyä systeemiin 
riittävän suurta painetta, tai tulppa ei ollut kunnolla paikallaan analyysilaitteessa.

Paine alenee vakionopeudella, koska alipaineen arvo ei muutu oleellisesti 20 sekunnin 
mittauksen aikana.  Tästä  johtuen painearvot  muodostavat  suoran,  joka muuttuu  ajan 
funktiona. Suoransovitus tehdään lineaarisella pienimmän neliösumman menetelmällä 
[14]. Painearvoihin sovitettava suora on muotoa:

P=a+bt (17)

jossa  P on  paine  (bar)  a  ja  b  ovat  etsittävät  muuttujat  ja  t  on  aika  (s).  Pienimmän 
neliösumman menetelmässä etsitään a ja b minimoimalla lauseke

∑
i=1

n

(a+b t i−Pi)
2 , (18)

jossa t i on aika-arvo vektorin alkiossa i ja P i on painearvo vektorin alkiossa i.

Muuttuja a ratkaistaan seuraavan kaavan avulla:

a=
Pavg∑

i=1

n

(t i
2)− tavg∑

i=1

n

(t i Pi)

∑
i=1

n

(t i
2)−n t avg

2
, (19)

ja muuttuja b ratkaistaan seuraavan kaavan avulla:

b=
∑
i=1

n

(t i Pi)−n t avg Pavg

∑
i=1

n

( ti
2)−n tavg

2
, (20)

jossa Pavg on painevektorin keskiarvo, t avg on aikavektorin keskiarvo, t i on aika-
arvo  vektorin  alkiossa  i, P i on  painearvo  vektorin  alkiossa  i  ja  n  on  alkioiden 
lukumäärä aika- ja painevektoreissa.
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Kun suoransovitus on laskettu paineenalenemalle, niin tästä suorasta voidaan määrittää 
paineen alenemisnopeus. Kuvassa 43 on esimerkki suoransovituksesta tiiveystestissä.

Kuva 43: Tiiveystestin painemittauksien suoransovitus.

Tiiveystestin  suorittamisen  jälkeen  ohjelma  kirjoittaa  raportin  excel-tiedostoon,  joka 
pitää  sisällään  tiiveystestin  datan:  analyysilaitteen  tyypin,  aika-vektorin  (s), 
painevektorin P2 (bar), painevektorin P3 (bar), P2:n ja P3:n keskiarvovektorin (bar) ja 
sovitussuoran (bar) alkioiden arvot. Lisäksi tiiveystestin raporttiin on tulostettu paine 
tiiveystestin  alussa  (hPa),  paine  tiiveystestin  lopussa  (hPa),  paineen  alenema  20 
sekunnin aikana (hPa) ja paineenalenema 60 sekunnin aikana (hPa). Paineenalenema 60 
sekunnin  aikana  on  interpoloitu  mittaustuloksista  käyttämällä  hyväksi  sovitussuoraa. 
Erilaiset esitysmuodot on sisällytetty raporttiin, koska aiemmin tiiveystesti on suoritettu 
ottamalla painemittarilla ylös kaksi painearvoa: yksi alkuarvo ja toinen arvo minuutin 
kuluttua. Tiiveystestin raportti on nimetty aikaleimalla samalla tavalla kuin luvussa 7 
kuvattu mittausraportti.
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7.5 Analyysilaitteen oikeellisuuden tarkistusalgoritmi
Analyysilaitteen oikeellisuuden tarkastaminen on yksi niistä lisäominaisuuksista, jotka 
eivät olleet diplomityön alkaessa tavoitteena. Havaittiin, että kyseinen ominaisuus oli 
helppo lisätä laitteeseen, koska tarvittava mittaustieto oli helposti saatavissa.

Analyysilaitteen  oikeellisuuden  tarkastamiseen  tarvitaan  käytettävän  analyysilaitteen 
tyypillinen  virtausnopeuskäyrä,  jotka  on  esitetty  kuvassa  35.  Kun  tiedetään,  mikä 
virtausnopeuden tulisi olla käytettävällä analyysilaitteella silloin kun säätöventtiiliä on 
avattu  tiettyyn  aukeamaan,  voidaan  päätellä  mitatusta  virtausnopeudesta  onko 
analyysilaite  kunnossa.  Jos  prosentuaalinen  virhe  analyysilaitteen 
referenssivirtausnopeuteen  on  liian  suuri,  analyysilaitteen  oikeellisuus  ei  päde. 
Analyysilaite  voi olla  viallinen,  jos se vuotaa,  jos analyysilaitteen suodatinpaperi  on 
unohtunut asettaa paikalleen tai jos suodatinpapereita on tullut kaksi päällekkäin, tai jos 
analyysilaitteessa  on  jokin  muu  tukkiutuma.  Prosentuaalinen  virhe  saa  olla  toisilla 
analyysilaitteilla suurempi kuin toisilla, koska eri analyysilaitteissa on yksilöiden välillä 
enemmän  eroa  kuin  toisilla  analyysilaitteilla.  Esimerkiksi  lasisella  DD-putkella 
hyväksytään suuremmat eroavaisuudet, kuin monimutkaisimmilla analyysilaitteilla.
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8 Analyysien automaattinen raportointi

Yksi työn päätavoitteista on analyysien raportoinnin automatisointi. Ennen raportit on 
tehty  paperille  käsin,  jolloin  inhimillisten  virheiden  mahdollisuus  on  olemassa. 
Automaattinen raportointi säästää lisäksi aikaa laboratoriotyöntekijältä.

Jokaisesta mittauksesta muodostetaan automaattisesti Excel-pohjainen raportti. Ohjelma 
luo raportin jos sitä ei ole vielä tehty kyseiselle analyysille, tai päivittää raporttia, jos se 
on  jo  luotu.  Raportti  muodostetaan  ensimmäisen  kerran  toimintalogiikassa  siinä 
vaiheessa, kun aloitetaan annosten imeminen. Raporttia päivitetään aina kun suoritetaan 
uusi imu.

Raportti nimetään aikaleimalla analyysin alkaessa. Jos mittaus on aloitettu esimerkiksi 
päivänä 2.12.2013 klo 7:26,49, tällöin raportti nimetään ”2013_12_02–07_26_49.xls”. 
Aikaleimaan  pohjautuvaan  nimeämiseen  päädyttiin  jotta  laboratoriotyöntekijän  ei 
tarvitse  miettiä  jokaiselle  analyysille  uniikkia  nimeä.  Raportti  löytyy  aikaleiman 
perusteella, koska analyysilaitteen raportteihin kirjataan työn suoritusaika. Kuvassa 44 
on esimerkki raporttiin kirjoitetusta mittausdatasta.

Kuva 44: Analyysistä muodostettu automaattinen raportti mittausdatasta



59

9 Pohdintaa ja laitteen jatkokehitys

Järjestelmän kehittäminen lääketeollisuudessa käytettäväksi laitteeksi vaatii vielä paljon 
työtä, koska lääketeollisuuden validointiprosessit ovat erityisen raskaita laboratoriossa 
käytettäville  laitteille.  Laitteen  prototyyppivaiheen  tavoitteena  oli  selvittää,  onko 
järjestelmästä  mahdollista  rakentaa  tuotantoversio.  Tuotantoversion  kriteerit  ovat 
huomattavasti  prototyyppiä  tarkemmat,  joten  tarvittavan  validoinnin  lisääminen  olisi 
tuonut valtavan työmäärän, joka ei olisi ollut mahdollista diplomityön rajoissa.

9.1 Tulevaisuuden tuotantoversio älykkäästä kaksitieventtiilistä
Kun  prototyyppivaiheen  jälkeen  siirrytään  laitteen  tuotantoversioon,  niin  tärkeiksi 
asioiksi nousevat laitteen muotoilu ja sijoittelu vetokaapissa. Esimerkiksi järjestelmän 
kiinnittäminen vetokaapin takaseinään voisi tuoda vetokaappiin lisää työtilaa. Lisäksi 
kosketusnäytöllisen  ohjaustietokoneen  asettelu  on  tärkeää  työntekijän  ergonomian  ja 
työnteon  kannalta.  Kosketusnäyttö  voi  olla  kiinnitetty  esimerkiksi  vetokaappiin 
moninivelisellä,  liikuteltavalla  seinätelineellä.  Lisäksi  tuotantoversiossa  on  tärkeää 
varmistaa  laitteiden  monistettavuus.  Esimerkiksi  säätöventtiilin  kara  on 
prototyyppiversiossa  hiottu  oikeaan  muotoonsa  käsin.  Jotta  säätöventtiilin  kara  olisi 
kaikissa  tuotantoversion  laitteissa  samanlainen,  on  sen  järsiminen  tehtävä 
tietokoneohjatulla  järsimiskoneella.  Jos  karan  muoto  on  tuotantoversion  laitteiden 
välillä oleellisesti erilainen, on jokaisen laitteen alkukalibrointi vaikeampaa.

Laitteen  tuotantoversiossa  automaattisen  raportin  voi  toteuttaa  esimerkiksi  PDF-
muodossa,  jolloin  tulokset  olisi  mahdollista  tulostaa  helposti  virallisen  näköiselle 
paperille.

Markkinoilla  olevia  kaksitieventtiileitä  käytettäessä  analyysilaitteiden  tiiveystesti  on 
suoritettu  siten,  että  tiiveys  on mitattu  ainoastaan analyysilaitteesta.  Kappaleessa 7.4 
todettiin,  että  uusi  kaksitieventtiili  mittaa  tiiveyden  analyysilaitteesta  aina  on/off-
venttiilille  saakka.  Jos  tulevaisuudessa  tiiveystestissä  halutaan  mitata  ainoastaan 
analyysilaitteen  tiiveys,  niin  tuotantoversion  kaksitieventtiiliin  olisi  lisättävä  toinen 
on/off-venttiili  analyysilaitteen  ja  kaksitieventtiilin  välille.  Kun  kyseinen  venttiili 
suljetaan,  niin  yhdellä  absoluuttisen  paineen  anturilla  voidaan  mitata  tiiveys  tämän 
lisätyn  on/off-venttiilin  analyysilaitteen puolelta.  Toisaalta tiiveystestin  laajentaminen 
on/off-venttiilille asti tuo lisää varmuutta analyyseihin.  Vuodot kaksitieventtiilissä, ja 
erityisesti analyysilaitteen ja säätöventtiilin välissä, ovat analyysien kannalta pahoja.

Diplomityö  on  tehty  laadun  valvontaa  painottaen,  jolloin  analyysilaitteiden  virtaus 
säädetään inhalaattorin yli  olevalle paine-erolle 4 kPa. Poikkeuksena tähän on lasisen 
DD-putken  säätäminen  28  l/min  virtaukselle.  Kuitenkin  tuotekehityksessä  on 
hyödyllistä  testata  analyysejä  erilaisilla  paine-eroilla  inhalaattorin  yli.  Tästä  johtuen 
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tuotantoversioon olisi hyvä mahdollistaa paine-eron säädön tavoitepaineen muuttaminen 
erilaisiin  arvoihin  kaikilla  analyysilaitteilla.  Lisäksi  kaikkien  analyysilaitteiden 
säätäminen  paine-eron  sijasta  myös  virtausnopeuden  mukaan  on  hyödyllistä 
tuotekehityksessä.
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10 Yhteenveto

Aluksi  diplomityössä  käsiteltiin  virtauksen  teoriaa  putkessa.  Teoriaosuuden 
johtopäätöksenä todettiin  virtauksen määrittämisen olevan erittäin haastavaa käyttäen 
ainoastaan  matemaattisia  menetelmiä.  Virtauksen  fysikaalisissa  yhtälöissä  käytetään 
paljon  approksimoitavia  vakioita,  jotka  riippuvat  putken  virtausprofiilista,  putken 
muodosta  ja  putken  karheudesta,  joten  näiden  vakioiden  selvittäminen  on haastavaa 
putkistolle, jonka halkaisija vaihtelee. Lisäksi teoria toimii tarkasti vain suorille putkille. 
Tästä  johtuen  todellisissa  putkistoista  on  mallinnettava  kyseisen  putkiston 
virtausominaisuudet tekemällä paine- ja virtausmittauksia. Virtauksen määrittämisessä 
on hyvä tuntea virtauksen fysiikkaa,  mutta painotus on oltava teorian soveltamisessa 
käytäntöön. Järjestelmän putkiston virtausominaisuuksien mallinnus tehtiin kokeellisesti 
mittaamalla  putkiston  paineantureita  ja  virtausnopeutta  virtausmittarilla.  Kriittinen 
tilavuusvirtaus säätöventtiilin läpi voidaan ratkaista säätöventtiilin aukon pinta-alasta, 
joka  tässä  sovelluksessa  saadaan  säätöventtiilin  askeltoimilaitteen  asennosta,  ja 
tulopuolen absoluuttisesta paineesta, joka tässä sovelluksessa saadaan painelähettimen 
P2  arvosta.  Tilavuusvirtaus  lasketaan  siten,  että  käytetään  yhden  analyysilaitteen 
virtauskäyrää ja painekäyrää referenssikäyränä. Referenssikäyrät mallintavat putkiston 
virtausominaisuuksien  käyttäytymisen  tietynlaisella  analyysilaitteen  paineenaleneman 
arvoilla  kun  säätöventtiilin  asento  muuttuu  kiinni  asennosta  auki  asentoon.  Jotta 
kaikkien  mahdollisten  analyysilaitteiden  virtausnopeus  voidaan  ratkaista,  niin 
referenssikäyrään  tehdään  painekorjaus  käytettävän  analyysilaitteen  muodostavan 
paineenaleneman  mukaan.  Painekorjauksen suuruus  riippuu P2 paineanturista  luetun 
painearvon  lisäksi  myös  säätöventtiilin  asennosta,  koska  suurilla  säätöventtiilin 
aukeamilla  korjauskertoimen  havaittiin  olevan  suurempi  kuin  pienillä  säätöventtiilin 
aukeamilla.

Seuraavaksi  diplomityössä  esitettiin  järjestelmän  fyysiset  komponentit  ja  niiden 
liitännät  toisiinsa  sekä  tarvittavat  elektroniikkapiirit.  Järjestelmään  on  valittu 
säätöventtiilin toimilaitteeksi askelmoottoritoimilaite, koska askelmoottoritoimilaitteella 
venttiilin voi lukita haluttuun pisteeseen. Kyseinen ominaisuus on tässä sovelluksessa 
tärkeä,  koska  säädön  jälkeen  säätöventtiilin  asento  ei  saa  muuttua.  Lisäksi 
askelmoottoritoimilaitteisen  venttiilin  asento  voidaan  määrittää  tarkasti  ilman 
mittalaitetta suoraan venttiilille lähetetyistä pulsseista. Fyysisten komponenttien jälkeen 
tarkasteltiin  laitteen  ohjelmiston  toteutusta.  Tässä  osiossa  käsiteltiin  ohjelmiston 
käyttöliittymää  ja  laboratoriossa  käytettävien  analyysilaitteiden  (MSLI,  NGI  ja  DD-
putket) toimintalogiikkaa. Eri analyysilaitteiden mittaustavat eroavat hieman toisistaan, 
joten kaikilla laboratoriossa käytettävillä analyysilaitteilla on oltava ohjelmistossa oma 
toimintalogiikkansa.  Seuraavaksi  diplomityössä  tarkasteltiin  ohjelmiston  algoritmien 
toimintaa. Tärkeimpinä algoritmeina järjestelmän toteutuksen kannalta olivat paine-eron 
säätöalgoritmi, jonka toteutuksessa oli kiinnitettävä erityisesti huomiota säätöventtiilin 
askelmoottoritoimilaitteen  ominaisuuksiin,  ja  virtauksen  määritys  algoritmi,  joka 
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mahdollisti  virtausmittauksen  integroinnin  laitteeseen.  Lopuksi  vielä  tarkasteltiin, 
kuinka laitteen automaattinen raportointi on toteutettu.

Diplomityön  tavoitteena  oli  toteuttaa  toimiva  prototyyppi  laitteesta,  joka  muodostaa 
inhalointi-imua  vastaavan  virtauspulssin  tietokoneohjauksella.  Työssä  kriteerinä  oli 
käyttöliittymän toteuttaminen mahdollisimman yksinkertaiseksi  ja helppokäyttöiseksi. 
Lisäksi analyysien automaattinen raportointi oli yksi tärkeimmistä tavoitteista. Lisäksi 
tavoitteena oli paine-eron säädön suunnitteleminen automaattiseksi ja analyysilaitteen 
tiiveystestin  koneellistaminen.  Kaikki  yllä  olevat  tavoitteet  saavutettiin  ja  lisäksi 
tavoitteet  ylitettiin  siltä  osin,  että  virtausnopeuden  mittaus  saatiin  integroitua  osaksi 
laitetta,  jolloin  erillistä  virtausmittaria  ei  tarvita.  Markkinoilla  olleissa  laitteissa 
virtausnopeus  on  määritetty  virtausmittarilla  laboratoriotyöntekijän  toimesta.  Toisin 
sanoen markkinoilla  olevilla  kaksitieventtiileillä  ei  voi mitata  tilavuusvirtausta  ilman 
erillistä  virtausmittaria.  Lisäksi  tässä  diplomityössä  valmistettu  laite  suorittaa 
analyysilaitteiden  automaattinen  oikeellisuuden  tarkastamisen  ennen  mittausten 
aloittamista ja käyttöliittymä ohjeistaa käyttäjää kaikissa analyysin vaiheissa.

Kehitetyn  laitteiston  toimintaa  esiteltiin  käyttäjille  laitteen  demotilaisuudessa. 
Käyttäjien  palaute  oli  positiivista  ja  käyttöliittymä  tuntui  olevan  riittävän  selkeä  ja 
yksinkertainen,  mutta  samalla  myös  informatiivinen.  Käyttäjät  huomasivat,  että 
kyseinen laite tulisi helpottamaan heidän työtään oleellisesti inhalaattorien analyyseissä, 
joita tehdään lääketeollisuudessa päivittäin. Kun laboratoriotöitä tehdään markkinoilla 
olevia  kaksitieventtiileitä  käyttämällä,  niin  työn  tekijän  on  itse  laskettava 
paineantureista  onko kriittisen  virtauksen kriteerit  täyttyneet  säätöventtiilin  kohdalla. 
Työntekijän  on  myös  itse  säädettävä  säätöventtiilin  aukeama oikeaksi  säätöventtiilin 
käsikäyttöisestä  toimilaitteesta  ja mitattava virtausnopeus analyysilaitteeseen erikseen 
kiinnitettävällä  virtausmittarilla.  Lisäksi  työntekijän  on  laskettava  itse  paperilla 
imupulssin  kestoaika  ja  näppäiltävä  oikea  lukema  on/off-venttiilin  ajastimeen.  Jos 
laboratorioissa siirrytään käyttämään tässä diplomityössä esitettyä kaksitieventtiiliä, niin 
työn tekijän huomio voi keskittyä aiempaa enemmän analyysin tekemiseen, jolloin työn 
laatu  ja  tarkkuus  paranee  oleellisesti,  mutta  samalla  myös  analyysien  tekeminen 
nopeutuu.
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