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Tiivistelma
Tutkielmassamme esittelemme paperissa kytemalla etenevan palorintaman
kineettisen karheutumisen kokeellista tutkimusta. Arkit kiinnitettiin polttokammiossa olevaan telineeseen ja poltettiin ylhaalta alaspain konvektion aiheuttaman hairion minimoimiseksi. Syntyneet rintamat tallennettiin videonauhalle ja digitoitiin rintaman ajasta riippuvan korkeuden selvittamiseksi.
Data analysoitiin laskemalla parikorrelaatiofunktio saturoituneella alueella.
Seka kasvu- etta karheutumiseksponentit maaritettiin ja niiden todettiin kuuluvan Kardar-Parisi-Zhang -universaalisuusluokkaan.
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1 JOHDANTO
Kiinnostus fysikaalisiin prosesseihin, joihin liittyy kineettisesti karheutuva rajapinta, on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Nama prosessit ovat olleet
laajan teoreettisen, numeerisen ja kokeellisen tarkastelun kohteina. Tutkijat
ovat pyrkineet ymmartamaan ja kuvaamaan naiden rajapintojen kompleksista geometriaa kayttamalla modernin statistisen fysiikan menetelmia. Eras
yleisimmista lahestymistavoista on ollut stokastisten differentiaaliyhtaloiden
kaytto karheutumisprosessien kuvaamiseen.
Stokastisten di erentiaaliyhtaloiden kuvaamia karheutumisprosesseja voidaan tehokkaasti tarkastella syntyvien rintamien itse-ainisuuteen liittyvien
skaalausominaisuuksien avulla. Seka di erentiaaliyhtaloita etta syntyneita
rintamia analysoimalla voidaan maarittaa kolme prosessille karakteristista
skaalauseksponenttia, joiden perusteella karheutumisprosessit ovat jaettavissa ns. universaalisuusluokkiin.
Eras tutkituimpia dynaamista karheutumista kuvaava stokastinen di erentiaaliyhtalo on ns. Kardar-Parisi-Zhang -yhtalo (KPZ). Yhtaloa on laajasti tutkittu seka teoreettisesti etta numeerisesti. Saadut tulokset ovat olleet
yhtapitavia. KPZ-yhtalolle ei kuitenkaan ole saatu kokeellista varmennusta
pakotettujen rajapintojen tapauksessa. Tata silmallapitaen olemme kokeellisesti tutkineet rajapintojen dynamiikkaa paperissa etenevan palorintaman
avulla.
Tutkimuksemme tavoitteena on ollut paperissa etenevan palorintaman kineettista karheutumista kuvaavien skaalauseksponenttien maarittaminen. Tutkielmassamme esittelemme teoreettista taustaa, kaytettya koejarjestelya, analysointimenetelmia ja tuloksia.
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2 RAJAPINNOISTA YLEISESTI
Rajapintojen dynaaminen karheutuminen on jokapaivainen ilmio luonnossa.
Tallaisia ilmioita ovat esimerkiksi nesteen imeytyminen huokoiseen aineeseen,
eteneva palorintama ja eroosion aikaansaamat pinnanmuutokset. Rajapinnat voivat olla mittasuhteiltaan hyvin erilaisia kuten esimerkiksi piikiteelle
hoyrystyva metallikalvo tai laajalle levinneen metsapalon reunama. Molempien rajapintojen kayttaytymista voidaan kuvata skaalauslaeilla, jotka ovat
rajapintojen mittasuhteista riippumattomia. Skaalauslakien kayttaytymiseen
vaikuttaa pinnan karheuden muuttuminen tarkasteluetaisyyden muuttuessa.
[1]
Fraktaalisille pinnoille on ominaista, etta niiden muoto ei muutu tarkasteluetaisyyden muuttuessa. Edella olleissa esimerkeissa pintojen muoto muuttuu tarkasteluetaisyyden mukana silla monet luonnossa esiintyvat rajapinnat
ovat itse-aineja. Talla tarkoitetaan sita, etta skaalattaessa kohdetta eri tavalla eri suuntiin saadaan alkuperaisen kaltainen kohde. [1]

2.1 Rajapintojen analysointi
Rajapintaa voidaan kuvata yksikasitteisella pinnan korkeudella h(~x; t), eli
rajapinnalla olevat kielekkeet jatetaan huomioimatta. Rajapintojen karakterisoimiseksi maaritellaan sen leveys w = h(h ? h)2i1=2 , jossa h kuvaa spatiaalista keskiarvoa yli aarellisen kokoisen systeemin, eli
ZL
h = L1 h(x; t)dx;
0
jossa L on systeemin koko, ja hhi kuvaa keskiarvoa eri kon guraatioiden
yli. Rajapinnan leveytta voidaan kayttaa rajapinnan karheutumisen mittana. Kuvassa 1 on esitetty digitoituja kuvia paperissa etenevasta palorintamasta eri ajanhetkilta. Kuvaan on merkitty palorintaman leveys w kullakin ajanhetkella. Karheutumisprosessia voidaan kvantitatiivisesti tarkastella
2

_
h(t)

h(x,t)

Kuva 1: Palorintama kuvattuna eri ajanhetkilla. Kuvassa h(t) on rintaman
keskimaarainen korkeus hetkella t.
seuraamalla rajapinnan leveytta ajan funktiona. [1]
Tyypillisessa rajapinnan leveytta ajan funktiona esittavassa kuvaajassa on
kaksi saturoitumisajan tsat erottamaa aluetta. Kuvaajan kayttaytymista voidaan luonnehtia seuraavasti:
(i) Alussa rintaman leveys kasvaa ajan funktiona siten, etta

w(L; t)  t ; t  tsat :

(1)

Eksponentti , jota kutsutaan kasvueksponentiksi, karakterisoi karheutumisen ajasta riippuvaa dynamiikkaa.
(ii) Tallainen kayttaytyminen ei kuitenkaan kesta ikuisesti, vaan sita seuraa
alue, jolla leveys saavuttaa niin kutsutun saturoitumisleveyden wsat . Kun L
kasvaa, saturoitumisleveyskin wsat kasvaa ja riippuvuus noudattaa potenssilakia
wsat (L)  L; t  tsat :
(2)
3

Eksponenttia  kutsutaan karheutumiseksponentiksi, joka karakterisoi saturoituneen pinnan karheutta.
(iii) Saturoitumisaika tsat , jolloin rintaman kayttaytyminen muuttuu, riippuu
systeemin koosta siten, etta
tsat  Lz ;
(3)
jossa z:aa kutsutaan dynaamiseksi eksponentiksi. [1]

2.2 Dynaaminen skaalautuminen
Edella esitetyt skaalauseksponentit (; ; z) ovat toisistaan riippuvia. Tama
nahdaan skaalaamalla kuvassa 2 vasemmalla log-log-asteikolla esitetyt rintaman leveydet eri kokoisille systeemeille yhdeksi kayraksi (kuvassa 2 oikealla).
Skaalauksen vaiheet ovat [1]:
(A) Piirtamalla w0  w(L; t)=wsat(L) ajan funktiona saadaan w0(t) saturoitumaan naytteen koosta L riippumatta samaan arvoon.
(B) Piirtamalla w0 t=tsat :n funktiona saturoituvat kayrat nyt myoskin samaan aikaan.
Edella tehdyt toimenpiteet osoittavat, etta w0 riippuu t=tsat :a seuraavalla
tavalla,
w(L; t)  f ( t );
(4)
wsat(L)
tsat
missa f (u) on ns. skaalausfunktio.
Korvaamalla yhtalossa (4) olevat wsat ja tsat skaalausmuodoillaan (yhtalot
(2) ja (3)), saadaan skaalausyhtalo [2, 3]
w(L; t)  L f ( Ltz ):
(5)
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Kuva 2: Kuvassa vasemmalla on rintaman leveyksia eri kokoisille systeemeille
log-log -asteikolla. Kuvassa olevan suoran kulmakerroin on kasvueksponentti
. Kuvassa oikealla on esitetty skaalausfunktio f (u).
Skaalausfunktion f (u) yleinen kayttaytyminen nahdaan kuvassa 2 oikealla.
Pienilla u:n arvoilla skaalausfunktio kayttaytyy potenssilain mukaan, eli t 
tsat , ts.
f (u)  u ; u  1:
(6)
Suurilla u:n arvoilla, kun t  tsat , f (u) saturoituu eli

f (u)  vakio; u  1:

(7)

Tarkastelemalla rintaman leveyden kayttaytymista saturoitumispisteen lahella voidaan johtaa relaatio :n, :n ja z:n valille. Lahestyttaessa kyseista
pistetta tsat vasemmalta huomataan yhtalon (1) nojalla, etta w(tsat)  tsat .
Lahestyttaessa pistetta tsat oikealta, kayttaytyy rintaman leveys yhtalon (2)
mukaan, eli w(tsat)  L. Yhdistamalla nama kaksi havaintoa ja korvaamalla
tsat yhtalon (3) mukaisella muodolla, saadaan eksponenttien valille relaatio
z = ;
(8)
joka on voimassa kaikille skaalausyhtalon (5) toteuttaville prosesseille. [1]
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2.3 Kasvuyhtalot
Yleisesti rintaman paikallista kasvua voidaan kuvata kasvuyhtalolla
@h(~x; t) = G(rh; ~x; t) + (~x; t);
(9)
@t
missa G(rh; ~x; t) on yleinen rintaman korkeudesta, paikasta ja ajasta riippuva funktio ja (~x; t) on hairiotermi. Kasvuyhtalon tulee olla yksinkertaisinta mahdollista muotoa oleva yhtalo, joka toteuttaa ongelmalle asetetut
symmetriaehdot [1]:
(i) aikainvarianssi,
(ii) translaatioinvarianssi kasvusuunnassa,
(iii) translaatioinvarianssi kasvusuuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa,
(iv) rotaatio- ja peilaussymmetriat kasvusuunnassa n^ ja
(v) ylos/alas symmetria h:lle.
Symmetriaehto (v) tarkoittaa, etta rintaman uktuaatiot ovat symmetrisia
rintaman keskikorkeuteen nahden. Tama symmetria toteutuu tasapainotilassa olevilla prosesseilla. Tasapainotilassa olevalla rajapinnalla tarkoitetaan
rintamaa, jonka erottamista alueista kumpikaan ei kasva toisen kustannuksella. Epatasapainossa oleva rintama ei toteuta ehtoa (v), silla rintama etenee
siihen vaikuttavan ulkoisen voima vaikutuksesta. [1]

2.4 Universaalisuus
Tutkimalla potenssilakien kaltaisia skaalausyhtaloita voimme maaritella universaalisuusluokkia. Kasvuprosessien "universaalisuusluokat" on maaritelty
6

ilmion symmetriaominaisuuksien ja sailymislakien perusteella. Kaikilla samaan universaalisuusluokkaan kuuluvilla prosesseilla havaitaan samat skaalauseksponentit ja -funktiot, seka naita prosesseja voidaan yleensa kuvata samoilla kasvuyhtaloilla. Taulukossa 1 on esitty eraita universaalisuusluokkia,
niita kuvaavia kasvuyhtaloita ja skaalauseksponentteja.
Kasvuyhtaloiden jakaminen luokkiin voidaan aloittaa yhtaloiden yleisesta
muodosta,
@h = G + ;
(10)
@t
jossa G:hen on keratty kaikki deterministiset termit, kun taas  on hairiotermi. Deterministinen osa maaraytyy relaksaatioprosessin symmetrian
ja kasvuprosessin aikana vallitsevien sailymislakien perusteella. Samalla tavoin voi hairiotermi noudattaa joko konservatiivisia tai ei-konservatiivisia
sailymislakeja. [1]
Universaalisuusluokka maaraytyy deterministisen osan funktionaalisen muodon ja hairiotermin muodon (sailyva tai ei-sailyva) mukaan.[1]
Kasvuyhtalon deterministisen osan termit voidaan jakaa kahteen ryhmaan;
konservatiivisiin ja ei-konservatiivisiin. Kasvuyhtaloilla konservatiivisuus tarkoittaa sita, etta deterministisen osan integraali koko systeemin yli on identtisesti nolla. Seuraavilla kasvuyhtaloissa esiintyvilla termeilla on tama ominaisuus: r2 h; r4h; r2(rh)2 . Ei-konservatiivinen termi on esimerkiksi KPZyhtalossa (14) esiintyva epalineaarinen (rh)2-termi. Termien valiset erot
nakyvat kuvassa 3, jossa konservatiivisilla termeilla x-akselin yla- ja alapuoliset pinta-alat ovat yhtasuuret. Konservatiivisista termeista r2h ja r4h
ovat lineaarisia ja r2(rh)2 on epalineaarinen. [1]

7

Kuva 3: Kasvuyhtaloissa esiintyvien termien graa set esitykset [1].
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Kasvuyhtalo
? (RD)
@h=@t =  (x; t)
LCN2 (EW)
@h=@t =  r2 h +  (x; t)
NNN2 (KPZ, d = 1 + 1)
@h=@t =  r2 h + 2 (rh)2 +  (x; t)
LCN4
@h=@t = ?K r4 h +  (x; t)
LCC2
@h=@t =  r2 h + d (x; t)
LCC4
@h=@t = ?K r4 h + d (x; t)
NCN4
@h=@t = ?K r4 h + 1 r2 (rh)2 +  (x; t)
NCC4
@h=@t = ?K r4 h + 1 r2 (rh)2 + d (x; t)



z

?

1/2

?

(2 ? d)=2

(2 ? d)=4

2

1/2

1/3

3/2

(4 ? d)=2

(4 ? d)=8

4

?d=2

?d=4

2

(2 ? d)=2

(2 ? d)=8

4

(4 ? d)=3

(4 ? d)=(8 + d)

(8 + d)=3

(2 ? d)=3 (2 ? d)=(10 + d) (10 + d)=3

Taulukko 1: Taulukossa on esitetty kasvuyhtaloiden universaalisuusluokkia.
Universaalisuusluokkien symboleissa ensimmainen kirjain ilmaisee, onko kasvuyhtalo lineaarinen (L) vai epalineaarinen (N). Toinen kirjain ilmaisee noudattaako sen deterministinen osa konservatiivisia (C) vai ei-konservatiivisia
sailymislakeja. Kolmas kirjain ilmaisee hairiotermin joko konservatiivisen (C)
tai ei-konservatiivisen luonteen. Numero symbolien jaljessa ilmoittaa kasvuyhtalon kertaluvun. Dimension d kasvaessa yli rajan, jolla ;  0 niin rintaman leveyden ja saturoitumisleveyden riippuvuuksista tulee logaritmisia.
[1]
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3 DYNAAMINEN KARHEUTUMINEN
3.1 Edwards-Wilkinson -yhtalo
Dynaamisen karheutumisen teoreettinen tutkimus on alkanut tarkastelemalla
depositiomallien lineaarisia jatkumoyhtaloita. Nesteessa olevan partikkelin
sedimentoitumista tutkiessaan Edwards ja Wilkinson muodostivat prosessia
kuvaavan kasvuyhtalon (EW-yhtalo)
@h =  r2 h + (~x; t) + C;
(11)
@t
missa  on pintajannitysta kuvaava kerroin, (~x; t) on ajasta riippuva hairiotermi ja C on etenevan rintaman keskimaarainen nopeus [4]. Yksinkertaisimmassa tapauksessa hairiotermi on seka ajallisesti etta paikallisesti korreloimaton, h(~x; t)i = 0, ja sen varianssi on muotoa

h(x; t)(x0; t0)i = 2Dd(x ? x0 )(t ? t0):
Yhtalon ensimmainen termi  r2 h kuvaa pintajannitysta, joka pyrkii tasoittamaan hairiotermista johtuvia rintaman paikallisia epatasaisuuksia. Sedimentaatioprosessissa pintajannitys kuvaa gravitaation aiheuttamaa pinnan
tasoittumista [1]. Pintajannitysta kuvaava termi ei vaikuta rintaman keskimaaraiseen korkeuteen, joten ilman nopeustermia C rintaman keskimaarainen nopeus on nolla. [1]
Nopeustermilla C ei ole vaikutusta rintaman skaalautumisominaisuuksiin.
Rintamaa voidaan tarkastella vakionopeudella liikkuvassa koordinaatistossa
tekemalla muuttujan vaihto, jolloin rintaman korkeus h korvataan termilla
h + Ct [1]. EW-yhtalo kuvaa tasapainotilassa olevaa karheutumisprosessia.
EW-yhtalo voidaan myos johtaa lahtien edellisessa luvussa esitetyista symmetriaehdoista. Yhtalon tulee muodostua termin rnh potensseista, jotka to10

teuttavat kaikki symmetriaehdot. Talloin yhtalon (11) tulee olla muotoa

@h(x; t) = (r2h) + (rnh) + : : : + (r2nh) +
@t
+(r2h)(rh)2 + : : : + (r2k h)(rh)2j + (x; t);

(12)

missa n, k ja j ovat positiivisia kokonaislukuja.[1]
Yhtalon (12) skaalautumisominaisuuksissa riittaa tarkastella tilannetta, kun
t ! 1 ja x ! 1. Talla hydrodynaamisella rajalla voidaan osoittaa, etta
kaikki toista kertalukua korkeammat derivaatat ovat merkityksettomia. Talloin yhtalo (12) tulee muotoon

@h(x; t) = r2h + (x; t);
@t
jota kutsutaan EW-yhtaloksi.

(13)

EW-yhtalon skaalauseksponentit voidaan ratkaista kahdella tavalla: skaalausargumentteja kayttamalla tai ratkaisemalla kasvuyhtalo. Skaalausargumentteja kaytettaessa oletetaan, etta rajapinta h(x; t) on itseaini, jolloin skaalaamalla vaakasuunnassa x ! x0  bx ja pystysuunnassa h ! h0  b h saadaan statistisilta ominaisuuksiltaan alkuperaisen kaltainen rajapinta. Rajapintaa kuvaavan kasvuyhtalon on oltava invariantti tallaisessa epaisotrooppisessa mittakaavan muutoksessa. Rajapinnan karheuden riippuessa ajasta
myos ajan on skaalauduttava t ! t0  bz t. Sijoittamalla skaalatut argumentit EW-yhtaloon (11) ja olettamalla, etta kasvuyhtalo on invariantti edella
kuvatussa mittakaava muutoksessa, saadaan yhtalon, jonka jokaisen termin
tulee olla riippumaton b:sta. Talloin skaalauseksponentit ovat muotoa
 = 2 ?2 d ; = 2 ?4 d ja z = 2;
missa d on rajapinnan dimensio. Kun d = 2, ovat  = = 0. Talloin rintaman leveys skaalautuu logaritmisesti pienilla ajanhetkilla, ja saturoitumisleveys riippuu systeeminkoon logaritmista. Kun d > 2, karheutumiseksponentti
 muuttuu negatiiviseksi, jolloin rintama pysyy tasaisena. [1]
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3.2 Kardar-Parisi-Zhang -yhtalo
Teoreettisesti dynaamista karheutumista on usein kuvattu nk. Kardar-Parisi-Zhang (KPZ)-yhtalolla [2], joka kuvaa rintaman korkeuden h(~x; t) satunnaista muutosta,
@h =  r2h +  (rh)2 + (~x; t):
(14)
@t
2
Ensimmainen termi oikealla puolella kuvaa mm. pintajannityksen  aikaansaamaa rajapinnan relaksoitumista. Toisena oleva termi on alimpaa kertalukua oleva epalineaarinen termi, joka rajapinnan kasvuyhtalossa voi esiintya [2]. Epalineaarinen termi on otettu mukaan, jotta rajapinnan paikallisen normaalin suuntainen eteneminen tulisi huomioitua. Efektiivinen eteneminen on projektio rintaman
keskimaaraisen etenemisen suuntaan ja se on
q
verrannollinen termiin 1 + (rh)2  1 + 12 (rh)2 + : : :. Ainoastaan johtava
epalineaarinen termi (rh)2 pidetaan mukana KPZ-yhtalossa [5]. Epalineaarinen termi merkitsee kaytannossa sita, etta rajapinnan nopeus muuttuu jos
sita kallistetaan etenemissuuntaansa nahden.
Termisessa KPZ-yhtalossa (14) oleva hairiotermi on Gaussinen, ja sille patevat
ehdot h(x; t)i = 0 ja

h(x; t)(x0; t0)i = 2Dd(x ? x0 )(t ? t0):
Teoriassa yhtalossa on mukana nopeustermi, mutta se poistuu sopivalla liikkuvan koordinaatistosysteemin valinnalla. [2]
Yhtalo (14) muistutaa Langevinin yhtaloa, jolloin yleensa on olemassa Hamiltonin funktio H siten, etta Langevinin yhtalo voidaan esittaa muodossa
@h = ?? H + (x; t);
(15)
h
@t
h
missa =h merkitsee funktionaalista di erentiaalia ja ?h on kineettinen kerroin. Esimerkiksi edella esitetty EW-yhtalo saadaan kayttamalla Hamiltonin
funktiota
Z

HEW = 2 d~x(rh)2:
(16)
12

Tasapainotilan Hamiltonin yhtalon puuttuminen KPZ-yhtalon tapauksessa
kertoo, etta se on aidosti dynaaminen yhtalo, irreversiibelien prosessien kuvaamiseen sopiva, eika siita voida muokata efektiivista tasapainotilan kuvausta.
Epalineaarisen termin vaikutus keskimaaraiseen nopeuteen
ZL
(17)
v = 2 ddxh(rh)2i
0
on nollasta poikkeava { paitsi jos rintama on tasainen eli h(x; t) on vakio. Taten KPZ-yhtalon kuvaamalla rintamalla on nollasta poikkeava nopeus
myoskin ulkoisen voiman puuttuessa.
Itse asiassa yhtalo (14) sisaltaa kolme eri universaalisuusluokkaa. Kun  =
 = 0, se kuvaa "random deposition"-mallia, jossa on di uusiorajapinta (w 
t1=2 ). Kun  = 0, se vastaa ideaalista rajapintaa (EW-yhtalo), jolle  =
(2 ? d)=2 ja z = 2. Kun  6= 0 saamme KPZ-universaalisuusluokan, jolle
 = 1=2 ja z = 2=3 yksiulotteisen rajapinnan tapauksessa. [2]

3.3 Pinning- ja depinning-ilmiot
Tutkittaessa kahden nesteen valisen rajapinnan etenemista huokoisessa valiaineessa on tilanteen todettu eroavan KPZ-yhtalon kuvaamasta tapauksesta.
Systeemiin liittyva hairio on paikkaan sidottua, silla huokoisen aineen muodostavat hiekanjyvaset ovat paikallaan koko kokeen ajan. Tama on ristiriidassa KPZ-yhtalossa esiintyvan hairiotermin kanssa, joka on korreloimatonta ajankin suhteen. Taman efektin pitaisi leventaa rajapintaa, jos rajapinta
kohtaa pisteen, jossa se jaa hetkellisesti paikalleen. Tama satunnainen voima
vaikuttaa rajapintaan suhteellisen pitkan aikaa, kunnes rintama taas etenee
kyseisella kohdalla. Tama poikkeaa selvasti tilanteesta, jossa hairio on ajassa
korreloimatonta. [6]
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Rajapinnan tasainen eteneminen vaatii, etta rintamaan vaikuttaa voima F .
Voiman F ollessa suuri rintamalla on suuri keskimaarainen nopeus, jolla se
etenee valiaineessa. Tasta johtuen paikkaan sidotun hairion aiheuttamat uktuaatiot ovat nopeita seka ajassa etta paikassa muistuttaen termisen hairion
efekteja. Kuitenkin kun rintamaan vaikuttava voima on pieni voi rintama
jaada paikoilleen. [7]
On olemassa kriittinen voima Fc siten, etta kun F < Fc, jaa rintama paikalleen aarellisen ajan kuluttua. Kun F > Fc, rintama etenee keskimaaraisella
nopeudella v(F ). Tama viittaa siihen, etta satunnaisessa valiaineessa liikkuvaa rajapintaa voidaan tutkia faasitransitiona, jota tulemme kutsumaan
depinning-transitioksi. Rajapinnan nopeus toimiin jarjestysparametrina, silla
kun F ! Fc+, v haviaa kuten
v  f :
(18)
Tassa  on nopeuseksponentti ja f  (F ? Fc)=Fc on suhteellinen voima.
Analysoitaessa KPZ-yhtaloa, jossa hairiolla on paikallinen luonne, todettiin
etta KPZ:n epalineaarisuudella on dynaaminen pohja. Talloin   v ja 
saattaa havita depinning-transitiossa. Taman vuoksi depinning-transitiossa
riittaa tarkastella yhtaloa [8]
@h = F + (~x; t) + r2h;
(19)
@t
missa (~x; t) on paikkaan sidottu hairio. Talle yhtalolle on saatu (1+1) ulotteisessa tapauksessa  = 1 [9]. Uudet hilamallitulokset osoittavat, etta
ilmeisesti  = 1 on eksakti tulos 1+1 ulottuvuudessa kun  ! 0 [10].
On myos mahdollista, etta lahella transitiota  ! 1. Numeerisesti integroimalla KPZ-yhtaloa paikallisella hairiolla, on etenevalle rintamalle saatu  =  0:633, jotka ovat sopusoinnussa DPD-universaalisuusluokkaan
kuuluvilla malleilla tehtyjen laskujen kanssa.
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4 PALOMALLIT
4.1 RSOS-kasvumalli
Rajapintojen karheutumisen tutkimisessa on diskreeteilla kasvumalleilla ollut suuri merkitys. Mallit ovat voineet olla hyvinkin yksinkertaisia aivan kuten niiden kuvaamat kasvuprosessitkin. Erityisesti kasvumallit ovat olleet
tarkeana linkkina teorian ja kokeiden valilla auttamassa kokeellisten tulosten vertaamisessa teoreettisesti saatuihin.
Diskreetteja kasvumalleja, jotka kuuluvat SOS (solid-on-solid) -mallien luokkaan, on laajalti kaytetty tutkittaessa rajapintojen tasapainotilan ominaisuuksia. Karakteristisena piirteena naissa malleissa on uktuaatioiden rajoittaminen, jotta systeemeista poistuisivat kaikki rintamiin liittyvat hairiot
kuten kuplat, monikasitteisyydet ja tyhjat hilat. Tarkea variaatio SOS mallien joukossa on nk. RSOS (restricted-solid-on-solid) - malli [11, 12], jossa
paikallisen sarakkeen ja sen naapurisarakkeiden valinen korkeusero jhj on
rajoitettu.
Rajapinnan kasvua kuvaava RSOS malli on maaritelty ballistiseksi depositiomalliksi, jossa kasvun aikaansaamana tekijana on ulkoinen korreloimaton
hairio. Tietyn korkeusyksikon kokoisia partikkeleja sijoitetaan d- ulotteiselle alustalle, joka muodostuu hi(t = 0) = 0 korkuisista sarakkeista. Alusta
on alussa tasainen eika terminen uktuaatio vaikuta siihen. Ballistisesti sijoitetut partikkelit lisataan alustalle jos ja vain jos lahinaapureina olevien
sarakkeiden korkeusero toteuttaa paikallisen RSOS-ehdon jhj  N , missa
N on positiivinen kokonaisluku. Jos ehto ei toteudu, ei partikkelia lisata systeemiin.
Nain formuloituna merkittavin tekija mallissa on korkeuseroa rajoittava N .
Rajalla N ! 1 mallista tulee yhteneva "random depositio"-mallin kanssa,
jolle kasvupotenssi on = 1=2 kaikissa dimensioissa.
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4.2 Palorintaman mallintaminen reaktio-diffuusio-mallilla
Palamisen tai reaktiorintamien ominaisuuksia voidaan kuvata myos faasikentta-mallilla. Malli koostuu kahdesta kytketysta reaktio-di uusio-yhtalosta, joista ensimmainen maarittelee reagoivien aineiden konsentraation ja toinen lampokentan dynamiikan. Diskreeteista hilamalleista poiketen malli sisaltaa pitkan kantaman termisen di uusion ja paikallisen satunnaisen konsentraatiokentan valisen vuorovaikutuksen. Paikalliset variaatiot lampotilakentassa T (~x; t) paikassa ~x hetkella t aiheutuvat kolmesta tekijasta, joita ovat
(i) valiaineessa tapahtuva terminen di uusio, (ii) Newtonin jaahtyminen seurauksena kytkennasta lampokylpyyn ja (iii) lammon generoituminen, jota rajoittaa valiaineen reaktionopeus. Eksplisiittisesti lampotilakentta noudattaa
yhtaloa
@T = Dr2T ? ?(T ? T ) ? V~  rT + R(T; C );
(20)
0
@t
missa D on di uusiovakio, ? on terminen dissipaatiovakio ja T0 on Newtonisen jaahtymisen aikaansaavan lampokylvyn vakiolampotila. Lisaksi yhtalossa
on ulkoisen voiman V~ aikaansaama konvektiotermi, joka oletetaan nollaksi.
[13, 14]
Epalineaarisuudet tulevat yhtaloon mukaan reaktionopeuden R(T; C ) kautta, jota rajoittava kentta C (~r; t) kuvaa reagoivien aineiden paikallista konsentraatiota. Reaktionopeus on verrannollinen tekijaan exp(?A=T ), missa A
on aktivoitumisenergia ja Boltzmannin vakiopon asetettu ykkoseksi. Lisaksi
reaktionopeutta rajoittaa paikallinen vuo / T , jotta paikallisesti generoituva energia olisi verrannollinen lausekkeeseen q(T ) = T 3=2 exp(?A=T ), jossa
ylimaarainen T :sta riippuva tekija asettaa energiaskaalan. Tassa eksponentiaalinen riippuvuus on dominoiva tekija. Mitattaessa lampotilaa aktivoitumisenergian yksikoissa saadaan reaktionopeudeksi


R = 2 T 3=2 e?1=T C = ?1 @C
(21)
@t ;
missa 1 on dimensioton vakio. Kentan C alkuehdot maaraavat reagoivien
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aineiden satunnaisen jakauman ja konsentraation. [13, 14]
Paloprosessin luonteen takia itsestaan eteneva palorintama vaatii riittavan
maaran palamisessa vapautuvaa lampoa. Lammonlahteena on reagoivien aineiden konsentraatio C (~r; t). Koska aktivoituminen asettaa rajoituksia syntyvalle lammolle, on olemassa nollasta poikkeava konsentraatio c? , jonka alapuolella palorintama sammuu spontaanisti riittamattoman lammon generoitumisen takia. Toisin sanoen kun c < c? , rintaman nopeus v(c) = 0, kun
taas korkeammilla konsentraatioilla nopeus on nollasta poikkeava. Kvantitatiivisessa analyysissa rintaman paikkaa merkitaan suureella h(x; t) =
maxfT (x; y; t)jy 2 [0; 1[g. [13, 14]

Kuva 4: Satunnaisessa valiaineessa reaktio-di uusio-yhtalon mukaan etenevan palorintaman lampotilakentta. Tummin savy vastaa korkeinta
lampotilaa. [13]
Suurilla konsentraatioilla v = dh=dt on vakio alun oskillaation jalkeen ja
kasvaa konsentraation c funktiona. Oskillaatio kasvaa kun lahestytaan kriittista konsentraatiota c?:a. Oltaessa c?:n laheisyydessa asymptoottinen nopeus
kayttaytyy kuten v(c)  (c ? c? ), missa  on perkolaatioteoriasta saadun
eksponentin mukainen. [13, 14]
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Skaalauseksponenttien maaraamiseksi satunnaisen taustan tapauksessa yhtalot (20) ja (21) ratkaistiin [13] numeerisesti hilamallilla kayttaen jatkuvia reunaehtoja x-suunnassa ja kiinnitettyja reunaehtoja y-suunnassa. Kun
c > c? havaittiin, etta lampotilakentan etenemiseen kytketty rajapinta kehittaa suuria uktuaatioita ja nayttaa karhealta. Simuloidulle rajapinnalle
saatiin = 0:34(4) ja  = 0:5(1). Skaalauseksponentit ovat siten samoja
kuin termiselle KPZ-yhtalolle. Mallille on myos saatu analyyttinen ratkaisu
kun c  1. [13, 14]

4.3 "Metsapalo"-mallit
Metsapalojen leviamista ja kayttaytymista on tutkittu yksinkertaisilla kaksiulotteisilla hilamalleilla, joissa hilapaikoilla on kolme mahdollista tilaa: puu,
palava puu ja palanut puu tai tyhja paikka. Hilapaikkojen valiset vuorovaikutukset, mm. lammonsiirto, riippuvat niiden tiloista ja vuorovaikutusetaisyydesta eli lahinaapureiden lukumaarasta. [15, 16]
Hila luodaan tayttamalla satunnaisesti tietty osa hilapaikoista. Palavia paikkoja kuvataan kahdella parametrilla, jotka kertovat kauanko paikan syttymiseen kuluu aikaa ja kauanko se palaa. Syttyminen riippuu myos palavien
lahinaapureiden lukumaarasta. Simulointi kaynnistyy sytyttamalla kahden
ensimmaisen rivin palavat pisteet (puut). Kaikilla seuraavilla aika-askeleilla
lampoa siirtyy lahinaapureille. Nain jatketaan kunnes jokin paikka viimeisella
rivilla syttyy tai kaikki paikat ovat palaneet. [15]
Mallia voidaan laajentaa kayttamalla hilapaikoilla erilaisia tiloja tai hilalla erilaisia reunaehtoja. Lisaksi malliin voidaan lisata esimerkiksi tuulen
tai topogra an vaikutus rajapinnan etenemiseen. Mallilla on saatu kriittisia
eksponentteja, jotka varmistavat universaalisuuden. Mallia voidaan kayttaa
myoskin muiden ongelmien tutkimiseen kuten esimerkiksi tautien etenemisen. [15]
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Kuva 5: Metsapalo-mallilla aikaansaatuja rintamia, kun hilapaikoista on ollut
75 % taytettyna.
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5 KOELAITTEISTO
Kineettisen karheutumisen tutkimiseksi olemme rakentaneet mittauslaitteiston, jolla kytemalla paperissa etenevaa palorintamaa voidaan tutkia kontrolloiduissa olosuhteissa. Mittauslaitteisto koostuu ilmastoidusta kammiosta,
kuvaussysteemista ja ohjauslaitteista. Laitteistoa suunniteltaessa oli tiedossa
ainoastaan yksi vastaavanlainen kokeellinen tutkimus [5]. Tehdyssa kokeessa
Zhang et al. [5] tutkivat palorintaman etenemista kevyessa linssien puhdistuspaperissa (neliopaino 9.1 g/m2). Arkit olivat kiinnitettyina kehikkoon, jossa
ne sytytettiin alareunastaan kuumalla wolfram-langalla. Kokeet suoritettiin
normaalissa huoneilmassa.

Kuva 6: Mittauslaitteisto oheislaitteineen.

5.1 Polttokammio
Polttokammiota suunniteltaessa ei optimaalista paperin polttotapaa tiedetty,
joten kammiosta pyrittiin tekemaan helposti muunneltava. Kammion mitat
maaraytyivat paperiarkkien arvioidun maksimikoon 400  600 mm perus20

teella. Arkkien asennon vaihdellessa vaakasuorasta pystysuoraan, kammion
ulkomitoiksi saatiin 1000  1000  500 mm. Polttokammio on rakennettu
alumiinista sen keveyden ja helpon tyostamisen takia.

Kuva 7: Polttokammion rakenne. Kuvasta nakyvat paperitelineen ja CCDkameran seka ilmansuodattimen sijoittelu kammioon.
Polttokammion runko on hitsattu kasaan 4 mm paksuista L-pro ilipalkeista.
Kammion seinat, lasista etuseinaa lukuunottamatta, on tehty alumiinilevyista. Kammion takaseina on kiinnitetty siipimuttereilla, jolloin kammio
on helposti avattavissa naytteiden vaihtoa ja huoltotoimenpiteita varten.
Kammion keskella on kierrettava alumiinipalkista rakennettu kehikko (400 
700  200 mm), johon on kiinnitetty palorintaman seuraamisessa ja kuvaamisessa kaytetyt laitteet seka irrotettava paperipidike, joka mahdollistaa naytteiden asettamisen pidikkeeseen kammion ulkopuolella. Paperipidike
koostuu liikuteltavista lammityselementeista, sytytysjarjestelmasta, matalataajuisesta taristimesta ja neulariveista, joihin nayte kiinnitetaan.
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Naytteet kiinnitetaan paperipidikkeeseen reunoistaan. Neularivit muodostuvat ohuista senttimetrin valein olevista perhosneuloista, jotka on valittu
koska tarkoituksena on vahentaa lammonjohtumista paperista telineeseen.
Neulat on kiinnitetty L:n muotoon taivutettuina tankoihin, joita kiertamalla
paperi saadaan kiristettya tasaiseksi. Pidiketta voidaan kayttaa eri levyisten paperien kiinnittamiseen silla neularivien etaisyytta toisistaan voidaan
saataa.
Naytteet sytytetaan tankojen valiin asetetua wolfram-lankaa kuumentamalla. Lanka on kiinnitetty paistaan kiinnikkeilla, jotka on suunniteltu pitamaan
wolfram-lanka kireana lampolaajenemisesta huolimatta. Kaytettaessa 0.3 mm
vahvuista wolfram-lankaa saavutetaan sytyttamiseen tarvittava lampotila
kayttamalla noin 80 W:n tehoa, joka vastaa noin 600  C:tta. Sytystysjarjestely
on kuvassa 8 vasemmalla.

Kuva 8: Paperin sytytystapahtuma. Kuvassa vasemmalla nakyy miten palorintama saadaan aikaiseksi wolfram-lankaa kuumentamalla. Kuvassa oikealla
on lahikuva paperin reunojen lammittamiseen kaytetysta lammityselementista.
Reunan aiheuttamien ilmioiden minimoimiseksi naytteen reunoja joudutaan
lammittamaan tarvittaessa. Tata varten paperipidikkeeseen on rakennettu
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palorintaman mukana liikkuvat lammityselementit (kuvassa 8 oikealla).
Lammityselementit ovat wolfram-langasta kelan muotoon kierrettyja vastuksia, jotka on kiinnitetty kierretangon varassa oleviin kiinnikkeisiin. Elementteja liikutetaan pyorittamalla kierretankoja sahkomoottorilla, jonka kierrosnopeutta voidaan saataa. Samalla moottorilla kaytetaan myos tuhkan irrottamisessa kaytettavaa taristinta.
Tuhkan irrottaminen tapahtuu taristamalla paperipidiketta. Toiseen alumiinitankoon on kiinnitetty vasara (kuva 9), jota liikutellaan kierretangon mukana pyorivalla epakeskolla levylla. Vasara tarayttaa paperipidiketta keskimaarin kaksi kertaa sekunnissa.

Kuva 9: Kuvassa nakyy telineen taristamisessa kaytetty vasarasysteemi, jolla
syntyva tuhka pyritaan varistamaan.
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5.2 Kammion ilmavirtaukset
Kammio on suunniteltu siten, etta naytteen ymparistoon syntyy hidas ja homogeeninen virtauskentta. Korvausilma virtaa kammioon sen kapealla pystyseinalla olevasta aukosta kammiota kiertavaan 50 mm levyiseen ilmarakoon, joka on erotettu kammiosta reikalevylla ja ilmastointihuovalla. Huokoisten materiaalien virtausvastus aiheuttaa ilmaraon ja kammion valille
paine-eron, joka tasoittaa kammioon tulevaa ilmavirtaa. Ilmarako on jaettu
kahteen osaan, joista toisessa tasataan tuleva ilmavirtaus ja toisessa poistuva
ilmavirtaus. Poistoilma imetaan kammion paalla sijaitsevan ilmansuodattimen lavitse mittaushuoneen ilmastointiin.
Ilman virtausnopeutta saadellaan ilmansuodattimen paalla olevalla puhaltimella, jonka maksimitilavuusvirta 47.2 l/s. Puhaltimen tehoa saadetaan tietokoneella. Tavoitteena on pitaa ilmavirtaukset mahdollisimman hitaina kuitenkin siten, etta palamisessa syntyvat palokaasut kulkeutuvat pois rintaman
luota. Talla pyritaan estamaan konvektion valityksella tapahtuva lammon
kulkeutuminen paperiin, silla palorintaman paikallista etenemista kuvaavissa reaktio-di uusio-yhtaloissa ei ole pitkan kantaman vuorovaikutuksia mukana.
Kokeissa kaytetty tilavuusvirta 20 l/s on valittu koepolttojen perusteella,
joissa tarkkailtiin palorintaman keskimaaraista etenemisnopeutta ja palokaasujen kayttaymista kammiossa.
Kammion ja siella olevien rakenteiden vaikutusta ilmavirtaukseen naytteen
ymparistossa on selvitetty simuloimalla. Kayttamalla kaupallista virtauslaskentaan tarkoitettua CFX 4 -ohjelmaa1 simuloitiin polttokammiossa tapahtuvaa ilmavirtausta 3-ulotteisella, turbulentilla ja kokoonpuristumattomalla
mallilla.
1 AEA Technology, Computational Fluid Dynamics Services on kehitt
anyt CFX 4:n.
Yrityksen kotisivu loytyy URL-osoitteesta http://www.aeat.co.uk/
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Kuva 10: Kuvassa on nopeuden tasa-arvopintoja kammion poikkileikkauksella. Kuvaan on nuolilla merkitty ilman virtaus kammioon ja sielta pois.
Kammion keskelle tummilla piirretyt viivat kuvaavat paperia ja lasilevya.
Ohuet viivat ovat laskennassa kaytettyjen osa-alueiden rajoja.
Ohjelman toiminta perustuu Navier-Stokes yhtaloihin [17]. Tietokoneella tapahtuvassa virtauslaskennassa tutkittava alue jaetaan useisiin soluihin tai
tarkkailutilavuuksiin. Naissa soluissa Navierin-Stokesin osittaisdi erentiaaliyhtalot voidaan kirjoittaa algebrallisiksi yhtaloiksi, jotka liittavat virtaavan
aineen nopeuden, lampotilan ja paineen solussa sen naapurisolujen vastaaviin arvoihin. Talloin saadaan joukko yhtaloita, jotka voidaan ratkaista iteratiivisesti. Seurauksena on kuvaus virtauksesta tutkittavan tilavuuden lapi.
Kuvassa 10 on kammion poikkileikkauksen kohdalle laskettu nopeuden tasaarvopintoja.
Simuloinneissa on huomioitu vain eniten virtauksiin vaikuttavat rakenteet eli
ilman sisaan- ja ulostuloaukot, niiden muoto ja sijoitus, ja kammiossa olevat
tasot, eli paperi ja sen alapuolella oleva lasilevy.

25

Kuvassa 10 nakyy, kuinka sisaantulevat ilmavirtaukset ohjautuvat paperin ja
sen alapuolella olevan lasilevyn valiin. Tama aiheuttaa muuttuvan nopeuspro ilin paperin pituussuunnassa. Paperin leveyssuunnassa olevat nopeuspro ilit sen yla- ja alapuolella ovat kuvissa 11 ja 12.
Kuvista 11 ja 12 nahdaan miten ilman sisaantuloaukko vaikuttaa virtauskentan muotoon paperin alaosassa. Lisaksi kuvista nakyy paperin ja sen alapuolella olevan lasilevyn vaikutukset nopeuspro ileihin (paperin leveys oli
30 cm:ia ja lasilevyn 40 cm:ia). Kuvassa 11 nopeuspro ilien reunoilla olevat
maksimikohdat ovat lasilevyn reunoista aiheutuneita. Paperin ja lasilevyn
valissa, jossa keskimaarainen virtausnopeus on suurempi, ovat nopeuspro ilit tasaisempia koko paperin leveydella verrattuna paperin ylapuolella oleviin
pro ileihin.
Paperin leveyssuuntaisen nopeuspro ilin perusteella tulisi ilman sisaantuloaukkojen muotoon kiinnittaa huomiota. Tata silmallapitaen tulisi viela tehda
simulointeja erilaisilla ilmanottoaukoilla niiden vaikutusten selvittamiseksi.
Lisaksi tulisi tutkia miten paperin koko ja lasilevyn poistaminen vaikuttavat
virtauskenttaan paperin ymparistossa.
Simuloinneissa paperin ymparistoon syntyy tasainen virtauskentta vain paperin ylaosaan. Taman takia paperin alaosassa, kun palorintama on edennyt
noin kaksikolmasosaa paperin pituudesta, tulee saatuihin mittaustuloksiin
kiinnittaa tarkempaa huomiota.
Tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, silla laskuissa kaytetyssa mallissa
ei ole huomioitu virtausten tasoittamisessa kaytettya ilmastointihuopaa ja
verkkolevya.
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Kuva 11: Viisi senttimetria paperin tason ylapuolella olevia nopeuspro ileja.

Kuva 12: Viisi senttimetria paperin tason alapuolella olevia nopeuspro ileja.
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5.3 Rintaman kehityksen seuraaminen
Palorintaman seuraamiseksi kammioon on asennettu kamerasysteemi. Palorintamasta saatu kuvamateriaali tallennetaan videonauhalle myohempaa digitoimista ja analysoimista varten. Kamerasysteemiin kuuluu CCD-kamera,
sen ohjausyksikko ja kuvamateriaalin tallentamiseen videonauhuri.

Kuva 13: Palorintaman kuvaamisessa kaytetty TOSHIBA IK-M48PK CCDkamerajarjestelma. Kuvan monitorin paikalla on laitteistossa videonauhuri.
Kayttamamme Toshiba IK-M48PK CCD-kameran efektiivinen pikseliresoluutio on 752  582 pikselia. Tyypillisessa kameran asemassa kuvattaessa 300
mm leveaa paperia pikselin koko on 0.28 mm, joka on riittava tarkkuus paperin rakenneosasiin verrattuna. Kohteen pienimman valaistusvoimakkuuden
ollessa kamerallamme vain viisi luksia, mittaukset voidaan tehda pimeassa
ainoana valonlahteena hehkuva palorintama. Talloin tuhkasta aiheutuvat
hairiot rintaman tunnistamisessa vahenevat ja rintaman paikka maaraytyy
kirkkauden intensiteettimaksimista. Kameran kuvaustaajuus on maksimissaan 25 kuvaa sekunnissa.
Poltettaessa tavallista kopiopaperia (koko 300  500 mm) kestaa mittaus noin
15 minuuttia, jolloin yhdesta poltosta saadaan videonauhalle 20 000 kuvaa.
Kuvia digitoidaan nauhalta muutaman sekunnin valein, noin 300 kuvaa yhdesta poltosta. Yhden kuvatiedoston viema levytila on noin 300 kt, jolloin
koko poltosta digitoitujen kuvien viema levytila on normaalisti 90 Mt.
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Kameralta tuleva varikuva tallennetaan ensin S-VHS -videolla, joka takaa
riittavan kuvanlaadun. Kuvamateriaali tallennetaan videonauhalle koska reaaliaikainen kuvan digitoiminen ja tallentaminen on hidasta ja vaatisi liikaa talletuskapasiteettia. Yksittaisten kuvien digitoiminen videonauhalta tapahtuu Pro ili-ohjelmalla, joka kaappaa halutuin aikavalein videonauhalta
yksittaisia kuvia videokortin valityksella. Digitoidut kuvat tallennetaan tietokoneen kovalevylle 8-bittisiksi harmaasavykuviksi, joista rintaman paikka
maaritetaan. CCD-kameran optiikasta aiheutuvan tynnyrivaaristyman virhe
rintaman paikkaan korjataan ennen datan analysointia.

Kuva 14: CCD-kameralla kuvattu millimetripaperi. Kuvaan on vaalealla piirretty korjaamaton palorintama ja mustalla piirrettyyn palorintamaan on tehty tynnyrivaaristyman korjaus.
CCD-kameran telinetta liikutellaan paineilmasylinterilla paperin alapuolella
(kuva 15). Kameran liikuttelutarkkuus on 0:5 mm. Kameran liikuttelu ja
paikan maaritys tapahtui PC-pohjaisella ohjaussysteemilla. Samaa systeemia
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Kuva 15: Kameran liikuttelusysteemi. Kamerat on kiinnitetty kelkkaan, jota
liikutellaan paineilmasylinterilla.
kaytetaan myos kammion ja kameran lampotilojen mittaamisessa. Poltettavan naytteen ja kameran valissa on lasilevy, joka estaa kameran liikkeista
aiheutuvia virtauksia vaikuttamasta rintaman etenemiseen. Lasilevy suojaa
myos kameran linssia putoavalta tuhkalta.
Kameran liikuttelussa kaytetaan mannanvarretonta paineilmasylinteria (kuva 15). Laite koostuu sylinterista, joka on jaettu kahteen mannan erottamaan
osaan. Kelkka on kiinnitetty mantaan. Nostamalla painetta toisessa kammiossa ja samalla alentamalla painetta toisessa, saadaan kelkka liikkumaan
haluttuun suuntaan. Paineen alentaminen ja nostaminen tapahtuu yksitoimisilla magneettiventtiileilla, jotka saatelevat paineilman virtausta kammioihin.
Sylinterin isku eli kelkan maksimi siirtyma on 500 mm.
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Systeemiin kuuluu kolme venttilia. Naista kahdella saadellaan painetta sylinterin kammioissa ja kolmannella kaytetaan kelkan paineilmalla toimivaa
lukkoa, jolla kelkka saadaan pysymaan paikallaan. Sylinterin paihin on asennettu kaksi kapasitiivista rajakytkinta. Kaikkia kolmea venttiilia ohjataan
tietokoneella, jonka mittauskortista tuleva ohjaussignaali muutetaan ohjauspiirilla venttiileille sopivaksi kayttojannitteeksi.
Kameran paikan maarittamiseksi kelkan siirtyma muutetaan jannitteeksi potentiometrilla [18]. Kelkan liikkuessa siihen kiinnitetty hammashihna pyorittaa potentiometria, jonka toiseen paahan syotetaan vakiojannitetta. Talloin
liu'un jannite on verrannollinen kelkan siirtymaan. Liu'un jannite mitataan
mittauskortilla tietokoneelle, jossa kelkan siirtyma muutetaan kalibroinnissa
saadun PNS-sovituksen avulla jannitteesta millimetreiksi. Paikan maaritystarkkuus on  0.5 mm.
Kameran liikuttelu ja paikanmaaritys tapahtuvat National Instrumentin ATMIO-16DE-10 -mittauskortin ja LabVIEW-sovelluskehittimella tehdyn ohjelmakoodin avulla.
Kaytetty AT-MIO-16DE-10 -mittauskortti on tietokoneen ISA-vaylaan sijoitettava monitoiminen I/O kortti, jossa on kaksi 12 bitin analogista ulostuloa,
16 kappaletta 12 bitin analogista sisaantuloa, 32 kappaletta digitaalisia I/O
kanavia seka kaksi laskuria. Laitteistossa kaytetaan kanavia seuraavasti; kameran paikan ja lampotilojen lukeminen tapahtuu analogisilla sisaantuloilla,
tuulettimen ohjaaminen tapahtuu analogisella ulostulolla ja paineilmasylinterin ohjaaminen tapahtuu kahdella digitaalisella ulostulolla. Mittauskorttia
on helppo hyodyntaa kayttaen LabVIEW:ssa olevia valmiita aliohjelmia.
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LabVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) [19] on
ohjelmien sovelluskehitin samaan tapaan kuin C-kieli. Erona sen ja C-kielen
valilla on, etta kun C-kieli on tekstipohjainen ohjelmointikieli, niin LabVIEW
kayttaa graa sta ohjelmointikielta luomaan ohjelmakoodia lohkokaavion (kuva 17) muodossa.
Ohjelmointi LabVIEW:lla ei vaadi vahvaa ohjelmointikokemusta. Siina kaytetty terminologia, ikonit ja kasitteet ovat tutkijoille ja insinooreille tuttuja
ja niiden kaytto perustuu graa siin symboleihin ennemmin kuin perinteiseen
ohjelmakoodiin ohjelman toimintaa kuvattaessa.
LabVIEW:ssa on laaja aliohjelmakirjasto useimpiin ohjelmointitehtaviin. Ohjelma sisaltaa kirjastot tiedon keruuseen, analysointiin, esittamiseen ja tallentamiseen. Ohjelma sisaltaa myos perinteisia ohjelmointityokaluja. Ohjelmaan voidaan asettaa tarkkailupisteita ja datan kulkua ohjelmassa voidaan
animoida, jolloin ohjelman korjaaminen ja kehitys helpottuu. Animaation
seuraaminen paljastaa katkokset ja virheet datan kulussa.

Pro ili
Fotocomp Oy:n valmistama Pro ili-ohjelma on erityisesti mittaustemme tarpeisiin tehty ohjelma, jota kaytetaan videoiden ohjaamisessa, kuvien digitoimisessa nauhalta ja reunakayran tunnistamisessa kuvista. Palorintaminen
analysoiminen tapahtuu erillisilla ohjelmilla.

Videonauhurin ohjaaminen tapahtuu sarjaportin kautta videoihin kytketyn
ohjauspiirin avulla. Nain tietokoneen naytolta voidaan hiiren avulla valita
eri toimintoja, kuten nauhoituksen kaynnistaminen, videonauhan eteen- ja
taaksekelaus, ajastimen nollaus ja pysaytyskuva.
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Kuva 16: LabVIEW:lla tehty graa nen ohjauspaneeli.

Kuva 17: LabVIEW:n ohjelmakoodia lohkokaaviomuodossa.
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Kuvien digitoimiseen Pro ili kayttaa Screen Machine II-videokorttia ja sen
mukana tulleita ohjelmia. Videokortti mahdollistaa kuvien kaappaamisen videonauhalta, ja niiden kasittelyn halutussa kuvaformaatissa.
Reunakayran tunnistaminen kuvista tapahtuu rajaamalla haluttu alue palorintamasta, josta ohjelma tunnistaa rintaman harmaasavyn intensiteettimaksimin perusteella. Ohjelma kay matriisiin talletettua kuvaa sarakkeittain
ja etsii naista halutun intensiteetin arvon. Rintaman tarkka paikanmaaritys
tapahtuu sovittamalla Gaussin-kayra valitun intensiteetin ymparistoon, jolloin sovitetun kayran maksisikohta ilmoitetaan rintaman tarkkana paikkana.
Gaussin kayraa kaytetaan kuvan diskreetin luonteen vuoksi. Paikannuksessa kaytetty intensiteetti maaraytyy kuvausolosuhteiden perusteella eli onko
kuvaaminen tapahtunut pimeassa vai valoisassa kammiossa.

5.4 Oheislaitteet
Oheislaitteisiin luemme laitteet, joilla ei ole suoranaista vaikutusta palorintaman etenemiseen tai niita on kaytetty mittauksissa satunnaisesti.

Poistoilman puhdistaminen
Palokaasujen suodattaminen kammion poistoilmasta tapahtuu REANAIRilmansuodattimella [20], joka on suunniteltu poistamaan ilmassa leijuvat
hiukkaset kuten polyn, noen ja savun. Suodatin on tarpeen laitteiston sijoituksesta johtuen. Laitteisto on Jyvaskylan yliopiston kiihdytinlaboratorion
kohtiohallissa, jossa palohalyttimet ovat erittain herkkia. Taman vuoksi tulee
kammion poistoilma puhdistaa ennen kohtiohallin ilmastointijarjestelmaan
ohjaamista.
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Ilmanpuhdistin toimii seuraavalla tavalla: polttokammion yhteydessa oleva puhallin kierrattaa ilmassa leijuvat hiukkaset ilmanpuhdistimen sisaan.
Noyhta ja muut isot hiukkaset jaavat esisuodattimeen. Useimmat ilmassa
leijuvat hiukkaset ovat niin pienia, etta ne eivat tartu esisuodattimeen vaan
joutuvat elektronisen puhdistuskennon ionisointiosaan, jossa ne saavat voimakkaan sahkovarauksen.

Kuva 18: RENAIR-ilmanpuhdistusmenetelman kuvaus. Suodatettava ilma
tulee suodattimeen vasemmalta ja poistuu oikealta [20].
Varatut hiukkaset kulkeutuvat ilmavirran kuljettamina kennon keraysosaan,
jossa ne sinkoutuvat voimakkaan sahkokentan vaikutuksesta keruulevyja vasten, samaan tapaan kuin magneetti vetaa puoleensa rautajauhoa. Nama hiukkaset takertuvat metallilevyihin ja pysyvat niissa kunnes kenno pestaan.
Jaljelle jaavien kaasumaisten epapuhtauksien poistoon on laitteesssa aktiivihiilisuodatin. Kuvassa 18 on RENAIR-ilmanpuhdistusmenetelman kuvaus.
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Lampomittarit
Lampotiloja mitataan kolmella rauta-konstantaani-termoelementilla [18], joista yhta kaytetaan CCD-kameran lampotilan seurantaan ja kahdella muulla
tarkkaillaan kammion lampotilaa vaihtelevissa kohdissa.
Termoelementtien vertailuliitos on huoneilman lampotilassa eli noin 20  C.
Huoneilman lampotilan vaihtelusta aiheutuva virhe 1 C ei ole mittauksia ajatellen merkittava. Vertailuliitoksen ja mittausliitoksen valinen termojannite vahvistetaan kaupallisella AD954-termoparivahvistinpiirilla siten,
etta 1 mV muutos vastaa 1C muutosta mittausliitoksen lampotilassa.
Janniteviesti luetaan LabVIEW:lle mittauskortin kautta. Ohjelma muuttaa
jannitteen celsiusasteiksi kayttamalla veden kiehumis- ja jaatymispisteiden
avulla saatua kalibrointikayraa. Saadut tiedot voidaan tallentaa halutuin
aikavalein tiedostoon, jolloin mittauspisteiden lampotilojen kayttaytymista
mittauksen aikana pystytaan tutkimaan. Tarkein mittauksen kohde on kuitenkin CCD-kameran lampotila, jonka tulee pysya alueella ?10 C - +40C.
Polttokokeiden aikana kammion lampotila on pysynyt 26C:ssa.

5.5 Mittauslaitteiston toimivuus tehdyissa mittauksissa
Vuoden 1997 huhtikuuhun mennessa tehtyjen yli 300 mittauksen perusteella
voidaan sanoa, etta laitteisto on melko hyvin vastannut sille asetettuja vaatimuksia helppokayttoisyydesta ja muunneltavuudesta. Erikokoisten naytteiden kasittely, sytyttaminen ja kuvaaminen on ollut vaivatonta ja nopeaa.
Laitteiston muunneltavuudesta on ollut etua esimerkiksi erilaisia mittauskonguraatioita kokeiltaessa. Tasta on hyvana esimerkkina tuhkan aiheuttamien
haittojen poistaminen erilaisilla taristimilla ja kameran suojaamisella.
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Virtausten hallittavuudesta kammiossa voidaan sanoa, etta tahan mennessa
tehdyissa kokeissa ei ilmavirtauksilla ole ollut hairitsevaa vaikutusta palorintaman kayttaytymiseen. Palokaasujen valityksella tapahtuvan konvektion
ehkaisemisessa on onnistuttu virtausten hallinnalla. Tama on nakynyt savun
poistumisena rintamalta.
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6 MITTAUSTAPAHTUMAN KULKU
6.1 Naytteiden kasittely
Polttokokeissa on kaytetty kahta erilaista kaupallista paperilaatua; savukepaperia ja kopiopaperia. Mittauksissa kaytettya KymLux-kopiopaperia jouduttiin kasittelemaan kemikaaleilla parempien palamisominaisuuksien saavuttamiseksi. Kemikaalina kaytettiin kaliumnitraattia (KNO3), joka on rajahdysaineissa kaytetty hapenlahde. Tervakoski Oy:n valmistamaa savukepaperia
(neliopaino 25 g/m2) on voitu kayttaa sellaisenaan mittauksissa.
Mittauksissa kaytetyt paperilaadut toimitettiin isoina arkkeina tai rullilla,
joista leikattiin sopivan kokoisia arkkeja. Arkkeja kasiteltiin liottamalla niita
viisi minuuttia kaliumnitraatin vesiliuoksessa, jonka konsentraatio oli 0.069
mol/l. Taman jalkeen arkit nostettiin kuivumaan huoneilmaan. Kuivuessa
kapristyneita arkkeja prassattiin tunnin ajan 70 C:een lampotilassa, ja ilmastoitiin huoneilmassa. Talloin arkkien kosteuspitoisuus asettui tasapainoon ymparoivan ilman kanssa. Ilmastoinnin jalkeen arkit leikattiin lopulliseen kokoonsa. Talloin paastiin eroon reunoille imeytyneesta suuremmasta
KNO3 -maarasta. Kaliumnitraatin tasainen jakautuminen paperiarkille varmistettiin laserablaatiomittauksilla [21, 22].

6.2 Kokeiden suorittaminen
Kokeissa poltettavat paperiarkit kiinnitetaan irrotettavaan paperipidikkeeseen painelemalla paperit reunoistaan perhosneuloille, jotka on kiinnitetty
pidikkeen pitkille sivuille senttimetrin etaisyydelle toisistaan. Ohuiden neulojen kaytolla pyritaan vahentamaan paperista pidikkeeseen tapahtuvaa lammonjohtumista. Paperit asetetaan pidikkeeseen siten, etta tuhkat kapristyvat
kamerasta poispain. Kapristyminen aiheutuu paperin toispuoleisuudesta.
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Kuva 19: Koejarjestelyn kaaviokuva.
Pidike asetetaan paperitelineeseen, joka saadetaan haluttuun asentoon. Paperia voidaan polttaa joko ylhaalta alas tai alhaalta ylos. Normaalisti paperia poltetaan ylhaalta alas 80 kulmassa vaakatasosta. Metsapalojen etenemista tutkimalla [23] on todettu palon etenemisen riippuvan mm. seuraavista
tekijoista: riittava hapensaanti, ilmavirtaukset (nama kaksi edella mainittua
tekijaa yhdessa johtavat nopeampaan palon leviamiseen ilmavirtauksen suuntaan), topogra asta (palo etenee nopeammin ylamaahan kuin alamaahan),
palon iasta, palavasta aineesta ja tietenkin kosteudesta. Edella mainituista
tekijoista erityisesti poltettavan aineen merkitys on korostunut eri paperilaatuja poltettaessa.
Arkin ollessa sopivassa asennossa suljetaan kammio ja kaynnistetaan kammion yhteydessa oleva puhallin. Puhaltimella imetaan polton aikana syntyvat
palokaasut pois kammiosta. Palokaasujen poistaminen vahentaa konvektion
valistyksella tapahtuvaa lammonjohtumista paperissa.
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Palorintaman reunoilta konvektiolla tapahtuva lammonjohtuminen ymparistoon on eras suurimpia hairiotekijoita rintaman karheutumisessa. Palorintaman reunojen etenemisnopeus pienenee niiden jaahtyessa. Tama nakyy palorintaman reunojen jalkeen jaamisena muusta rintamasta. Tamankaltaisista
poltoista saadut tulokset eivat ole vertailukelpoista simuloinneista saatuihin
tuloksiin.
Reunojen jaahtymisesta syntyvaa hairiota voidaan pienentaa lammittamalla
reunoja liikkuvilla lammityselementeilla. Nama elementit liikkuvat palorintaman jaljessa. Rintaman jaadessa reunoiltaan jalkeen alkavat elementit lammittamaan rintamaa, jolloin sen etenemisnopeus reunoilla kasvaa.
Olosuhteiden vakiinnuttua kammiossa (lampotilan, virtausten ym. osalta)
aloitetaan mittaus sytyttamalla paperi koko leveydeltaan sen paalle jannitetylla wolfram-langalla. Nain aikaansaadaan yhtenainen ja vakionopeudella
eteneva kyteva palorintama, jonka kehitysta seurataan.
Tahan mennessa tehdyissa mittauksissa on arkkeja poltettu ylhaalta alaspain.
Poltettaessa arkkeja alhaalta ylospain syntyvat palokaasut lammittavat ylapuolella olevaa arkkia epatasaisesti, jolloin palorintama levenee. Tallaisia
pitkan kantaman vuorovaikutuksia ei ole huomioitu reaktio-di uusio-yhtaloissa palorintaman etenemiselle.
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7 NA YTTEIDEN OMINAISUUDET
Luonnollinen valinta poltettavaksi materiaaliksi oli paperi, sen hyvien paloominaisuuksien ja kaksiulotteisen, suhteellisen satunnaisen rakenteen takia.
KPZ-yhtalon kokeelliselle tutkimiselle on tarkeaa valiaineen satunnaisuus ja
siina hitaasti, kytemalla etenevan palorintaman aikaansaaminen.

7.1 Paperin rakenne
Paperi rakentuu puu- ja sellukuiduista muodostuneesta verkostosta ja siihen
kiinnittyneista tayteaineista. Kuidut ovat kiinnittyneet toisiinsa vetysidoksin, joita muodostuu kuitujen pinnoilla olevien selluloosamolekyylien hydroksyyliryhmien valilla.
Mikroskooppiselta rakenteeltaan paperi on epahomogeeninen [24]. Paperissa kuidut ja lisaaineet ovat jakautuneet epatasaisesti [24]. Epahomogeenisuus nakyy massajakaumassa, kuitujen ja lisaaineiden sijoitumisessa toisiinsa
nahden ja ei-pallomaisten partikkelien orientaatiossa [24]. Epahomogeenisesta
rakenteesta huolimatta paperin useimmat makroskaalan ominaisuudet ovat
maaritettavissa suhteellisen pienella hajonnalla [25].
Laboratoriossa valmistettu arkkipaperi on ominaisuuksiltaan tasalaatuisempaa kuin paperikoneella valmistettu. Laboratorioarkki tehdaan suotauttamalla laimea massasulppu viirakankaalle. Suotautunut arkki markapuristetaan ja kuivataan.[26]
Laboratorioarkkeissakin massajakauma on epahomogeeninen. Laimeassa massasulpussa kuidut keraantyvat hydrodynaamisten ja pintakemiallisten vuorovaikutusten johdosta okeiksi, joilla on tietty karakteristinen koko. Tama
johtaa korrelaatioihin paikallisessa neliopainossa. Toisin sanoen, on todennakoista, etta pisteiden etaisyyden ollessa korrelaatiopituutta lyhyempi on
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niiden poikkeama keskimaaraisesta neliopainosta yhtasuuri. Laboratorioarkkien massajakauman vaihteluja on tutkittu mittaamalla eri painoisten arkkien -absoptiota, joka on verrannollinen paikalliseen neliopainoon. Saaduista radiogrammeista on laskettu parikorrelaatiofunktio

G(~r) = h[m(~x) ? m][m(~x + ~r) ? m]i;

(22)

missa m(~x) on paikallinen neliopaino, m sen keskiarvo yli kunkin arkin ja
h  i keskiarvo yli kaikkien radiogrammien. Parikorrelaatiofunktiot eri neliopainoisille papereille on esitetty kuvassa 20. [27]

Kuva 20: Laboratorioarkkien parikorrelaatiofunktioita logaritmisella asteikolla. Arkkien neliopainot ylhaalta alas ovat 7.2 g/m2, 70.4 g/m2, 86.3 g/m2
ja 118.9 g/m2.[27]
Kuvassa 20 oleva pystyviiva esittaa kuidun keskimaaraista pituutta A=2.7
mm. Laboratorioarkkien korrelaatiofunktiot noudattavat neliopainosta riippumatonta potenssilakia G(r) ' r? kun r < A. Keveimmilla papereilla
potenssifunktiota noudattava kayttaytyminen voi jatkua yli kymmenen ker42

taa kuidun pituutta edemmas. Yli 40 g/m2 painavilla papereilla korrelaatiofunktio noudattaa potenssilakia vain kuidun pituuteen saakka. Samanlaista
neliomassan kayttaytymista esiintyy myos keveissa paperikoneella valmistetuissa arkeissa. [27]
Polttokokeissa kannattaisi siis kayttaa yli 40 g/m2 painavia laboratorioarkkeja, mutta pienen kokonsa (165 mm  165 mm) takia palorintaman dynaaminen karheutuminen olisi vaikeasti havaittavissa.
Paperikoneella valmistetun paperin epahomogeenisuus syntyy viiraosalla, mika nakyy kuituorientaationa, okkaantumisena ja paperin toispuoleisuutena.
Kuituorientaatio syntyy huulisuihkun ja viiramaton valisesta nopeuserosta.
Viiralle toisesta paastaan tarttuneet kuidut kaatuvat konesuuntaan. Paperikoneella valmistetussa paperissa kuidut ovat orientoituneet siten, etta konesuuntaan on keskimaaraisesti enemman kuituja kuin poikkisuuntaan. Massasulpun okkisuus ja olosuhteet suotautumishetkella vaikuttavat syntyvan
rainan massajakaumaan. Paperin pienen mittakaavan tasaisuutta kuvataan
formaatiolla, joka mitataan -absoptioon perustuvalla laitteistolla. Formaatio maaritellaan usein paikallisten neliopainovaihtelujen varianssina. Tyypillisesti kopiopaperin formaatio on luokkaa 2 g/m2 ja neliomassavaihtelut verraten satunnaista. Paperin toispuoleisuuden aiheuttaa tayte- ja hienoainepitoisuuden ja kuituorientaation epatasainen jakautuminen paperin paksuussuunnassa. [25]
Polttokokeissa ei kuituorientaatiolla eika toispuoleisuudella havaittu olevan
merkitysta palorintaman skaalautumisominaisuuuksiin. Kopiopaperin epatasainen tayteainejakauma paksuussuunnassa aiheutti palaessa syntyneen tuhkan kaantymisen vain paperin toiselle puolelle. Nain ollen paperipidikkeeseen
oikeinpain asetetusta paperista syntyva tuhka ei hairinnyt palorintaman kuvausta. Korreloituneen neliomassavaihtelun vaikutuksista palorintaman skaalautumiseen kerrotaan tulosten esittelyn yhteydessa.
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7.2 Paperin termiset ominaisuudet
Paperin termisilla ominaisuuksilla kuvataan yleensa lammon siirtymista paperiin ja siita pois seka nopeutta, jolla paperi saavuttaa termisen tasapainon ymparistonsa kanssa. Koska paperi on rakenteeltaan huokoinen, sen
lammonjohtavuus on huono. Paperin rakenne aiheuttaa mutkikasta lammonjohtumista, johon suurimpana syyna on paperin huokosissa olevan ilman suuri lampovastus. Lammonjohtuminen paperissa paranee sen kosteuspitoisuuden kasvaessa. [24]
Kaupallisia paperilaatuja valmistettaessa on pyritty varmistamaan tasaiset
termiset ominaisuudet, joilla on erityisen suuri merkitys kopio- ja savukepapereissa. Tarkeimmat paperin lammonjohtavuuteen vaikuttavat tekijat ovat
sen kosteuspitoisuus, tiheys ja siina olevan tayteaineen maara. [24]
Tayteaineen maaraa lisaamalla kasvatetaan myos paperin termista di uusiokerrointa. Tayteaineen vaikutuksesta paperin tiheys kasvaa ja lampokapasiteetti pienenee. Tiheyden kasvaessa paperin lammonjohtavuus kasvaa nopeasti. Lisaksi tayteaineena kaytettyjen materiaalien lammonjohtavuus on
merkittavasti suurempi kuin paperilla. [24]
Paperia poltettaessa on huomattu, etta kytemalla eteneva palorintama vaatii
paperilta riittavaa lammonjohtavuutta. Esimerkiksi suodatinpaperilla palorintama ei etene vaan sammuun heti sytytyksen jalkeen suurillakin kaliumnitraatin konsentraatioilla. Suodatinpaperi ei sisalla yhtaan tayteainetta, joten
sen lammonjohtavuus on huono.

7.3 Mittauksissa kaytetyt paperilaadut
Mittauksissa kaytetyn kopiopaperin (KymLux) neliomassa on 80 g/m2. Paperi on valmistettu kemiallisesta massasta ja siihen on lisatty 19.8 % kal44

siumkarbonaattia tayteaineeksi. Havupuusta valmistetun kemiallisen massan
keskimaarainen kuidunpituus on noin 2.8 mm. Paperin pinta on kasitelty
tarkkelyspitoisella pintaliimaamalla, josta osa liukenee kaliumnitraatilla kasiteltaessa pois.
Kaytetyn savukepaperin neliomassa on 24.5 g/m2. Savukepaperin palamisominaisuuksia parantavien lisaaineiden koostumuksista ja pitoisuuksista ei
saatu tietoa.

7.4 Kaliumnitraatin jakautuminen paperiin
Paperin palamisen saatelemiseksi paperiin lisattiin kaliumnitraattia 0:8  0:2
g/m2. Kaliumnitraatin maara arkilla saatiin laskettua kun tiedettiin paljonko
0.069 mol/l konsentraatioista KNO3-liuosta oli imeytynyt arkkiin.
Kaliumnitraattijakauman tasaisuus arkilla maaritettiin laserablaatiomittauksilla [21, 22]. Menetelmassa laserilla hoyrystetaan tutkittavan materiaalin
pintaa, ja syntyvan plasman emissiospektrista maaritetaan materiaalin sisaltamat alkuaineet ja niiden suhteelliset osuudet. KNO3 :n jakauman maarittamiseksi tutkittiin emissiospektrista kalium-piikin intensiteettia. Nain saatiin
kaliumin intensiteettijakauma paperin pinnalla. Savukepaperissa ei kaliumnitraattia tarvinnut kayttaa, mutta siita haluttiin selvittaa tayteaineiden
mahdolliset korrelaatiot.
Intensiteettijakaumia analysoitiin autokorrelaatiofunktiolla. Talloin todettiin, ettei kummankaan paperin kalsium- tai kalium-jakaumissa esiintynyt
korrelaatioita. Molemmissa tapauksissa korrelaatiofunktio pieneni eksponentiaalisesti korrelaatiopituuden funktiona. Kuvassa 21 on autokorrelaatiofunktion kuvaaja korrelaatiopituuden funktiona savukepaperista mitatun kalsiumin tapauksessa ja kuvassa 22 kopiopaperista mitatun kaliumin korrelaatiofunktio.
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Kuva 21: Savukepaperista mitatun kalsiumin intensiteettijakaumalle laskettu
autokorrelaatiofunktio.
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Kuva 22: Kopiopaperista mitatun kaliumin intensiteettijakaumalle laskettu
autokorrelaatiofunktio.
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8 MITTAUSTIETOJEN ANALYSOINTI
Analysoitaessa rintamien skaalautumista yksinkertaisin tata kuvaava suure
on rintaman leveys
L
X
w2(L; t)  L1 [h(i; t) ? h(t)]2 ;
i=1

jossa

(23)

L
X
h  L1 h(i; t);
i=1

missa L on systeemin leveys. Rintaman leveys w(L) skaalautuu alussa kuten
t ja saturoituneella alueella kuten L [1]. Suoritetuissa poltoissa w(t):n nopea saturoituminen esti :n maarittamisen rintaman leveytta kayttamalla.
Karheutumiseksponentin  maarittamiseksi olisi polttoja pitanyt suorittaa
useilla eri levyisilla papereilla. Tama olisi ollut kaytannossa hidasta ja tyolasta.
Karheutumispotenssi voidaan myos maarittaa tutkimalla paikallista rintaman leveytta diskreetille tapaukselle
X̀
w2(`; t) = 1` h [h(i; t) ? h`(t)]2 i`;

i=1

(24)

jossa h i` on keskiarvo kaikkien mahdollisten `-kokoisten alialueiden yli Lkokoiselle rintamalle ja h`(t) ikkunassa olevan rintaman keskikorkeus. Saturoituneella alueella ikkunoitu rintaman leveys noudattaa skaalauslakia

w(`; t)  `;

(25)

missa  on sama karheutumispotenssi kuin kaavassa (2) maaritelty [1].
Ikkunointimenetelman toimivuutta epajatkuvilla reunaehdoilla on testattu
numeerisella RSOS-kasvumallilla [11, 12], joka antaa KPZ-yhtalon mukaiset
skaalauseksponentit yksiulotteiselle rintamalle. Rintaman leveys w(`) skaalautui huonosti jopa suuruudeltaan luokkaa O(104) olevilla systeemeilla.
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Haluttaessa pienentaa rintaman kallistumisesta aiheutuvaa virhetta rintaman
leveyteen voidaan ikkunan keskikorkeuden h` tilalla kayttaa laskenta-alueena
olevaan ikkunaan sovitettua suoraa.
Parempi tapa skaalauseksponenttien maarittamiseksi on kayttaa parikorrelaatiofunktiota

C (r; t) = h[h(r0 ; t0) ? h(r0 + r; t0 + t)]2 i;

(26)

missa h  h ? h, ylaviiva on keskiarvo yli yhden rintaman ja h  i on
keskiarvo yli kaikkien ajanhetkien (kon guraatioiden). Korrelaatiofunktiossa
olevan h:n laskemisessa voidaan kayttaa joko keskiarvoa h tai rintamaan
sovitettua suoraa. Rintaman edetessa kallistuneena saadaan siita aiheutuvaa
virhetta korjattua kayttamalla h:ssa rintamaan sovitettua suoraa.
Korrelaatiofunktiolla voidaan maaritella funktiot

G(r) = C (r; 0)  r2

(27)

ja

Cs(t) = C (0; t)  t2 ;
(28)
joissa G(r) voidaan keskiarvoistaa yli eri ajanhetkien saturoituneella alueella ja Cs(t) yli tasossa olevien pisteiden. Naista G(r) kuvaa kahden pisteen
uktuaatioiden valista korrelaatiota pisteiden valisen etaisyyden funktiona.
Tietyssa kohdassa rintamaa olevien pisteiden uktuaatioiden korrelaatioita
ajan funktiona kuvaa Cs(t).
Kayttamalla G(r):aa ja Cs(t):ta ikkunoinnin sijasta saadaan RSOS-mallin
tulokset skaalautumaan erittain hyvin ja antamaan arviot :lle ja :lle. Nain
saadaan toisistaan riippumattomat arviot skaalauseksponenteille. Kuvista 23
ja 24 nahdaan miten korrelaatiofunktiolla saadaan paremmin skaalautuvia
tuloksia kuin rintaman leveytta kayttamalla.
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Kuva 23: RSOS-mallilla simuloidun rintaman leveys w ikkunan leveyden L
funktiona. Leveys on laskettu (t) rintaman keskiarvosta, (?) rintamaan sovitetusta suorasta ja (4) ikkunaan sovitetusta suorasta.

Kuva 24: RSOS-mallilla simuloidun rintaman parikorrelaatiofunktio G(r).
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9 TULOSTEN TARKASTELU
Tyon tarkoituksena oli selvittaa karheutuuko suorana rintama liikkeelle lahteva palorintama KPZ-yhtalon kuvaamalla tavalla ( = 1=2, = 1=3). Palorintaman karheutumista on analysoitu tutkimalla seka rintaman leveyden
w(L; t) etta parikorrelaatiofunktion C (r; t) skaalautumista (kts. edellisesta
luvusta kaavat (23) ja (26)). Analysoitujen polttojen valintakriteerina oli onnistunut sytytys. Tulokset on laskettu viidesta kopiopaperipoltosta ja viidesta
savukepaperipoltosta.
Kuvassa 25 on esitetty rintaman leveys w(L; t) ajan funktiona. Kuvaajassa
nakyy miten rintama karheutuu alussa kaavan (1) mukaan ja saturoituu noin
sadan sekunnin kuluessa. Rintaman leveys saturoituu kuitenkin niin varhaisessa vaiheessa, ettei :aa voida maarittaa rintaman leveytta kayttamalla.
Lisaksi :n maaritysta vaikeuttaa epatasainen sytytys.

45
40
35
30

]

m 25
m[

)t 20
(
w

15
10
5
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

t [s]

Kuva 25: Kuvassa on esitetty rintaman leveyden kayttaytyminen ajan funktiona.
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Suoritetuissa poltoissa rintaman leveys ei saturoitunut tiettyyn arvoon, vaan
jai uktuoimaan sen laheisyyteen. Taman uktuoivan leveyden keskimaarainen arvo tulkittiin saturoitumisleveydeksi wsat . Rintaman leveyden tasainen kasvu saturoitumisleveydesta polton loppuvaiheessa voidaan tulkita arkin alaosassa olevien epahomogeenisten virtausolosuhteiden aiheuttamaksi.
Taman takia polton loppuosaa ei ole kaytetty polttojen analysoimisessa.
KPZ-yhtalon kuvaama rintama etenee vakionopeudella, mika todettiin tutkimalla rintaman keskikorkeuden kayttaytymista ajan funktiona. Talloin saatiin savukepaperilla rintaman keskinopeudeksi 1:74  0:03 mm/s ja kopiopaperilla 0:513  0:008 mm/s. Kuvassa 26 on esitetty palorintaman keskikorkeus ajan funktiona savukepaperin ja kopiopaperin tapauksissa. Kuvasta
nakyy rintaman keskikorkeuden lineaarinen kayttaytyminen, joten rintaman
keskinopeus pysyy vakiona koko polton ajan. Lisaksi kuvaajista nahdaan rintaman keskinopeuden riippuvuus poltettavan paperin neliomassasta.
Palorintaman skaalautumista analysoitiin ensin ikkunointimenetelmalla. Kuvassa 27 vasemmalla on esitetty eri levyisille ikkunoille lasketut palorintaman
leveydet w(`; t) ajan funktiona. Kuvassa 27 oikealla nahdaan miten eri ikkunan leveyksille ` lasketut saturoitumisleveyksien wsat keskiarvot kayttaytyvat
ikkunan leveyden funktiona, kun L on koko systeemin leveys. Karheutumiseksponentti  voidaan maarittaa kyseisen kuvaajan kulmakertoimena kaavan (2) perusteella. Kuvaaja havainnollistaa rintaman leveyden huonoa skaalautumista ja herkkyytta rintaman leveyden uktuaatioille aaltoiluna pisteistoon sovitetun suoran ymparilla. Ikkunoiden leveytena ` kaytettiin arvoja 7.6{223.8 mm.
Kapeilla ikkunoilla, `  18 mm:iin asti, skaalautuminen ei ole kovin hyvaa
(  0:7). Tata suuremmilla ` arvoilla rintaman leveys skaalautuu hyvin aina
20 cm:iin asti, jolloin  = 0:53  0:06.
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Kuva 26: Kuvassa on palorintaman keskimaaraisen korkeus ajan funktiona
poltettaessa paperia ylhaalta alaspain. Kuvassa ():lla merkityssa kopiopaperipoltossa rintaman nopeus oli 0.51 mm/s ja (+):lla merkityssa savukepaperipoltossa nopeus oli 1.86 mm/s.
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Kuva 27: Vasemmassa kuvassa on palorintaman leveys w(`; t) eri levyisille
ikkunoille ` ajan funktiona, missa L on systeemin leveys. Oikeassa kuvassa
on palorintaman saturoitumisleveys ikkunan leveyden ` funktiona (ln-ln asteikolla). Kuvissa w ja ` ovat millimetreina.
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Sarja tyypillisia paikasta riippuvia korrelaatiofunktioita G(r) kopiopapereille on esitetty kuvassa 28. Tulosten riippumattomuus reunaehdoista tarkistettiin poistamalla laskuissa systemaattisesti reunoilta pisteita ja tarkastelemalla taman vaikutusta tuloksiin. Skaalautuminen on heikkoa lyhyilla
etaisyyksilla, kun 0.373 mm < r < 7.5 mm. Talla valilla karheutumiseksponentti   0:7 ? 0:8. Tasta ylospain aina 15 cm:iin asti G(r) skaalautuu
hyvin ja keskimaarainen karheutumiseksponentti  = 0:48  0:01. Rintaman
leveyden w(`) kayttaytyminen on yhtenevaa G(r):n kanssa.
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Kuva 28: Kuvassa on korrelaatiofunktio G(r) laskettuna viidelle kopiopaperipoltolle. Korrelaatiofunktio antaa karheutumiseksponentille arvoksi  =
0:48(1).
Kuvassa 29 on esitetty kopiopaperipoltoista laskettuja korrelaatiofunktioita Cs(t), joiden kon guraatiot on otettu viiden sekunnin valein saturoituneelta alueelta. Alusta 50-100 sekuntiin Cs(t) ei skaalaudu kovin hyvin
( = 0:40 ? 0:46). Taman jalkeen, 100 sekunnista eteenpain, skaalautuminen
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on erinomaista. Laskemalla keskiarvo kopiopaperipoltoille saadaan kasvueksponentti = 0:32(1).
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Kuva 29: Kuvassa on korrelaatiofunktio Cs(t) laskettuna kolmelle eri poltolle.
Korrelaatiofunktio antaa kasvueksponentille arvoksi = 0:32(1).
Savukepaperipoltoille lasketut korrelaatiofunktiot on esitetty kuvassa 30. Korrelaatiofunktio skaalautuu savukepaperille samalla tavoin kuin kopiopaperille. Skaalautumisalueissa on kuitenkin eroja. Savukepaperilla skaalautuva alue
on lyhyempi alkaen 10 mm ja loppuen 100 mm:iin. Lisaksi karheutumiseksponentille,  = 0:53  0:02, saadaan hieman suurempi arvo kuin kopiopaperin
tapauksessa.
Saadut tulokset eroavat selkeasti aikaisemman kokeellisen mittauksen tuloksesta. Aiemmassa kokeessa [5] oli karheutumiseksponentille saatu arvoksi  = 0:71(5), joka saatiin kayttamalla ikkunointimenetelmaa. Kokeissa ei
kasvueksponentille maaritetty arvoa.
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Kuva 30: Kuvassa on korrelaatiofunktio G(r) laskettuna viidelle savukepaperipoltolle. Korrelaatiofunktion kulmakertoimesta log-log -asteikolla saadaan
karheutumiseksponentin arvoksi  = 0:52(1).
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPA A TO KSET
Tutkimuksen teoriaosassa on tarkasteltu rajapintojen yleisia ominaisuuksia ja dynaamisen karheutumisen tutkimista kasvuyhtaloiden ja palomallien
avulla. Kokeellisessa osassa on esitelty mittauslaitteisto, mittaustapahtuman
kulku ja tulosten analysointimenetelmat. Lisaksi on kayty lapi mittauksissa
kaytettyjen paperinaytteiden rakenteellisia ominaisuuksia.
Tasaisena rintamana liikkeelle lahtevan ja kytemalla etenevan palorintaman
dynamikkaa tutkimalla olemme selvittaneet kinemaattista karheutumista karakterisoivat skaalauseksponentit. Karheutumiseksponentin  arvoksi on saatu 0.5(2) ja kasvueksponentin arvoksi 0.32(1). Mitatut skaalauseksponentit osoittavat palorintaman karheutuvan termisen KPZ-yhtalon mukaisesti. Skaalauseksponentien arvot eroavat selkeasti DPD-universaalisuusluokalle
saaduista arvoista. Tutkimuksilla on todettu kinemaattisen karheutumisen
kuuluvan Kardar-Parisi-Zhang -universaalisuusluokkaan mitattujen skaalauseksponenttien perusteella. [28]
Mitatut skaalauseksponentit ovat hyvin lahella teoreettisia arvoja. Tulosten
luotettavuutta heikentaa kuitenkin lyhyt skaalautumisalue ja vahainen onnistuneiden polttojen maara. Skaalautumisalueen laajentamiseksi olisi polttokammiota suurennettava, jolloin mittauksia voidaan tehda suuremmilla paperiarkeilla.
Saatuihin skaalauseksponenttien arvoihin on vaikuttanut paperinaytteiden
rakenteen epahomogeenisuus, mittauksien aikana vallinneet olosuhteet ja paperin reunoilla ilmennyt pinning-ilmio. Naiden seikkojen vaikutus tulisi selvittaa tulevaisuudessa suorittamalla mittauksia eri neliopainoisilla paperinaytteilla ja kammion virtausolosuhteita muuttamalla. Lisaksi on pyrittava
selvittamaan aiemmissa kokeellisissa tutkimuksissa saadut tulokset.
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