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Tiivistelmä 
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Sähkötekniikan koulutusohjelma 
Fysiikan laitos 
Lemmetty, Mikko:  Aerosolikokojakauman bayesilainen inversio 
Diplomityö, 77 s. 
Tarkastajat: Prof. Jorma Keskinen 
 FT Arto Voutilainen 
Rahoittaja: Teknologian edistämiskeskus 
Sähkötekniikan osasto 
Syyskuu 2004 
 
Tässä diplomityössä tutkittiin useilla mittauskerroilla kerätyn inversiodatan käyttöä 

bayesilaisessa inversiomenetelmässä. Jos mittalaite mittaa jakaumaa, joka pysyy useiden 

mittausten ajan vakiona, on hyödyllistä käyttää useista mittauksista saatua dataa inversio-

ongelman ratkaisuun. Kehitetty algoritmi, joka aikaisemmista muille kaskadi-impaktoreille 

tehdyistä vastaavista algoritmeista poiketen on täysin automaattinen, sovittaa 

kaksihuippuisen lognormaalijakauman sähköisen alipaineimpaktori Elpin mittausdataan. 

Algoritmin perusversio, keskiarvomenetelmä, käyttää sisäänmenonaan mittaustulosten 

keskiarvoa ja vaihtoehtoinen versio, monivirtamenetelmä, käyttää suoraan kaikkia saatavilla 

olevia mittaustuloksia. 

Algoritmien toimintaa testattiin simulaatioilla ja kokeellisilla mittauksilla tutkien 

mittausvirheen ja käytettyjen mittauskertojen vaikutusta. Molemmat algoritmit selviytyvät 

perustehtävästään hyvin ja ovat käyttökelpoisia.  Mahdolliset algoritmien epäonnistumiset 

ovat selkeästi havaittavissa. Simulaatioiden perusteella olisi odotettavissa, että molempien 

menetelmien tehokkuus riippuisi käytettyjen mittauskertojen määrästä, ja inversiovirheen 

minimi saavutettaisiin viidellä – kymmenellä mittauksella. Tätä ei kuitenkaan havaittu 

kokeellisissa mittauksissa. Todennäköiset syyt eroon ovat huonosti tunnetut Elpin mittaus- ja 

vastefunktioiden virheet. 

Keskiarvomenetelmä ja monivirtamenetelmä toimivat likimain yhtä tehokkaasti, mutta 

nopeampana näistä kahdesta keskiarvomenetelmä on suositeltavampi. Kuitenkin molemmat 

menetelmät ovat toimivia ja niiden antamat tulokset voivat olla hyvänä apuna pyrittäessä 

ymmärtämään aerosolijakauman ominaisuuksia. 
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Abstract 

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Degree program in electrical engineering 
Institute of Physics 
Lemmetty, Mikko:  Bayesian inversion of an aerosol size distribution 
Master of Science thesis, 77 pages 
Examiners: Prof. Jorma Keskinen 
 Ph.D. Arto Voutilainen 
Funding: National Technology Agency of Finland 
Department of Electrical Engineering 
September 2004 
 
In case of a device measuring a distribution which remains constant during several 

measurements it may be advantageous to make use of data from more than one measurement 

in the solution of an inversion problem. An algorithm fitting aerosol measurement data from 

the Electric Low-Pressure Impactor (ELPI) to a bimodal log-normal size distribution was 

constructed. Unlike the corresponding algorithms developed so far the new algorithm is fully 

automatic and does not need human help for the guess of initial values. The basic version of 

the algorithm, the average method, employs the mean of the current measurements. The 

alternative multiple currents method utilizes all available measurement data directly. 

The performance of both algorithms was tested with simulations and experimental 

measurements focusing on the effect of measurement error and the number of individual 

measurements used in the inversion. Both algorithms are practicable and can be used for the 

inversion of ELPI measurement data. The situations where the algorithms fail are easily 

distinguishable. On the basis of the simulations, it was expected that the effectiveness of 

both methods increases with the number of current measurements employed in the inversion. 

The methods reach their optimal effectiveness in the simulations with four – ten 

measurements employed but the phenomenon is not perceived in the experimental part of the 

study. This is probably due to the error of the response functions and to a wrong estimate of 

the ELPI measurement error. 

The multiple currents method and the average method are almost equal in efficiency but, 

being faster, the average method is recommended. Anyhow, both methods are workable and 

the results given by them can be a useful aid in the pursuit to understand the properties of an 

aerosol size distribution. 
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Merkinnät 
 

s,1  Joukko {1,…,s} 

•  
•:n muunnos siirryttäessä perusmuotoiseen Tikhonov-
regularisaatioon 

( )θθ ,ip  ( ) ( )
dA

AdPp
i

i ,, θθθ ≡  

|| • || Euklidinen normi vektoreille, matriiseille Axmax
1=x

 

<•> Odotusarvo 
•guess Alkuarvausalgoritmin arvio suureelle • 
0 Nollavektori tai –matriisi 
A Matriisi, kun halutaan kirjoittaa yleisesti. 
A Jokin Vθ:n alue 
a Parametri erinäisissä jakaumissa ja hylkäysnäytteenotossa 
A+ A:n pseudoinverssi 
A-1 A:n käänteismatriisi 
arg • Argumentti 
b Yleisessä ongelmassa Ax = b 
b Parametri erinäisissä jakaumissa 
C Hyväksyttävien ratkaisujen joukko 
cm Massapitoisuus 
cond( • ) Matriisin kunto 
corr(•, •) Korrelaatio 
D Luottamusparametri 

D,
dx
d

  Derivaatta (x:n suhteen) 

D2 Toisen derivaatan approksimoiva matriisi 
da Aerodynaaminen läpimitta 
dg Geometrinen keskikoko 
dm Sähköinen liikkuvuuskoko 
dmin Huippujen välinen rajapiste alkuarvausalgoritmissa 
dp Hiukkaskoko 
E( • ) Odotusarvo 
Ei Asteen i keräystehokkuus 
f Mitattavan jakauman f diskretisointi 
f Mitattava jakauma 

f
)

f Linearisoidun ongelman minimi 

f* Tunnettu a priori –ratkaisu 
f0 Alkuarvaus Newton-Rhapson menetelmässä 

fguess
Alkuarvausalgoritmissa käytettävä arvio 
lukumääräpitoisuudelle. 

fi Vektorin f i:s komponentti 
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fk(z) Jakauma hiukkaskoon momentin k suhteen 
fm Massajakauma 
fnorm Normalisoitu funktio 
fopt Optimaalinen ratkaisu 
fresult Inversion tuloksena saatu arvio f:lle 
fλ Regularisoitu ratkaisu regularisointiparametrin arvolla λ 

g 
Ääriarvomenetelmässä tutkittava funktio, joka minimoidaan ja 
maksimoidaan. Voutilaisen menetelmässä minimoitava 
funktio. 

G(λ) Yleistetyssä ristiinvahvistuksessa  minimoitava funktio 
h(f) Minimoitava funktio linearisoitaessa inversio-ongelmaa 
h(θ) Mielivaltainen θ:n funktio (bayesilaisissa menetelmissä) 
I Elpin kanavien virroista muodostettu vektori 
I, In × n n × n –yksikkömatriisi 
I’ Virheetön mittaustulos, jos jakauma on θ. 
Ii Elpin i:s mittaustulos 
JK Vastefunktion K Jordanin matriisi 
K Vastematriisi 
k Matriisin [AT, LT]T aste 
K# Regularisoitu inverssi 
ki Mittalaitteen i:nnen asteen vastefunktio 

L Yleisessä käsittelyssä otetaan matriisin [AT, LT]T yleistetty 
singulaariarvohajotelma 

L+
K Matriisin L yleistetty K-painotteinen inverssi 

L1 L1
TL1 = V(y-ytrue) 

L2 Sivurajoitematriisi 
lg • Briggsin logaritmi 

M Markovin ketjun pisteiden lukumäärä, massapitoisuus 
(Sekoittumisvaaraa ei ole.) 

min • Minimiarvo 

n Lukumääräjakauma, mittalaitteen kanavien lukumäärä 
(Sekoittumisvaaraa ei ole.) 

n(dp) Hiukkasen keskimääräinen varausluku. 

N Lukumääräpitoisuus, inversiossa käytettävien mittausten 
lukumäärä (Sekoittumisvaaraa ei ole.) 

p(y|f) Todennäköisyys mitata y, kun f on syöte 
P(θi, A) Transitiokerneli 

( )ii AP θθ |1 ∈+  
Todennäköisyys, että θi + 1 kuuluu joukkoon A, kun edellinen 
ketjun jäsen on θi

p0 Optimaalisen ratkaisun todennäköisyys 
P0(θ) θ:n a priori -todennäköisyysjakauma 
PL(y|θ) Todennäköisyys, että parametrin ollessa θ mitataan y 
P(dp) Varaajan läpäisevien hiukkasten osuus 
Ppost(θ|y) Mittauksen jälkeen saatava θ:n todennäköisyys 
Q Kvasioptimaalisuusperiaatteessa minimoitava funktio. 
Q Tilavuusvirta 

q(θ*, θi) Ehdotusten todennäköisyysjakauma Markovin ketjua 
laskettaessa 

R Inversiovirhe 
r Matriisin A nolla-avaruuden dimensio 
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rank(•) Matriisin aste 
reff Tehollinen numeerinen aste 
Rn Normalisoitu inversiovirhe 
Rn × m n × m –reaalimatriisien joukko 
rε Numeerinen aste (σi poikkeaa vähintään ε:n verran nollasta) 
s min{m, p} 
tr( • ) Jälki 
u Tasaisesti jakautunut satunnaismuuttuja hylkäysnäytteenotossa 

U, Σ, V, M, X Singulaariarvohajotelman ja yleistetyn 
singulaariarvohajotelman eri matriisit 

V Parametrin x saamien arvojen joukko 
V( • ) Varianssimatriisi 
var( • ) Muuttujan varianssi 

wi
Wolfenbargerin ja Seinfeldin yleisen sivurajoitteen 
painokerroin i:nnelle derivaatalle 

Vθ Parametrin θ fysikaalisesti mahdollisten arvojen avaruus 
x Mitattava parametri, lg dp (Sekoittumisvaaraa ei ole.) 
y Mittalaitteen ulostulo 
ytrue Todellinen mittaustulos 
z Mielivaltainen mittalaitteen toiminnalle ominainen suure 
z Vektori, joka sisältää suureen z mitatut kokoluokat 
α Ongelman pahanlaatuisuusaste 

α(θ*, θi) Todennäköisyys hyväksyä ehdotus θ* seuraavaksi Markovin 
ketjun arvoksi 

β Regularisointiparametri Voutilaisen menetelmässä  

γ1  
Regularisointiparametri Voutilaisen menetelmässä, huipun 
lukumääräosuus (Sekoittumisvaaraa ei ole.) 

γ2
Regularisointiparametri Voutilaisen menetelmässä, huipun 
lukumääräosuus (Sekoittumisvaaraa ei ole.) 

γi Matriisin i:s yleistetty singulaariarvo 
∆ (suureen edellä) Muutos 

δ(k) Askeleen k stabiloiva parametri Newton-Rhapson-
menetelmässä 

δ0
exact  Tarkan systeemin ristiriitaisuus 

δe Mittausvirheen yläraja 
δK Vastematriisin virheen yläraja 
ε Mittalaitteen virhe 

ε Numeerisen asteen laskennassa käytettävä mukaan laskettavan 
singulaariarvon alaraja 

ζi Suodintekijä i 
θ Parametrivektori 
θ* Ehdotus seuraavaksi Markovin ketjuun otettavaksi arvoksi 
θi i:s Markovin ketjuun laskettu parametrivektori 
λ Regularisointiparametri 
λopt Optimaalisen inversiotuloksen tuottava regularisointiparametri 
µi Matriisin M i:s diagonaalialkio singulaariarvohajotelmassa 
ξ Mielivaltaisen suureen z ja hiukkaskoon välinen kuvaus 

ο 
( )

0lim
0

=
−
−

→−
i

i

xx xx
xx

i

ο
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ρ Tiheys 
σc Virheen kiinteä osuus, pohjakohina 
σg Geometrinen keskihajonta 
σi i:s singulaariarvo tai kanavan i keskihajonta 
σv Virheen virrasta riippuva osuus 

φ Monte-Carlo-menetelmässä tavoiteltava 
todennäköisyysjakauma 

φ(θ1
* |θ2

*,..., θl
*) Ehdollinen tiheysjakauma laskettaessa Markovin ketjua 

Gibbsin menetelmällä 
Φ Sivurajoite 
ωk Tärkeysnäytteenoton painokerroin 

 

Lyhenteet 
DOS Dioktyylisebakaatti 

GSVD Yleistetty singulaariarvohajotelma (Generalized singular value 
decomposition) 

SD Keskihajonta (Standard deviation) 

SMPS Sähköinen liikkuvuusluokittalija (Scanning mobility particle 
sizer) 

SVD Singulaariarvohajotelma (Singular value decomposition) 

TSVD Katkaistu singulaariarvohajotelma (Truncated singular value 
decomposition) 

 
 
 



1 Johdanto 
Aerosoleihin liittyvä tutkimus on jatkuvassa kasvussa. Jo aerosolien jatkuvasti lisääntyvä 

merkitys materiaalitekniikassa ja lääketieteessä riittäisi selittämään tämän, mutta 

terveysvaikutukset antavat aerosoleille erityisen painoarvon. Ensimmäiset 

aerosolitutkimuksen käytännön sovellutukset koskivat karkeiden teollisuusympäristön 

aerosolien vähentämistä, mutta 1970-luvulla huomio siirtyi ulkoilma-aerosolien tutkimiseen. 

Tehdyt kansanterveydelliset tutkimukset osoittavat selkeästi, että ulkoilman 

aerosolikonsentraatiolla on yhteys kuolleisuuteen (esim. Künzli et al 2000), mutta varsinaiset 

syyt tähän ovat toistaiseksi hämärän peitossa. Mielenkiintoiseksi yhteyden tekee se, että 

pienten hiukkasten vaikutus kuolleisuuteen vaikuttaisi erityisen suurelta. Tämä merkitsee, 

että pelkkä aerosolin massapitoisuus ei riitä selittämään terveysvaikutuksia. On jopa 

epäiltävissä, että vaikuttavana suureena olisi lukumääräpitoisuus. Joka tapauksessa on 

välttämätöntä mitata aerosolin kokojakauma pelkkien pitoisuuksien lisäksi. 

Koska tyypillistä aerosolia on erittäin vaikeaa tutkia aistinvaraisesti, aerosolitutkimus on 

täysin riippuvainen mittalaitteista. Ehkä merkittävin aerosolien mittalaite oli 

vuosikymmenten ajan impaktori, joka kerää tiettyä kokoa suuremmat hiukkaset ilmavirrasta. 

Tätä paranneltiin kaskadi-impaktoriksi, jossa ilmavirrasta kerätään eri kokoluokkiin kuuluvat 

hiukkaset perättäisille impaktorialustoille. Hiukkaspitoisuus mitataan punnitsemalla kerätty 

aerosoli joko perinteisellä vaa’alla tai muilla menetelmillä. Impaktorien tekniikka on ollut 

täysin kehittynyttä jo vuosikymmenten ajan ja mittausmenetelmät hyvin standardoituja. 

Impaktorien kehitys sai olennaisen lisäaskeleen, kun 1990-luvun alussa Tampereen 

teknillisen korkeakoulun aerosolifysiikan ryhmässä (nyk. Tampereen teknillisen yliopiston 

aerosolifysiikan laboratorio) kehitettiin sähköinen alipaineimpaktori (engl. ’Electrical Low-

Pressure Impactor’, ELPI, Keskinen et al 1992) eli Elpi1. Tässä laitteessa kerättävät 

aerosolihiukkaset varataan, minkä jälkeen impaktoriasteille keräytyneet virrat mitataan. 

Nykyaikaisten tarkkojen elektrometrien ansiosta mittalaite kykenee muutamien sekuntien 

aikaresoluutioon, mikä on merkittävä parannus. Elpi on yhä, 12 vuotta kehitystyön 

aloittamisen jälkeen, aikaresoluutioltaan tarkin aerosolimittalaite. Parantunut aikaresoluutio 

on merkinnyt suurta muutosta aerosolien tutkimuksessa. Siinä, missä ennen ulkoilma-

                                                 
1 Lyhenteestä ”ELPI” on muodostunut laitteen yleisyyden vuoksi aerosolipiireissä kirjainsana, joka lausutaan 
suomalaisittain. Tämän vuoksi on järkevää käyttää sitä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lyhennesanoista 
ja isoista kirjaimista antaman suosituksen mukaisesti kirjainsanan tapaan ja kirjoittaa ”Elpi” (Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus 2004).  
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aerosolin pitoisuudesta saatiin perinteisellä kaskadi-impaktorilla esimerkiksi viikon 

keskiarvo, voidaan Elpillä saada kuva aerosolijakauman aikakehityksestä. 

Kaikki mittalaitteet ovat epäideaalisia, mikä asettaa vaatimuksia saadun mittausdatan 

tulostenkäsittelylle. Jos impaktori toimisi täysin ideaalisesti, kaikki tietyn kokoluokan 

hiukkaset keräytyisivät tietylle asteelle. Tällöin mittaustulos kuvaisi sellaisenaan todellista 

aerosolia. Valitettavasti kaikkien impaktorien toiminta on epäideaalista ja todellisen, mitatun 

aerosolin ominaispiirteiden selvittäminen vaatii ylimääräistä työtä: tarvitaan 

inversioalgoritmi. Algoritmilla pyritään ratkaisemaan mitattu jakauma f(x) Fredholmin 

ensimmäisen lajin integraaliyhtälöstä 

 ( ) ( ) i
V

ii xxfxky ε+= ∫ d , (1-1) 

missä yi on asteen i ulostulo, ki(x) sen vastefunktio muuttujan x suhteen ja εi asteen i virhe. 

On hyvä huomata, että myös ideaalisilla impaktoreilla yhtälö 1-1 on voimassa, mutta 

supistuu triviaaliksi. Koska kaskadi-impaktorit, joihin Elpi kuuluu, ovat vanhaa ja tunnettua 

teknologiaa, itse inversio-ongelmassa ei ole mitään uutta. Impaktorien ja muiden 

aerosolimittalaitteiden datan inversiota on tutkittu 1960-luvulta alkaen ja niille on olemassa 

useita toimivia inversiomenetelmiä. Inversiomenetelmät jakautuvat deterministisiin 

algoritmeihin, jotka useimmiten ovat Tikhonov-regularisaation sovelluksia, tilastollisiin 

menetelmiin, joihin tämä työ painottuu, sekä dynaamisiin menetelmiin. Dynaamisissa 

menetelmissä pyritään mallintamaan mitattavan suureen aikakehitystä verrattain harvojen 

mittauskertojen välillä. Deterministisiä ja tilastollisia menetelmiä käsitellään tämän työn 

toisessa luvussa. Dynaamiset menetelmät eivät ole tämän työn kannalta oleellisia ja ne 

sivuutetaan. 

Elpille ei ole tätä ennen kehitetty inversioalgoritmeja, vaikka mittalaite onkin levinnyt 

voimakkaasti maailmalle. Syynä tähän on ollut se, että Elpin vastefunktio ei ole ollut 

tiedossa. Tekn. tri Marko Marjamäki on kuitenkin väitöskirjatyönsä yhteydessä mitannut 

Elpin vastefunktiot, jotka ovat tosin toistaiseksi julkaisematta. Nämä vastefunktiot 

mahdollistavat inversiomenetelmien kehittämisen Elpille.  

Elpin erikoisuutena perinteisiin impaktoreihin nähden on sen suuri aikaresoluutio. On 

suorastaan tyypillistä, että aerosolin muuttumisen aikaskaala on olennaisesti Elpin 

yksittäiseen mittaukseen kuluvaa aikaa pidempi. Tällöin Elpi mittaa useiden mittauskertojen 

ajan samaa aerosolia. Ominaisuutta on luonnollisesti pyrittävä hyödyntämään Elpille 

tehtävässä inversioalgoritmissa. 
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Tämän työn tarkoitus on esitellä Elpille inversioalgoritmi, joka olettaa mitattavan jakauman 

olevan muodoltaan kaksihuippuinen lognormaalijakauma. Oletus on käyttökelpoinen 

tutkittaessa pakokaasuja tai tuoreita liikenteen päästöjä. Tällaisen mittausdatan 

käsittelymenetelmille on tarvetta esim. Tekesin FINE-teknologiaohjelman projekteissa.  

Tässä työssä tutkittu menetelmä perustuu bayesilaiseen inversioon, jonka Ramachandranin 

ja Kandlikarin (1996) ovat soveltaneet henkilökohtaiselle hengitettävän pölyn 

spektrometrille (engl. ’personal inhalable dust spectrometer’). Työn kolmannessa luvussa 

sovitetaan algoritmi Elpille ja kehitetään siitä täysin automaattinen luomalla uusi 

alkuarvauksen toteuttava algoritmi. Esitellään lisäksi kaksi eri menetelmää, joilla useista 

mittauksista peräisin oleva informaatio voidaan tuoda tällaiseen algoritmiin. Neljännessä 

luvussa menetelmiä vertaillaan simulaatioilla ja kokeellisella mittausdatalla. Viidennessä 

luvussa kommentoidaan algoritmin käytöstä ja pyritään selittämään se matemaattisesti. 

Tehdyssä työssä on eräitä tieteellisesti uusia tuloksia, jotka on tarkoitus julkaista sopivassa 

kansainvälisessä julkaisussa. 

Työn tehtävänasetteluun kuului Elpin inversiomenetelmien kehittämisen lisäksi 

inversiomenetelmien yleisluontoinen suomenkielinen esittely, sillä aiheen 

monimutkaisuuden vuoksi tutkimuskentälle saapuvan tulokkaan olisi hyvä saada perustiedot 

äidinkielellään. Myös suomen säilyminen sivistyskielenä ja suomenkielisen sanaston 

kehittäminen vaativat ajoittaisia suomenkielisiä yleisesityksiä eri tutkimusalueista, vaikka 

kaikki aihetta käsittelevä merkityksellinen tutkimus tehtäisiinkin englanniksi. Kurkelan 

(1995) diplomityö on tähän saakka ainoa yleisesti saatavilla ollut suomenkielinen esitys 

inversiosta, ja se keskittyy lähinnä ääriarvoarvio- (EVE) ja Micron-algoritmeihin. Tämän 

työn toisessa luvussa on pyritty esittelemään inversion pohjana olevaa teoriaa ja eri 

tilanteissa käytettyjä inversiomenetelmiä jonkin verran laajemmin. Tämän vuoksi toinen 

luku on huomattavan laaja ja käsittelee bayesilaisen inversion kannalta vähämerkityksisiä 

aiheita, jotka kuitenkin ovat olennaisia yleiskuvan saamiseksi inversiosta. Luku 3.1 sisältää 

aerosolifysiikkaan perehtymättömän henkilön tarvitsemat yleistiedot aerosoleista. 

Tavoitteena on, että esimerkiksi tutkimusryhmään uutena työntekijänä otettu opiskelija, jolla 

on peruskursseilla hankitut matematiikan taidot, saisi tämän työn ja mahdollisesti esim. 

Moision (1999) tai Marjamäen (2003) väitöskirjat luettuaan riittävän kuvan 

inversiotutkimuksesta ja Elpin inversion nykyisestä tilasta kyetäkseen osallistumaan 

inversioon liittyvään tutkimustyöhön.  
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Työssä käsitellään lukuisia eri inversiomenetelmiä, joilla kaikilla on omat, perinteen sitomat 

merkintäjärjestelmänsä. Tämän vuoksi joissain tapauksissa on jouduttu käyttämään samoja 

merkintöjä eri suureille. Sekaantumisen vaaraa ei kuitenkaan ole, sillä mahdolliset samat 

merkinnät esiintyvät toisistaan erillisissä yhteyksissä. Työn yleisesitysluonteen vaatiman 

helppolukuisuuden saavuttamiseksi olen merkinnyt vektorit ja matriisit lihavoituina.  



2 Inversio-ongelmissa käytetyt menetelmät 
Lineaarista mittalaitetta, jonka ulostulona on vektori yT = [y1, y2, y3,...yn]T ja sisäänmenona 

parametrin x:n suhteen jatkuva muuttuja f(x), voidaan kuvata integraaliyhtälöllä 

 ( ) ( ) i
V

ii xxfxky ε+= ∫ d , (2-1) 

missä V on parametrin x saamien arvojen joukko. Seuraavassa V jätetään pois 

integraalimerkinnästä, jos sitä ei nimenomaisesti tarvita. Funktiot ki ovat mittalaitteen 

vastefunktiot, jotka tunnetaan. Termi εi kuvaa todellisissa mittalaitteissa aina esiintyvää 

virhettä. Käytännön mittalaitteiden vastefunktiot ovat siinä määrin monimutkaisia, että 

yhtälön 2-1 integraalia ei ole järkevää laskea analyyttisesti, joten ongelma diskretoidaan 

ratkaisua varten: 

 
( )

( ) ⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=∈+= ×

nm

mn

xf

xf

ε

ε
εε MM

11

,,, fRKKfy . (2-2) 

Tässä esityksessä on diskretointipisteiden lukumäärän m oltava riittävä, jotta diskretoinnista 

väistämättä seuraava virhe voitaisiin pitää halutun kokoisena. Diskretointipisteet xm  valitaan 

käytetyn integrointimenetelmän puitteissa siten, että voidaan arvioida f:n arvoja kaikissa 

niissä joukon V osissa, joissa f eroaa merkittävästi nollasta. Vastematriisi K koostetaan 

asteiden vastefunktioista, joihin lisätään numeerisen integroinnin tarvitsemat kertoimet. 

Esimerkiksi trapetsimenetelmässä pätee 

 
( ) { }

( ) { }⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−∈∆

∈∆
=

1,...,3,2kun  ,

,1kun ,½

mjxxk

mjxxk
K

ji

ji
ij , 

missä ∆x on diskretointiväli.  

Tavanomaisesti sisäänmeno f tunnetaan ja on laskettava ulostulo y. Tätä kutsutaan suoraksi 

ongelmaksi, englanniksi ’direct problem’ (Voutilainen 2001, 16). Tässä työssä käsitellään 

päinvastaista tilannetta, jossa yritetään määrittää f, kun vastefunktiot ja mittaustulos 

tunnetaan. 

2.1 Suora lähestymistapa 
Yhtälön 2-2 matriisille K pätee yleensä n<m, koska diskretointi vaatii huomattavan joukon 

pisteitä. Suoraviivaisin tapa ratkaista f on käyttää pienimmän neliösumman menetelmää. 

Kerrotaan yhtälö 2-2 puolittain matriisilla KT. Jos matriisin K aste on n, voidaan ongelma 

ratkaista suoraviivaisesti: 

14 
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 ( ) yKKKfyKKfK TTTT 1−
=⇒= . (2-3) 

Jos n < m, matriisi KTK on väistämättä vajaa-asteinen eikä sillä ole käänteismatriisia. 

Tällöin ratkaisu ei ole yksikäsitteinen eikä sitä voida saada yllä olevalla menetelmällä. 

Silloinkin kun n > m, lähestymistapa onnistuu ainoastaan silloin, kun KTK on kaukana 

singulaarisuudesta. Tätä vastaa se, että matriisin K kunto (engl.’condition number’, 

Pohjolainen 2003, 171) 

 ( )
sσ

σ1cond =K  (2-4) 

on pieni. Tässä σ1 ja σs ovat matriisin K suurin ja pienin singulaariarvo. (Voutilainen 2001, 

17.) Valitettavasti usein cond(K) on suuri, ja pieni virhe vektorissa y aiheuttaa suuren 

virheen yhtälöllä 2-3 lasketussa funktiossa f. Tällaista ongelmaa kutsutaan pahanlaatuisiksi 

(engl. ’ill-posed’) (Mikkola 1995). On monia huonostiasetettuja ongelmia, joita ei voida 

ratkaista luotettavasti numeerisia menetelmiä käyttämällä. (Hansen 1998, ix.) Tässä työssä 

keskitytään kuitenkin sellaisiin ongelmiin, jotka voidaan ratkaista, koska tunnetaan 

edeltäkäsin oikean ratkaisun ominaisuuksia. 

2.2 Singulaariarvohajotelma 
Jokaiselle matriisille voidaan muodostaa singulaariarvohajotelma (SVD), joka antaa tietoa 

matriisin muodosta ja numeerisista ominaisuuksista. Matriisin A∈ Rn×m voidaan kirjoittaa 

muotoon 

 ,  mm
T

nn
TT

s

T
×× ==

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=Σ= IVVIUUV

0
0

0

UVUA ,,

1

σ

σ
O

missä pätee s = rank(A), ja matriisin Σ oikeassa alakulmassa oleva nollamatriisi on 

tarpeellisen kokoinen. 

Singlaariarvot σ1,..., σn ovat matriisin ATA ominaisarvojen (positiiviset) neliöjuuret. Koska U 

ja V ovat ortonormaaaleja, singulaariarvot sisältävät tiedon siitä, miten vektorien pituudet 

muuttuvat. Yleensä singulaariarvot järjestetään siten, että  

 01321 ===>≥≥≥≥ + nss σσσσσσ KL .  

(Esim. Pohjolainen 2003, 161.) 
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2.2.1 Singulaariarvojen ominaisuudet ja käyttö 
Nollaa suurempien singulaariarvojen määrä on yhtä suuri kuin matriisin A aste eli 

s = rank(A). Käytännön sovelluksissa matriisit sisältävät kuitenkin mittausvirheitä, joten on 

usein järkevää tutkia matriisin numeerista astetta. Numeerinen aste määritellään 

 ( )EA
E

+=
≤

rankmin
εεr . (2-5) 

Tämä merkitsee, että numeerinen aste kertoo niiden rivien lukumäärän, jotka säilyvät 

lineaarisesti riippumattomina, vaikka A muuttuisi minkä tahansa matriisin E, ||E|| ≤ ε verran. 

(Matriisin normi määritellään jäljempänä kaavassa 2-6.) Määritelmästä 2-5 seuraa 

 1+≥>
εε

σεσ rr .  

(Hansen 1998, 46.) 
Jos tutkittavassa matriisissa on joukko suurehkoja singulaariarvoja ja toinen joukko pieniä 

arvoja, ja näitä erottaa selkeä tyhjä väli, on helppo valita ε näiden välille. Tällöin numeerinen 

aste on nollasta selkeästi poikkeavien singulaariarvojen määrä, ja puhutaan vajaa-asteisesta 

(engl. ’rank-deficient’) ongelmasta. Yleensä vajaa-asteiset ongelmat muunnetaan eri 

hajotelmia tutkimalla hyvin asetettuun (engl. ’well-posed’, Mikkola 1995) muotoon, minkä 

jälkeen ne ovat ratkaistavissa perusmenetelmin. (Hansen 1998, 2.) Yksinkertaisin tällainen 

menetelmä on katkaistu singulaariarvohajotelma (engl. ’Truncated singular value 

decomposition’, TSVD), jota käsitellään tuonnempana. 

Kun matriisin singulaariarvot eivät jakaudu selkeästi kahteen eri suureen ryhmään, kyseessä 

on diskreetti pahanlaatuinen ongelma (engl. ’discrete ill-posed problem’). Tällainen ongelma 

on hankalampi ratkaista kuin vajaa-asteinen, koska sitä on erittäin vaikea approksimoida 

hyvin asetetulla ongelmalla. Ongelman teoreettisesta viitekehyksestä on välttämätöntä hakea 

etukäteistietoa siitä, millainen ongelman todellinen ratkaisu on. (Hansen 1998, 2-3.) 

Singulaariarvojen tarkastelu selkiyttää matriisin kunnon käsitettä. Singulaariarvohajotelma 

on ymmärrettävissä matriisin kierroksi, jota seuraa sen lineaarinen muunnos toiseen 

avaruuteen ja uusi kierto. Oleellista on se, että matriisit U ja V ovat ortonormaalisia, joten 

ainoastaan singulaariarvomatriisi vaikuttaa muunnettavan vektorin normiin. Jos merkitään 

z = VTx, voidaan kirjoittaa 

 ( )∑
=

=Σ=Σ=Σ=
s

i
ii

T z
1

2σzzUxVUAx .  

On helppo nähdä, että  



 17

 
{ }

{ } ni
x

i
x

σσ

σσ

==

===

=

=

minmin

maxmax

1

1
1

Ax

AAx
 (2-6) 

Siis kunto on suhde, joka kuvaa kuinka paljon A ”venyttää” erisuuntaisia vektoreita. 

Erityisesti yhtälöistä 2-4 ja 2-6 näkee heti, että kunto on määritelty ainoastaan ei-

singulaarisille matriiseille, koska nolla on singulaarisen matriisin pienin singulaariarvo.  

Muun muassa Pohjolainen (2003, 172–173) osoittaa lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisun 

herkkyyden häiriöille riippuvan matriisin kunnosta. Jos ongelma on muotoa Ax = b ja 

ulostulo muuttuu määrän ∆b, muuntuu ongelma muotoon  

 ( ) ( ) bAxbbAxxbbxxA ∆=∆⇒∆+=∆+⇒∆+=∆+ −− 11 .  

Koska ||A-1|| = σn
-1, pätee 

 

nσ

σ
σ

b
bAbAx

b
xxxAAxb

∆
=∆≤∆=∆

=⇒=≤=

−− 11

1
1

.  

Näin ollen ratkaisun x suhteellinen virhe on 

 ( )
b
b

A
b
b

x
x ∆

=
∆

≤
∆

cond1

nσ
σ

.  

Vastaavalla tavalla voidaan johtaa epäyhtälö 

 ( )
A
A

A
x
x ∆

≤
∆

cond .  

Matriisin kunto on siis erittäin arvokas työkalu lineaarisen yhtälöryhmän häiriöherkkyyden 

arvioinnissa. Toinen hyödyllinen työkalu on pahanlaatuisuusaste (engl. ’degree of ill-

posedness’). Se määritellään pahanlaatuisille ongelmille, joitten singulaariarvoille pätee 

 . (2-7)  ασ −ii ~

Jos α ≤ 1, ongelmaa kutsutaan lievästi pahanlaatuiseksi ja jos α > 1, ongelma on kohtalaisen 

pahanlaatuinen. Tällaiset ongelmat ovat melko tyypillisiä. On todistettu, että p kertaa 

derivoituvan funktion yhtälön 2-2 mukaisen diskretointimatriisin singulaariarvoille pätee 

likimain 

 2
1

~
−− p

i iσ . 
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Jos singulaariarvot noudattavat suhdetta 

 , (2-8)  i
i e ασ −~

ongelmaa sanotaan erittäin pahanlaatuiseksi. (Hansen 1998, 8-9.) 

Vaikka matriisi A ei olisi neliömatriisi tai vaikka se olisi singulaarinen, sille voi kehittää 

eräänlaisen käänteismatriisin. Pseudoinverssi A+ on matriisi 

 ( ) nm
s

T ×−−+++ ∈=ΣΣ= RUVA 0,0,,,diag, 11
1 KK σσ . (2-9)  

Yhtälön Ax = b pienimmän neliösumman menetelmällä lasketuista ratkaisuista ratkaisulla 

A+b on pienin normi.(Voutilainen 2001, 20-21.) Tapauksissa, joissa n < m, pseudoinverssin 

käyttö on yksinkertaisin tapa ratkaista inversio-ongelma, mutta saatu ratkaisu ei ole 

välttämättä numeerisesti stabiili. Todennäköisesti yksinkertaisin tapa tehdä ratkaisusta 

stabiili on katkaista singulaariarvomatriisi sopivasta kohdin eli käyttää katkaistua 

singulaariarvohajotelmaa. Nollan lähellä olevat singulaariarvot pyöristetään nolliksi, jolloin 

matriisin kunto paranee. Saadaan A:lle approksimaatio 

  ),,diag(, 1 llll K σσ=ΣΣ= TVUA

Pyöristämättä jätettävien singulaariarvojen lukumäärää l  kutsutaan katkaisuasteeksi (engl. 

’truncation level’). Jos ongelma on vajaa-asteinen, pyöristettävät singulaariarvot on helppo 

valita ja matriisin kunto voi parantua erittäin huomattavasti. Informaatiota ei välttämättä 

menetetä paljoakaan, sillä pienimmät singulaariarvot kertovat lähinnä mittausvirheestä. 

Inversio-ongelman ratkaisuksi tulee 

 ( )0,0,,,diag, 11
1 KK lll

−−++ =ΣΣ= σσbUVx T .  

 (Voutilainen 2001, 21.) 

Jos käsiteltävä ongelma on vajaa-asteisen sijasta pahanlaatuinen, nollaksi pyöristettäviä 

singulaariarvoja on vaikeampi valita. Hansen (1998, 3-4) osoittaa, että tällöinkin rohkealla ja 

asiantuntevalla pyöristettävien arvojen valinnalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. 

Kuvan 2-1 kaavio esittelee lineaarisen ongelman ratkaisun periaatteita. 
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Ongelma 
y = Kf + ε 

Otetaan singulaariarvohajotelma: K = UΣV 

 

Kuva 2-1 – Lineaarisen ongelman luokittelu ja ratkaisumenetelmän valinta. Jos n < m, on huomattava, että 
ongelmalla ei ole milloinkaan yksikäsitteistä ratkaisua ja ratkaisuun on välttämättä käytettävä lisäinformaatiota. 
Pseudoinverssillä saadaan normiltaan pienin pienimmän neliösumman ratkaisu. 

2.2.2 Yleistetty singulaariarvohajotelma 
Myöhemmässä vaiheessa tullaan tarvitsemaan singulaariarvohajotelman yleistystä, 

yleistettyä singulaariarvohajotelmaa (engl. ’generalized singular value decompostion, 

GSVD’), joten on järkevintä esittää myös se tässä yhteydessä. Seuraan esityksessäni 

Hansenia (1998, 22–24), joka noudattaa Björckin (1996) käyttämiä merkintöjä sekä Paigea 

ja Saundersia (1981). GSVD määritellään matriisiparille [A, L], missä pätee A ∈ Rm×n ja 

L ∈ Rp×n, yhtälöparilla 

 ,  
( )

( ) ( )

11 , −

−−×−−

−
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×+−
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⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
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⎥
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⎦
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⎢
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⎢

⎣

⎡
Σ= X
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I
VLX

I

0
UA

srksrp

r

srk
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missä matriisit U ∈ Rm×m ja V ∈ Rp×p ovat ortonormaalisia: 

Singulaariarvot 
jakautuvat ”suuriin” ja 
”pieniin”. 
⇒ Vajaa-asteinen 
ongelma 

Merkitään ”pienet” 
arvot nollaksi ja 
ratkaistaan ongelma. 

cond(K) lähellä 
ykköstä  
⇒ Ongelma 
hyvänlaatuinen 
 

Singulaariarvot σi ~ i-α tai 
σi ~ e-αi (likimain). 
⇒ Pahanlaatuinen 
ongelma, 
pahanlaatuisuuden asteen 
kertoo σi:n ja i:n riippuvuus 
ja α:n koko. 

Ongelma ratkeaa 
ilman 
lisätoimenpiteitä. 
Käytetään 
ratkaisuun 
käänteismatriisia tai 
pseudoinverssiä. 

Käytetään regularisointia 
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 .  p
T

n
T IVVIUU == ,

Matriisien kokoja määrittävät termit s = min{m, p} ja r = m - rank(A).  Matriisi X ∈ Rn×n on 

ei-singulaarinen ja sen singulaariarvot ovat matriisin [AT, L]T singulaariarvot. 

Yksinkertaisuuden vuoksi tässä on rajoituttu tapauksiin, joissa matriisien A ja L nolla-

avaruuksien leikkaus on joukko {0} eli rank([AT, L]T) = k ≥ n. On oletettu myös, että 

rank(L) ≥ p. Nämä rajoitukset toteutuvat kaikissa järkevissä inversiotehtävissä. On 

huomattava, että määritelmän nollamatriiseilla ei välttämättä tarvitse olla yhtään riviä tai 

saraketta. 

Matriisit Σ ja M ovat m×m-diagonaalimatriiseja: 

 ( ) ( )ss µµσσ ,,diag,,diag 11 KK ==Σ M .  

Molempien matriisien diagonaalialkiot ovat ei-negatiivisia, ja ne on järjestetty ja 

normeerattu: 

 1:,1,
01
10 22

1

1 =+∈∀
⎩
⎨
⎧

>≥≥≥
≤≤≤≤

ii
s

s si µσ
µµ
σσ

K

K
.  

On tärkeää huomata, että yllä olevat matriisit ja luvut eivät samoista merkinnöistä huolimatta 

ole samoja kuin matriisin A singulaariarvohajotelmassa. Tämä ei aiheuta ongelmaa tässä 

työssä, sillä esityksestä tulee erottumaan selvästi, kumpaa hajotelmaa kulloinkin käytetään. 

Matriisiparin (A, L) yleistetyt singulaariarvot ovat  

 si
i

i
i ,1, ∈=

µ
σ

γ .  

On huomattava, että yleistetyt singulaariarvot γi ovat nousevassa järjestyksessä, mikä 

aiheutuu historiallisista syistä. Yleistetty singulaariarvohajotelma palautuu tavalliseen 

singulaariarvohajotelmaan, minkä vuoksi sinänsä moitittava, helposti SVD:n merkintöihin 

sekoittuva merkintätapa on hyödyllinen. Jos matriisi L on identiteettimatriisi eli L = In, 

matriisit U ja V ovat A:n singulaariarvohajotelman U ja V ja yleistetyt singulaariarvot ovat 

A:n singulaariarvot käänteisessä järjestyksessä. 

2.3 Ääriarvoarviomenetelmä 
Ennen syventymistä kehittyneempiin inversiomenetelmiin on syytä määritellä paremmin 

tähän asti heikosti ymmärretty käsite ”ratkaisu”. Tähän antanee parhaat työkalut Paateron et 

al (1990, yleisesitys Tapperin väitöskirja 1995) kehittämän ääriarvoarviomenetelmän (engl. 

’extreme value estimation’, ’EVE’) käsitteistö. 
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Inversio-ongelman numeerinen ratkaisu f on hyväksyttävä, jos se on fysikaalisesti 

mahdollinen (joissain ongelmissa ratkaisun on esimerkiksi oltava positiivinen) ja ”riittävän” 

todennäköinen. Voidaan määritellä hyväksyttävien ratkaisujen joukko 

 ( ){ }0| pp ≥= fyf|C , (2-10) 

missä p0 on enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti valittu parametri ja p(y|f) 

todennäköisyys mitata ulostulo y, kun sisäänmenona on syöte f. Tyypillisesti 

todennäköisyysfunktio p(y|f) on lausekkeen Kfy −  suhteen aidosti vähenevä. Esimerkiksi 

Gaussin jakauma, Poissonin jakauma ja χ2-jakauma ovat tällaisia. Periaatteessa EVE-

menetelmässä käytetyn todennäköisyysfunktion ei tarvitse olla aito eli sen ei tarvitse olla 

integroituva. Riittää, että määritelmä 2-10 on järkevä. Inversion perusongelmaksi tulee nyt 

C:n rajaaminen siten, että se sisältää todellisen f:n arvon mahdollisimman suurella 

todennäköisyydellä. Toisaalta joukon koon olisi pysyttävä järkevänä, jotta vastauksella olisi 

vielä jotain merkitystä. 

Ääriarvoarviomenetelmä poikkeaa muista menetelmistä siinä, että yhden ratkaisun sijasta se 

pyrkii palauttamaan kaikkien hyväksyttävien ratkaisujen joukon. Menetelmässä lasketaan 

yhtälön 2-2 reunaehdot (esim. ei-negatiivisuus) täyttävä ratkaisu fopt, jota kutsutaan 

parhaaksi ratkaisuksi. Tätä vastaa todennäköisyys p(y|fopt). Tämän jälkeen määritellään  

 ( ) ( )Dpp −−= exp| opt0 fy , (2-11) 

missä D on luottamusparametri. Tämän parametrin arvo ei ole kriittinen ja se on yleensä 

välillä 1,5–3. Kun p0 on määritelty, lasketaan sopivan funktion ääriarvot. Yleensä funktio on 

lineaarinen ja se on esitettävissä muodossa 

 0::)( gg
i

T
i

m +∑ fgfRRf aa . (2-12) 

Usein g on numeerinen integraali halutun välin yli. Myös muita funktioita on toteutettu. 

Esimerkiksi yksittäisten f:n piikkien sijaintia ja alaa käsittelemään on tehty erikoistuneita 

funktioita. Näistä on hyötyä erityisesti spektroskooppisissa mittauksissa. (Paatero 1990a.) 

Ääriarvoarviomenetelmä palauttaa ovat ne joukkoon C kuuluvat f:t, jotka minimoivat ja 

maksimoivat funktion g. 

Ääriarvoarviomenetelmä on teoreettisesti kehittynein inversiomenetelmä. Vaikka muutkin 

algoritmit hyödyntävät käsitystä hyväksyttävien ratkaisujen joukosta, on 

ääriarvoarviomenetelmä parhaiten perusteltu. Ylimääräinen informaatio, jonka ongelman 

ratkaisu vaatii, tuodaan luottamusparametrissa D, joka ei ole kovinkaan kriittinen. Lisäksi 
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luottamusparametrillä on selkeä matemaattinen merkitys. Jos vastematriisin K kunto on 

kovin suuri, ”paras” ratkaisu fopt voi olla täysin järjetön, mutta tästä ei useimmiten muodostu 

ongelmaa, sillä myös järkevät ratkaisut mahtuvat luottamusvälille. Ongelmana on vain se, 

että vastauksena olevaa luottamusväliä on vaikea kuvata. Jos piirretään kussakin pisteessä 

suurin ja pienin f:n arvo, saadaan ura, jonka sisällä kaikki joukkoon C  kuuluvat funktiot 

kulkevat, mutta kaikki uran sisäpuolelle piirretyt funktiot eivät kuitenkaan kuulu 

ratkaisujoukkoon. Parempiakin ratkaisuja tulosten esittämiseksi on, mutta niitä on vaikea 

ymmärtää.  Paatero (1990b) käsittelee laajahkosti ääriarvoarviomenetelmän tulosten 

graafista esitystä, mutta joutuu tyytymään toteamukseen: ”After some training, it is possible 

to visually understand the diagrams – –.”  

Ääriarvoarviomenetelmän tuloksena saadun joukon kvantitatiivinen käsittely on vielä 

vaikeampaa. Fysiikassa on totuttu esittämään tulokset selkeinä jakaumina, ei mahdollisten 

ratkaisujen joukkona. Ääriarviomenetelmän tuloksia hyödyntäviä menetelmiä ei ole 

oikeastaan olemassa ja menetelmän tuloksia on erittäin vaikea vertailla tavanomaisten 

algoritmien kanssa. Jotta saataisiin yksittäisiä tuloksia, on kehitetty kaksikin menetelmää 

keskimääräisen ratkaisun laskemiseksi (Tapper 1995), mutta näin menetetään 

ääriarvomenetelmän suurin etu, matemaattinen hienostuneisuus. 

2.4 Tikhonov-regularisaatio 
Tikhonov (1963) ehdotti menetelmää pahanlaatuisten lineaaristen ongelmien stabiloimiseksi. 

Perusajatuksena on, että luovutaan tavoittelemasta ulostulon täydellisesti sovittavaa ratkaisua 

ja pyritään sen sijaan saamaan likimääräinen ratkaisu, joka on normiltaan tarkkaa tai 

pienimmän neliösumman ratkaisua pienempi. Perusmuotoisessa Tikhonov-regularisaatiossa 

(engl. ’standard Tikhonov regularization’) saadaan sisäänmenolle arvio 

 ( )22minarg fyKff λλ +−= ,  

missä λ on nollaa suurempi regularisointiparametri. (Voutilainen 2001, 22.) Tämä on 

kirjoitettavissa muotoon 
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Jos minimitermin sisällä oleva lauseke kerrotaan matriisilla [KT √λI], nähdään, että ratkaisun 

fλ on toteutettava yhtälö 

 ( ) yKfIKK TT =+ λλ .  

Koska matriisi KTK + λI on positiivisesti definiitti, fλ saa yksikäsitteisen ratkaisun 

 ( ) yKIKKf TT 1−
+= λλ . 

(Voutilainen 2001, 22.) 
Saatu ratkaisu on kirjoitettavissa singulaariarvohajotelman avulla muotoon 
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=
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i
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i

i
1

v
yu

f
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ζλ , (2-13) 

missä ui ja vi ovat singulaariarvohajotelman matriisien U ja V pystyrivejä ja termit ζi ns. 

suodintekijöitä (engl. ’filter factor’), jotka ovat muotoa 
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+
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2

i

i
i  (2-14) 

(Hansen 1998, 72) Yhtälön 2-13 perusteella on helppo ymmärtää, miksi Tikhonov-

regularisaatiota kutsutaan joskus vaimennetuksi singulaariarvohajotelmaksi (engl. ’damped 

SVD’). Regularisointiparametri λ suodattaa pois matriisin K tarpeettoman pienet 

singulaariarvot. 

2.4.1 Yleinen Tikhonov-regularisaatio 
Monissa sovelluksissa perusmuotoinen Tikhonov-regularisaatio on liian yksinkertainen. Ei 

ole tarkoituksenmukaista pyrkiä saamaan mahdollisimman pientä normia ratkaisulle fλ. Sen 

sijaan tiedetään yleensä, että fλ on sileä tai että sillä on muita hyödyllisiä ominaisuuksia. 

Yleisesti nämä ominaisuudet – sivurajoitteet (engl. ’side constraint’) kvantisoidaan 

funktiolla , joka on tyypillisesti muotoa  RR an:Φ

 ( ) ( ) 2*
2 ffLf −= Φ , (2-15) 

missä f* on funktion f etukäteen tunnettu (eli a priori-) ratkaisu. Matriisi L2 ∈ Rp×m on usein 

numeerisen toisen derivaatan laskeva matriisi  

 . (2-16) 
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(Voutilainen 2001, 22-23.)  Wolfenbarger ja Seinfeld (1990) käsittelevät muita mahdollisia 

sivurajoitteita ja esittävät sivurajoitteelle yleisen muodon 

 ( ) ( )∑
=

−=Φ
1

2*

i
iiw ffDf ,  

missä Di on numeerisen i:nnen derivaatan laskeva matriisi, ja wi kunkin derivaatan 

painokerroin. Painokertoimet saavat arvonsa etukäteistietojen pohjalta.  

Tässä esityksessä rajoitutaan käsittelemään tapauksia, joissa rajoitteena on yksi neliöllinen 

termi eli Φ on yhtälön 2-15 mukaista muotoa. Yleinen Tikhonov-regularisaatio saa tällöin 

ilmauksen 
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(2-17) 

missä L1
TL1 = V(y-ytrue) eli mittausvirheen kovarianssimatriisi. Matriisilla L1 suoritettavan 

skaalauksen tarkoituksena on varmistaa, että Tikhonov-regularisaatiossa päästään 

käsittelemään ulostuloa, jonka komponenttien virheet eivät riipu toisistaan. Jos nollavektori 

on ainoa sekä matriisin L1K että matriisin L2 nolla-avaruuteen kuuluva vektori, yleinen 

Tikhonov-regularisaatio-ongelma ratkeaa muotoon 

 ( )[ ] ( )[ ]*
22

1
11

1

22
1

11 fLLyLLKLLKLLKf TTTTTT λλλ ++=
−−− .  

(Voutilainen 2001, 23.) Jos L1 = I, tämä on esitettävissä matriisiparin (K, L2) GSVD:n 

avulla muodossa  
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missä ui ja vi ovat matriisiparin GSVD:n U- ja V- matriisien rivejä ja γi:t yleistettyjä 

singulaariarvoja. Nyt suodintekijät saavat arvon 
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eli nytkin regularisointiparametri λ suodattaa pois tarpeettoman pieniä singulaariarvoja. 

(Hansen 1998, 72-73.) 

Yleinen Tikhonov-regularisaatio ratkaistaan muuntamalla se perusmuotoiseksi, jolloin sitä 

voidaan käsitellä esim. Hansenin (1994) regularisointimenetelmien numeerisia työkaluja 

sisältävään Regularization Tools -pakettiin kuuluvalla GSVD-työkalulla (Voutilainen 2001, 
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24). Tämä tehdään käyttämällä matriisin L2 yleistettyä K-painotteista inverssiä (engl. 

’generalized K-weighed inverse’), joka on määritellään matriisin L pseudoinverssin avulla:  
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Samaan tapaan ilmaistaan myös fλ:n komponentti matriisin L2 nolla-avaruudessa eli 

 ( )[ ] yLLIKf ++−= 22,0 nL ,  

Nyt toteuttamalla muunnokset 

 **
,0 ,, KffKfyyKLK K =−== +
L   

saadaan ongelma palautettua perusmuotoiseksi: 

 { }*2
minarg ffyfKf −+== λλ .  

Muunnos takaisin yleiseen muotoon toteutetaan yhtälöllä 

 *ffLf K += +
λλ .  

(Voutilainen 2001, 24; Hansen 1998, 38-40) 
Jotta vastaukseksi saatava jakauma olisi fysikaalisesti merkityksellinen, sen täytyy toteuttaa 

tiettyjä reunaehtoja. Aerosolifysiikassa jakauman on toteutettava ehto  

 0:,1 ≥∈∀ imi f .  

Muita kysymykseen tulevia ehtoja voivat olla monotonisuus tai kuperuus. Wolfenbarger ja 

Seinfeld (1990) tuovat esille esittelemänsä regularisointimentelmän taipumuksen tuottaa 

ratkaisuksi nollavektorin, jos mittausvirheen komponentit ovat tietyllä tavalla toisistaan 

riippuvat. Tämän ongelman he kiertävät käyttämällä reunaehtoa 

 , (2-19)  ( )∑ ∑
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missä E on odotusarvo-operaattori ja ytrue todellinen ennalta tunnettu mittaustulos. Yleensä 

yhtälön 2-19 oikea puoli saa arvon nolla. Wolfenbarger ja Seinfeld (1990) osoittavat myös 

sen, että jos kanavien virheet riippuvat toisistaan siten, että V(y) on singulaarinen, 

kertominen matriisilla L1 hävittää dataa. Tämä tuottaa myös oman reunaehtonsa. Tällöin 

olennaiseksi regularisoinnin hyvän onnistumisen edellytykseksi nousee mittausvirheen 

tarkka tunteminen ennalta. Yleisesti kaikki reunaehdot ovat koottavissa matriisiksi C ja 

vektoriksi c. Tällöin saadaan reunaehdoista epäyhtälö 

 .  cCf ≥
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2.4.2 Regularisaation käsitteitä 
Tikhonov-regularisaatiossa samoin kuin muissakin deterministisissä 

regularisointimenetelmissä ratkaisu on aina kirjoitettavissa lyhyeen muotoon 

 , (2-20) yKf #=λ

joka on regularisoidun inverssin K# määritelmä (engl. ’regularized inverse’). Esimerkkinä 

voitaisiin mainita perusmuotoinen Tikhonov-regularisaatio, jonka regularisoitu inverssi 

voidaan ilmaista katkaistua singulaariarvomenetelmää muistuttavalla tavalla käyttäen 

matriisin K pseudoinverssiä ja ongelmalle sopivia suodintekijöitä: 

 ( )s
T ζζ ,,diag, 1

# K=Σ= + FUVFK . (2-21) 

(Hansen 1998, 78.) 
Regularisaatio on menetelmä, jonka tuottama yhtälön 2-17 lausekkeen minimoiva ratkaisu 

sovittaa aina mittausdatan paremmin kuin muut yhtä ”sileän” funktion tuottaneet 

menetelmät. Samoin pätee se, että yhtä hyvin mittausdatan sovittavista ratkaisuista 

regularisaatio tuottaa sileimmän. (Wolfenbarger ja Seinfeld 1990). Tämä on kuitenkin 

vähemmän merkityksellistä kuin aluksi saattaisi luulla. ”Sileyttä” ei ole regularisaatiossa 

määritelty kiinteästi, vaan sen määrittelee yhtälön 2-17 lauseke. 

Ääriarvomenetelmässä pahanlaatuisen ongelman ratkaisuun tarvittava informaatio tuodaan 

ongelmaan parametrissa D. Regularisoinnissa vastaava merkitys on parametrilla λ, joka 

määrittelee sivurajoitteen suhteellisen painon eli sen, miten pienet singulaariarvot 

suodattuvat pois. On mahdollista valita λ etukäteen, mutta tällainen lähestymistapa ei ole 

täysin hyväksyttävä, sillä käytännössä λ:n vapaa valinta aiheuttaa sen, että algoritmin 

käyttäjä valitsee häntä eniten miellyttävän fλ:n. 

Arvon λ arvioivat algoritmit voidaan jakaa kahteen luokkaan sen mukaan, käyttävätkö ne 

hyödykseen tietoa mittausvirheestä ε = y-ytrue. Hyödykseen tätä tietoa käyttävät 

ristiriitaisuusperiaate (engl. ’discrepancy principle’) ja siihen perustuvat menetelmät. 

Virheen arviointiin perustuvat kvasioptimaalisuuskriteerimenetelmä (engl. ’quasi-optimality 

criterion’), yleistetty ristiinvahvistus (engl. ’generalized cross-validation, GCV’) ja L-

käyrämenetelmä (engl. ’L-curve method’). (Voutilainen 2001, 24-25.) 

Ristiriitaisuusperiaatteessa oletetaan, että ideaalinen systeemi on ristiriidaton ja toteuttaa 

yhtälön 

 .  true* yKf =
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Tällöin on luonnollista valita parametri λ siten, että mittausvirhe on sama kuin virheen ||ε|| 

yläraja δe: 

 eδλ =− yKf .  

Kehittyneemmässä versiossaan ristiriitaisuusperiaate ottaa huomioon myös systeemin 

vastefunktion virheet, joille päteköön ||∆K|| < δK, ja tarkan systeemin mahdollisen 

ristiriitaisuuden δ0
exact = ||ytrue – Ktruef*||. Tällöin λ valitaan sellaiseksi, että 

 *
K

exact
0 fyKf δδδ ελ ++=− .  

Ristiriitaisuusperiaatteen ongelmana on herkkyys virhearvion suhteen. Virheen yliarviointi 

johtaa liian sileään funktioon ja virheen pienikin aliarviointi aiheuttaa ratkaisuun fλ 

hallitsematonta värähtelyä. (Hansen 1998, 179-180.) 

Kvasioptimaalisuuskriteerimenetelmä arvioi virhettä lausekkeella 

 ( )[ ] 2
1

4*
−−

+≈− yKKIKKyff T
n

TT λλ ,  

(Hansen 1998, 182), jonka minimointi johtaa funktioon  

 ( )
λ

λλ λ

d
df

=Q .  

Tämä on perusmuotoiselle Tikhonov-regularisaatiolle muotoa 

 ( ) ( ) λ
λ λλ

λ
λλ fIKK

f 1−
+−== T

d
d

Q .  

(Hansen 1998, 183; Voutilainen 2001, 25.) 
Yleistetyssä ristiinvahvistuksessa tavoitteena on valita mahdollisimman stabiili ratkaisu. Jos 

yksittäinen datapiste yi jätetetään pois, jäljelle jääneestä datasta saadulla ratkaisulla olisi 

saatava ennustettua yi mahdollisimman hyvin. Käytännössä tällaista tilannetta lähestytään 

minimoimalla funktio 

 ( )
( )2#

2

tr KKI

yKf

−

−
=

n

λλG .  

(Hansen 1998, 184–186.) 
Ehkä selkein menetelmä λ:n arvioimiseksi on L-käyrän hyväksikäyttö. Jos piirretään lg||fλ|| 

funktion lg||Kfλ - y|| funktiona, saadaan L-kirjainta muistuttava käyrä. Käyrän vasen, jyrkästi 

laskeva sivu esittää virheen aliarvioinnista johtuvaa oskillointia, joka kyllä sovittaa 

mittausdatan hyvin, mutta tuottaa mielettömän ratkaisun sisäänmenofunktiolle. Käyrän 

oikeanpuoleinen, tasainen ja hitaasti laskeva osa esittää virheen yliarvioinnista aiheutunutta 
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liiallista silotusta. Parhaiten nämä virheet saadaan tasapainotettua L-kirjaimen kulmassa, 

jossa käyrän derivaatta muuttuu voimakkaasti. Menetelmä on helppo ymmärtää 

intuitiivisesti, mutta sen numeerinen toteutus on vaikeahkoa. (Voutilainen 2001,25; Hansen 

1998, 190-192.) 

Numeerinen aste on määrittely-yhtälönsä 2-5 mukaan olemassa kaikille matriiseille. 

Pahanlaatuisille ongelmille numeerisen asteen määrittely ei ole kuitenkaan järkevää, sillä 

arvoa ε on vaikea valita. Parametrin λ avulla voidaan kuitenkin määritellä matriisin K 

tehollinen numeerinen aste (engl. ’effective numerical rank’)  

 , (2-22) (∑
=

=
n

i
ieff

r
1

optλζ )

missä λopt on regularisointivirheen minimoiva regularisointiparametrin arvo. Kun muistetaan, 

miten suodintekijät määritellään yhtälöissä 2-14 ja 2-18, huomataan tehollisen asteen olevan 

enintään singulaariarvojen summa. Tehollinen numeerinen aste on puhtaasti teoreettinen 

suure, mutta siitä voi olla hyötyä tutkittaessa jonkin tietyn laitteen inversio-ongelmia. 

(Hansen 1998, s. 176-177.) Kvalitatiivisesti voidaan katsoa tehollisella numeerisella asteella 

pystyttävän ilmaisemaan sitä, miten monta toisistaan riippumatonta komponenttia dataa 

pahanlaatuisesta ongelmasta voidaan eristää.  

Tavanomaisten regularisointimenetelmien ongelmana on se, että ne olettavat sileyttä 

kuvaavan funktion Φ(f) kertoimen λ olevan vakio koko alueessa V. Voutilainen (2001) toteaa 

tämän tuottavan selkeitä vaikeuksia, jos tutkittavan ongelman todellinen ratkaisu f* sisältää 

yksittäisiä teräviä huippuja. Tällöin Tikhonov-regularisaation sukuisilla algoritmeilla on 

pakko tehdä heikkotasoinen kompromissi ratkaisun sileyden ja tarkkuuden välillä.  

Eräänä esimerkkinä Tikhonov-regularisaation parissa tehtävän tutkimuksen luonteesta voi 

mainita Voutilaisen (2001) esittämän algoritmin. Tuloksen parantamiseksi ongelman 

ratkaisuun tuodaan lisää informaatiota kahden parametrin verran. Perinteistä 

regularisointiparametria pyritään muuttamaan tasaisesti siten, että ratkaisu sovittaisi kussakin 

pisteessä datan mahdollisimman hyvin. Tähän päästään funktion 

 ( ) ( ) 2
2

2
21

2

2
2

1 10, βγβγλβ β +++−= DfLyKfLfg  (2-23) 

minimoimisella f:n ja β:n suhteen. Yhtälön 2-23 toisessa termissä muutetaan funktion 

silityksen määrää tarpeen mukaan. Muutos ei saa olla iso, minkä viimeinen termi varmistaa. 

Neljäs termi varmistaa, että β ei muutu hallitsemattomasti pisteestä pisteeseen. Voutilaisen 
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algoritmin ongelmaksi muodostuu parametrien λ, γ1 ja γ2 määrittäminen. Tähän ei ole 

ainakaan toistaiseksi kehitetty mitään algoritmeja.  

Voutilainen (2001, 90–92) esittää luotettavalla tavalla, että hänen algoritminsa antamat 

ratkaisut ovat melko riippumattomia eri parametrien arvoista. Tästä syystä ne voi hyvällä 

tarkkuudella valita simuloimalla ensin algoritmin toimintaa syötteellä, joka vastaa 

todennäköisen sisäänmenon antamaa mittaustulosta. Käytännössä tämä merkitsee kuitenkin 

sitä, että käyttäjän on tunnettava sisäänmenon ominaisuudet. Voutilaisen algoritmi ei siis 

käytännössä olennaisesti eroa niistä, jotka laskevat ennalta tunnetun funktion mukaisen 

jakauman parametrit, vaikka algoritmin taustalla oleva teoria onkin huomattavasti 

hienostuneempi. 

2.4.3 Epälineaarisuus 
Inversio-ongelmasta 2-1 voi tulla epälineaarinen, jos vastefunktiot eivät ole täysin 

lineaarisia. Toinen seikka, joka voi tuoda kuvaan epälineaarisuuden, on funktionaalisen 

mallin käyttö. Tällöin sisäänmenoa f kuvaa täydellisesti parametrivektori θ: 

 ( ) lRff ∈= θθ , . (2-24)  

Jos vastefunktiot eivät ole täysin lineaarisia, niitä on tässä työssä esiteltyjen menetelmien 

käyttämiseksi approksimoitava lineaarisilla funktioilla. Jos merkitään 

 ( )fKy = ,  

voidaan kirjoittaa approksimaatio 

 ( ) ( ) ( )( )000 fffJfKfK K −+≈ ,  

missä JK on vastefunktion K Jacobin matriisi. Linearisoitu ongelma on tämän jälkeen 

muodossa 

 ( ) ( ) ( )( ) 2
000minargminarg fffJfKyff K −−−==

θ
h

)
.  

Koska kohdalla f
)

on funktion h(f) minimi, on h:n derivaatta tässä nolla: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) 022D 00000 =−−−= fJfKyfJfJfff KKK
TTTh

))
.  

Tästä saadaan ratkaistua lauseke f
)

:lle. Kun saatu tulos sijoitetaan alkuarvauksen f0 paikalle, 

saadaan Gauss–Newton-algoritmi: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )kTkkTkkkk fKyfJfJfJff KKK

))))))
−+=

−
+

1
1 δ , (2-25)  
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missä δ(k) on stabiloiva, askeleen pituutta säätelevä parametri. (Voutilainen 2001, 19–21.) Jos 

K muuttuu hyvin hitaasti, näin monimutkainen algoritmi ei ole tarpeen. Riittää, että K:lle 

annetaan arvot, jotka pätevät y:n suuruusluokka-alueella, minkä jälkeen käytetään 

tavanomaisia lineaarisen inversion metodeja. 

Jos käytetään yhtälön 2-24 mallia, on inversio-ongelma yleensä epälineaarinen. Tällöin 

mittaustulokset ovat esitettävissä mallilla 

 ( )θfKy o= ,  

ja esimerkiksi Gauss-Newton algoritmia voidaan käyttää ongelman ratkaisuun tekemällä 

sijoitukset θ== ffKK ,o  yhtälöön 2-25. Mikäli Gauss–Newton osoittautuu epävakaaksi, 

on käytettävissä monia muitakin algoritmeja, joista eräitä käsitellään mm. Voutilaisen (2001, 

luku 2.1) väitöskirjassa. 

2.5 Statistiset inversiomenetelmät 
Käytännöllisesti katsoen kaikki inversiomenetelmät tekevät oletuksia parametriensä 

virheiden tilastollisesta luonteesta. Monesti erityisesti vanhemmissa algoritmeissa nämä 

oletukset ovat piilossa erilaisten pienimpään neliösumman perustuvien menetelmien alla. 

Toisaalta eräissä algoritmeissa, mm. yleisessä Tikhonov-regularisaatiossa nämä ovat täysin 

näkyvissä. Onkin entistä vaikeampi piirtää tarkkaa rajaa determinististen ja statististen 

algoritmien välille, sillä esimerkiksi Tikhonov-regularisaatiosta on toteutuksia, jotka 

perustuvat iteratiivisiin menetelmiin (Voutilainen 2001,25; Hansen 1998, luku 6). 

Bayesilainen näkökulma katsoo, että mittaus parantaa aikaisempaa tietoa mittauksen kohteen 

ominaisuuksista kaventamalla niiden todennäköisyysjakaumia. Jos vektori θ ∈ Vθ kuvaa 

mitattavan kohteen ominaisuuksia, esim. jakauman parametreja, ja mittaus tuottaa tuloksen 

y, saadaan Bayesin kaavalla tuottaa uuden todennäköisyysjakauman θ:lle: 

 ( ) ( ) ( )
( )y

y
y

P
PP

P
θθ

θ
|

| L0
post = . (2-26) 

Yhtälössä 2-26 P0(θ) on θ:n todennäköisyysjakauma ennen mittauksia, PL(y|θ) on 

todennäköisyys, että todellinen jakauma θ tuottaa mittauksen y, P(y) on todennäköisyys 

saada mittaustulos y ja Ppost(θ|y) on parametrin θ todennäköisyysjakauma mittauksen y 

jälkeen. (Esim. Aykroyd 1998.) 
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Bayesin kaava on yksinkertaisesti seurausta ehdollisten todennäköisyyksien määrittelystä: 
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Ratkaisemalla molemmista P(θ ∧ y) ja jakamalla P(y):llä saadaan yhtälö 2-26. (Pohjavirta ja 

Ruohonen 2004, 23–24.) 

2.5.1 Bayesilaisen menetelmän käyttö 
Regressiomenetelmien olennaisimpia osia on regressioparametrin λ oikea valinta. Samaan 

asemaan nousee bayesilaisissa menetelmissä oikea a priori -todennäköisyysjakauman P0 

valinta. Fitzpatrick (1991) osoittaa P0:n valinnan vastaavan itse asiassa 

regularisointialgoritmin sivurajoitteen valintaa. Erityisesti Fitzpatrick (1991) huomauttaa, 

että jos oletetaan P0:n olevan vakio kaikille θ:n arvoille ja tutkitaan tilannetta θ = f, yhtälön 

2-26 oikean puolen maksimointi vastaa pienimmän neliösumman ratkaisua. Ennalta tunnetun 

todennäköisyysjakauman älykkääseen valintaan on menetelmiä, joista mainittakoon 

Dempsterin et al (1978) EM-algoritmi. Muita menetelmiä käydään läpi Besagin et al (1995) 

artikkelissa. 

Fitzpatrick (1991) osoittaa artikkelissaan, että regularisaatiomenetelmiä voidaan pitää 

bayesilaisten menetelmien erikoistapauksena. Olennainen hyöty Bayesin kaavan käytöstä 

onkin se, että myös muut kuin normaalijakautuneet virheet on helppo huomioida termeissä 

P(y) ja PL(y|θ). Voutilainen (2001) tarjoaa väitöskirjassaan erinomaisen esimerkin 

bayesilaisen inversion soveltamisesta tilanteeseen, jossa havainnot noudattavat Poissonin 

jakaumaa. 

Olennainen ero determinististen ja statististen menetelmien välillä ei ole niiden taustalla 

olevassa teoriassa. Molemmat menetelmälajit tekevät virheen tilastollisesta laadusta tiettyjä 

oletuksia. Statistisissa menetelmissä näitten käsittely vie suurimman osan käytetystä tilasta, 

kun taas deterministisissä menetelmissä ne ohitetaan usein lyhyehköllä maininnalla. 

Determinististen menetelmien ”determinismi” on laskennallisessa puolessa: samat lähtöarvot 

antavat aina samat tulokset. Tärkeimpänä ongelmana on saada algoritmeista stabiileja. 

Statistisissa menetelmissä samat lähtöarvot voivat periaatteessa antaa hyvinkin vaihtelevia 

arvoja, sillä laskenta toteutetaan statistisesti. Ongelmana on löytää menetelmät, jotka 

konvergoivat mahdollisimman nopeasti.  
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Luonnolliselta tuntuisi valita ”oikeaksi” ratkaisuksi se θ:n arvo, joka maksimoi yhtälön 2-26 

oikean puolen. Esimerkiksi Fitzpatrick (1991) käyttää tätä lähestymistapaa Tämä ei 

kuitenkaan ole välttämättä paras ratkaisu. Todennäköisyyden maksimiarvon laskeminen 

onnistuu minimointialgoritmeilla, mutta nämä eivät välttämättä ole numeerisesti stabiileja. 

Statistisilla algoritmeilla voitaisiin valita suurimman Ppost(θ|y):n arvon antava piste, mutta 

tämä ei välttämättä ole lähelläkään todellista maksimia. Lisäksi, jos Ppost(θ|y) saa useita 

huippuja, mikä on täysin mahdollista, huipuista korkein voi olla hyvinkin kapea. Tällöin voi 

olla erittäin epätodennäköistä, että todellinen mittaustulos on jossain korkeimman huipun 

lähimaastossa.  

Monte Carlo -menetelmällä saadaan periaatteessa enemmän informaatiota kuin 

deterministisillä menetelmillä. Kaikki lasketut pisteet, joiden kokonaismäärä olkoon M, 

muodostavat yhdessä approksimaation todennäköisyysjakaumalle avaruudessa Vθ. Saadusta 

”jakaumasta” on helppo laskea numeerisesti erilaisia tilastollisen analyysin tunnuslukuja. 

Tärkein näistä on epäilemättä odotusarvo 

 ( ) ∑==
k

kM
E θθθ 1 , (2-27) 

jonka on kokeellisesti todettu minimoivan virheen lausekkeen ||y - Kf(θ)|| eräässä 

impaktoridatan inversio-ongelmassa. (Ramachandran ja Kandlikar 1996). Odotusarvon 

lisäksi voi olla hyödyllistä laskea myös muita tilastollisia muuttujia kuten varianssimatriisi 

 ( ) ( )(∑ −−=
k

T
kkM

θθθθθ 1V ) . (2-28) 

Varianssimatriisin alkioita tutkimalla voidaan periaatteessa arvioida inversiomenetelmän 

virhettä. Valitettavasti, kuten Paatero (1990b) toteaa, varianssimatriisin sisältämä 

informaatiota on sellaisenaan vaikea hyödyntää eikä siihen ole useimmilla henkilöillä 

tottumusta. On täysin mahdollista, että V(θ) poikkeaa huomattavasti diagonaalimatriisista. 

Tällöin θ:n komponenttien virhearviota ei voida tehdä suoraan varianssien var(θi) = {V(θ)}ii 

perusteella. 

Näytteenotto parametriavaruudesta Vθ ratkaisee Monte Carlo -menetelmän käytännöllisen 

toimivuuden. Aihetta on käsitellyt perusteellisesti mm. MacKay (1998). Periaatteessa paras 

tapa näytteen ottamiseksi olisi arpoa kerättävät arvot siitä todennäköisyystiheydestä  φ(θ), 

johon pyritään. Valitettavasti φ on kuitenkin yleensä niin monimutkainen funktio, että siihen 

perustuvaa satunnaisgeneraattoria ei voida tehdä.  
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Yksinkertaisin tapa suorittaa näytteenotto hyödyntämättä funktiota φ on kerätä pisteet täysin 

satunnaisesti tasaisella jakaumalla koko avaruudesta Vθ (engl. ’uniform sampling’), mutta 

tällainen näytteenotto on erittäin tehotonta. On täysin mahdollista, että kokonaisia Vθ-

avaruuden ”kolkkia” jää kokonaan näytteenoton ulkopuolelle. Näin käy erityisesti silloin, 

kun avaruuden Vθ dimensio on suuri. Ongelmaa voidaan kiertää toteuttamalla näytteenotto 

todennäköisyystiheydestä q(θ), joka muistuttaa jossain määrin haluttua 

todennäköisyystiheyttä φ(θ). Menetelmästä käytetään nimitystä tärkeysnäytteenotto (engl. 

’importance sampling’). Saatava jakauma painottuu väärin, mutta virhe korjataan 

painottamalla pisteet estimaatteja laskettaessa: 

 ( ) ( ) ( )
( )k

k
i

k
kk q

hh
θ
θϕ

ϖθϖθ == ∑ , . (2-29) 

Menetelmä on varsin tehokas, jos q(θ) valitaan hyvin, mutta tämä ei ole missään nimessä 

varmaa. On täysin mahdollista, että käytettävä q eroaa merkittävästi todellisesta jakaumasta, 

jolloin konvergenssi voi olla äärimmäisen hidasta. Monissa tapauksissa muutama yksittäinen 

arvaus θk saa muita merkittävästi suuremmat painokertoimet, jolloin niiden vaikutus voi olla 

liiallisen suuri. 

Hylkäysnäytteenotto (engl. ’rejection sampling’) on ehkä kehittynein tavanomaisten Monte-

Carlo-menetelmien näytteenottometodi. Hylkäysmenetelmässä arvotaan ehdotus θ* 

tavoitefunktiota φ(θ) muistuttavasta jakaumasta q(θ). Tämän jälkeen arvotaan satunnaisluku 

u, jonka jakauma on tasainen välillä [0, aq(θ)] ja muualla nolla. Tässä a on vakio, jolla 

taataan, että  

 ( ) ( )θϕθθ θ <∈∀ aqV : . 

Mikäli pätee u < φ(θ*), ehdotus hyväksytään joukkoon. Odotusarvoja estimoidaan samalla 

tavalla kuin jäljempänä käsiteltävissä Markovin ketjuissa. Hylkäysnäytteenotto on 

yksiulotteisille ongelmille tehokas eikä läheskään yhtä riippuvainen ehdotusten jakaumasta 

q(θ), mutta useampien ulottuvuuksien tapauksessa hylkäysten tiheys kasvaa ja menetelmästä 

tulee epätaloudellinen. 

2.5.2 Markovin ketjut 
Markovin ketjuja käytettiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla laskennallisessa 

termofysiikassa, mutta tämän jälkeen niiden käyttö näytteenottometodina on laajentunut 

monille teknisille ja tilastollisille aloille. Tavoitteena on luoda joukko {θi}, jonka jakauma 

on φ(θ). Tästä joukosta voidaan laskea mikä tahansa summa Σh(θk). Markovin prosessissa 
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kunkin laskettavan pisteen todennäköisyysjakauma riippuu ainoastaan ketjun edellisestä 

pisteestä: 

 ( ) ( )iii APAP θθθ |, 1 ∈= + ,  

missä P(θi, A) on transitiokerneli ja A ⊂ Vθ. Merkinnällä Pn(θi, A) tarkoitetaan 

transitiokerneliä n siirtymän jälkeen. (O’Hagan ja Forster 2004, 262-263.) Jos 

transitiokernelille pätee 

 ( ) ( ) 0,:0: 00 >>∃⇒>⊂∀∈∀∈∀ ∫ APMndVAMV n

A

θθθϕθ θθ N  (2-30) 

eikä kerneli oskilloi kahden alijoukon välillä, niin transitiokerneliä kutsutaan ergodiseksi 

(engl. ’ergodic’). Käytännössä ehto 2-30 merkitsee sitä, että millä tahansa alkuarvolla kerneli 

käy läpi kaikki nollasta poikkeavat argumentin θ arvot äärettömän monta kertaa. Tällöin 

transitiokerneli suppenee kohti oikeaa todennäköisyysjakaumaa φ(θ). (O’Hagan ja Forster 

2004, 264–266.)  

Yksinkertaisin tapa Markovin ketjun luomiseen on Metropolis-Hastings-algoritmi, joka on 

vuonna 1970 julkaistu alkuperäisen Metropolis-algoritmin yleistys. Kun ketju on päässyt 

arvoon θi, luodaan satunnaislukugeneraattorilla, jolla on mielivaltainen jakauma q(θ*, θi), 

ehdotus θ*. Ehdotus hyväksytään arvoksi θi+1 todennäköisyydellä  

 ( ) ( ) ( )
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Tällöin transitiokerneli saa muodokseen 

 ( ) ( ) ( ) ( θθαθθθθθ ,,,, ii
i

i q
dA

AdPp =≡ ),  

missä todennäköisyys ketjun pysymiselle samassa pisteessä on  

 ( ) ( )∫−=
θ

θθθθ
V

iii dApp ,1, .  

On helppo osoittaa, että tällä menetelmällä luotu transitiokerneli on reversiibeli. Tällöin 

tasapainossa olevalle ketjulle todennäköisyys, että ketju siirtyy pisteestä θi pisteeseen θ, on 

sama kuin päinvastaisen siirtymän todennäköisyys: 

 ( ) ( ) ( ) ( )iii pp θθθϕθθθϕ ,, = . (2-32) 

Jos valitaan sellainen ehdotusten jakauma, että pätee 

( ) ( )uvvuvu ,,:, qqV =∈∀ θ , 
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saadaan yhtälö 2-31 alkuperäisen Metropolis-algoritmin mukaiseen muotoon 

 ( ) ( )
( )⎭⎬

⎫

⎩
⎨
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= i
i

θϕ
θϕθθα

*
* ,1min, .  

(Voutilainen 2001, 30-31; O’Hagan ja Forster 2004,266-267.)  

Metropolis-Hastings-algoritmin rinnalle on tullut 1990-luvun alusta lähtien Gibbsin 

otantamenetelmä, joka on saavuttanut erittäin suuren suosion (O’Hagan ja Forster 2004, 

266–267). Gibbsin menetelmässä kukin ketjun jäseneksi tehdyn ehdotuksen θ* yksittäinen 

komponentti arvotaan erikseen. Arvonnan aluksi merkitään θ* = θi, minkä jälkeen arvotaan 

komponentti θ1
* ehdollisesta tiheysjakaumasta φ(θ1

* |θ2
*,..., θl

*). Sama toistetaan kullekin 

komponentille. Sijoitettaessa todennäköisyydet yhtälön 2-31 hieman muokattuun muotoon 

huomataan, että kaikki Gibbsin menetelmän tekemät ehdotukset hyväksytään. Tämä tekee 

Gibbsin menetelmästä kiinnostavan. (Gelfand ja Smith 1990.) Ongelmana menetelmässä on 

se, että se konvergoituu usein erittäin hitaasti, mikäli Vθ:n dimensio on suuri. 

Markovin ketjuja hyödyntävän Monte-Carlo metodin (engl. ’Markov Chain Monte Carlo, 

MCMC’) toiminta on periaatteessa riippumatonta alkuarvosta, jos transitiokerneli on 

ergodinen. Ketjulta kestää kuitenkin jonkin aikaa saavuttaa tasapainotilanne, jossa sen 

jakauma on tavoiteltu todennäköisyysjakauma φ(θ). Tätä aikaa kutsutaan valotusajaksi (engl. 

burn-in period) ja sen pituuden valinta ei yleensä tuota ongelmia, kunhan valitaan riittävän 

suuri arvo. Pitkän ketjun laskeminen on kuitenkin suhteessa edullisempaa kuin lyhyen, sillä 

molemmille tarvitaan yhtä pitkä valotusaika. (Voutilainen 2001, 32.) Markovin ketjun 

luonnin tehokkuuden määrää ehdotusten todennäköisyysjakauman q(θ*
, θi) valinta. Jos 

otantamenetelmä tuottaa lähellä ketjun kunkin hetkistä arvoa olevia ehdotuksia, nämä 

hyväksytään lähes aina, mutta ketju levittäytyy koko avaruuteen hyvin hitaasti. Jos 

ehdotukset tehdään liian leveällä alalla, suurin osa ehdotuksista hylätään. Erityisen 

hankalaksi tilanne muodostuu silloin, kun φ(θ) on useampihuippuinen. Tällöin ketjun 

siirtyminen kahden huipun välillä voi viedä todella kauan tai ehdotusten 

todennäköisyysjakaumasta on tehtävä epätaloudellisen leveä. Ketjusta tulee joka tapauksessa 

tavattoman pitkä. Tällaisten ongelmien käsittelyyn on kehitetty viime vuosina adaptiivisia 

menetelmiä, mutta työ niiden parissa on vielä kesken. Eräänä ongelmana on se, että 

Markovin ketjujen taustalla oleva teoria olettaa, että transitiokerneli ei muutu otannan 

aikana. (Voutilainen 2001, 33; O’Hagan ja Forster 2004, 283–284.) 
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2.5.3 Latinalainen hyperkuutio 
Monte-Carlo-algoritmi täyttää avaruuden melko hitaasti. Tätä puutetta on pyritty korjaamaan 

käyttämällä deterministisempiä algoritmeja, jotka varmistavat, että laskettavia pisteitä tulee 

kaikkialle avaruuteen Vθ. Ositettu otanta (engl. ’stratified sampling’) valottaa näitä kvasi-

Monte-Carlo-menetelmiä hyvin. Oletetaan, että halutaan kerätä yksiulotteisen muuttujan 

θ ∈ R arvoja N kappaletta. Tällöin avaruus Vθ ⊂ R jaetaan M:n yhtä pitkään väliin, joista 

kultakin kerätään N/M pistettä. Jos välit halutaan tehdä eripituisiksi, tämä otetaan huomioon 

kullekin välille tulevien pisteiden lukumäärässä. (Khindanova ja Rachev 2000.) 

Latinalaisen hyperkuution menetelmä (engl. ’Latin Hypercube’) on ositetun otannan 

laajennus ulottuvuudeltaan mielivaltaiseen avaruuteen. Kukin ulottuvuus ositetaan erikseen 

kuten ositetussa otannassa. Yleensä tämä tehdään siten, että välejä on yhtä monta kuin 

laskettavia pisteitäkin. Saadaan siis joukot {θ1
1, θ1

2,..., θ1
N},..., {θl

1, θl
2,..., θl

N}. Kunkin 

joukon jäsenet sekoitetaan satunnaisesti, minkä jälkeen siis kootaan vektorit  
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missä x1i,..., xli ovat satunnaisisten lukujen {1,..., l} permutaatioitten i:nsiä jäseniä. 

(Khindanova ja Rachev 2000.) Latinalaisesta hyperkuutiosta on myös muunnos nimeltä 

muunnettu latinalainen hyperkuutio (engl. ’modified Latin Hypercube’), jossa kultakin 

väliltä otettava piste valitaan kyseiselle välille jakautuneen satunnaismuuttujan θj
i 

odotusarvo. Jos satunnaismuuttujan θ komponenttien marginaalisia tiheysfunktioita ei 

tunneta, valitaan välin keskiarvo. Tämä metodi ei tuota tarkasti oikeaa arviota 

tiheysjakaumasta, mutta on huomattavasti nopeampi. (Keramat ja Kielbasa 1999.)  

Latinalainen hyperkuutio voidaan yleistää ortogonaalisten tensorien menetelmäksi (engl. 

’orthogonal array’). Tässä menetelmässä ositusta ei tehdä yksittäisille komponenteille vaan 

kahden tai kolmen komponentin ryhmille. Kaikkein yleisimmän osituksen muodostaa (t, m)- 

tai (t, m, s)-verkko (engl. ’(t, m, s)-net’), jossa komponenttien osituksessa käytetään kuution 

ja neliön muotoisten alueiden sijasta suorakulmioita. Saadut ryhmät sekoitetaan kuten 

tavallisessa latinalaisessa hyperkuutiossa. (t, m, s)-verkkojen tekniikkaa on käytetty hyväksi 

taloustieteellisissä sovelluksissa, joissa sen tehokkuus on ollut jopa 50 kertaa tavanomaista 

Monte-Carlo-menetelmää parempi. (Keramat ja Kielbasa 1999.) 
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On oleellista huomata, että latinalaisen hyperkuution sukuiset menetelmät vaativat, että 

jokaista kerättyä pistettä varten on laskettava todennäköisyysjakauman φ(θ) arvo, sillä 

latinalaisen hyperkuution menetelmällä valittujen pisteiden jakauma ei ole yleensä 

lähelläkään todennäköisyysjakaumaa φ(θ). Tällöin kaikki summat on toteutettava 

periaatteella 

 ( )
( ) ( )
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∑
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k
k

k
kk h

h
θϕ

θθϕ
θ . (2-33) 

Sen sijaan Markovin ketjun M pistettä ovat jakautuneet halutulla tavalla, jolloin riittää 

käyttää lauseketta 
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1 θθ . (2-34) 

Latinalaisen hyperkuution haittana Markovin ketjuun nähden on se, että φ(θ):n huipun 

läheltä saadaan mahdollisesti melko vähän arvoja, mikä voi haitata laskujen 

konvergoitumista. Sen sijaan latinalaisen hyperkuution hyvänä puolena on se, että se 

havaitsee varmasti kaikki Vθ:n alueelle osuvat φ(θ):n huiput. Myös Markovin ketjulla tämä 

on varmaa, jos transitiokerneli on ergodinen, mutta käytännössä voi käydä niin, että keräys 

päättyy ennen kuin ketju on siirtynyt jonkin huipun ympäristöön.  



3 Kaksihuippuisen aerosolijakauman inversio 
Aerosolien konsentraatiota ilmassa voidaan kuvata useilla tavoilla, jotka pohjautuvat 

erilaisiin mittausmenetelmiin. Yksinkertaisimmillaan aerosolia kerätään suodattimeen, jonka 

painon muutoksesta ja suodattimen läpäisseestä kaasun tilavuudesta voidaan laskea 

massakonsentraatio  

 
dV
dmcm = . 

Useat laitteet, mm. optinen laskuri, mittaavat lukumääräpitoisuutta 

 
dV
dNn = ,  

missä N on hiukkasten kokonaislukumäärä.  

3.1 Jakaumat 
Pelkkä pitoisuus on epätyydyttävä kuvaus aerosolista, sillä hiukkaset eivät ole kaikki 

samankokoisia eivätkä ne käyttäydy samalla tavalla. Tästä syystä on määriteltävä hiukkasten 

lukumääräjakauma jonkin tarkasteltavassa tilanteessa mielenkiintoisen ominaisuuden z 

funktiona: 

 ( )
dz
dnzf = .  

Yleensä f määritellään hiukkasten koon suhteen eli z = dp, mutta on tilanteita, joissa on 

hyödyllistä määritellä jakauma esimerkiksi hiukkasen sähköisen liikkuvuuden suhteen. 

Yleensä suureen z ja hiukkasen koon välillä on kuitenkin ainakin jossain määrin 

yksikäsitteinen yhteys. Jos mittausmenetelmällä määritetään jotain muuta aerosolin 

ekstensiivistä ominaisuutta kuin lukumääräpitoisuutta, on hyödyllistä määritellä juuri tämän 

ominaisuuden jakauma z:n suhteen. Jos rajoitutaan tutkimaan pallonmuotoisia, ρ-tiheyksisiä 

vakioita hiukkasia tai hiukkasia, joita voidaan sopivalla korjauksella käsitellä 

pallonmuotoisina, voidaan lähes kaikki jakaumat kirjoittaa muotoon 

 ( ) k
pd

dz
dnzf k β=  (3-1) 

Esimerkiksi massajakauma, jolle k = 3 ja β = ρπ/6, noudattaa tätä lauseketta. Muotoa 3-1 

olevaa jakaumaa kutsutaan lukumääräjakauman k:nneksi momentiksi. Muuttujan z = ξ(dp) 

suhteen määritellystä jakaumasta voidaan siirtyä helposti hiukkaskoon suhteen määriteltyyn 

jakaumaan: 
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Tämä vaatii kuitenkin sen, että ξ(dp) on derivoituva bijektio. 

Kaikki aerosolijakaumat ovat mittaustuloksia, minkä vuoksi ne tunnetaan tarkimmillaankin 

vain matriisina 
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missä ∆ni on välille ∆zi kuuluvien hiukkasten lukumääräpitoisuus. Muille jakaumille ilmaus 

on vastaavanlainen. Periaatteessa matriisi [∆z f] on täydellisin tietyllä laitteella saatava 

aerosolin kuvaus. Matemaattisten menetelmien ja aerosolien kuvaamisen kannalta olisi 

kuitenkin hyödyllistä, jos vektori f voitaisiin ilmaista jatkuvana funktiona f. Jos funktio f on 

jotain erityisen miellyttävää muotoa, koko aerosolijakauma saadaan supistettua muutamaan 

parametriin, jotka voidaan sisällyttää argumenttivektoriksi θ.  

Monesti aerosolihiukkasten kokojakauma on useiden kertaluokkien levyinen. Tällöin 

jakauma määritellään usein muuttujan ln dp suhteen. On helppoa johtaa suhde kahden eri 

jakauman välille hyödyntämällä yhtälöä 3-2: 
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Suurin osa kokojakautumien funktionaalisia muotoja käsittelevästä tutkimuksesta kuuluu 

aerosolifysiikan varhaisvaiheisiin ja niitä on käsitelty esimerkiksi Hindsin (1998) oppikirjan 

neljännessä luvussa. Tyypillisin aerosolien kokojakauma on yksi- tai useampihuippuinen 

lognormaalijakauma 
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Lognormaalijakauman huippua k luonnehtivat huippuun kuuluvien hiukkasten 

kokonaislukumäärä Nk, huipun geometrinen keskihajonta σgk ja huipun geometrinen 

keskikoko dgk. Yhtälöistä 3-3 ja 3-4 näkee, että ilmaistaessa log-normaalijakauma lg dp:n 

funktiona saadaan normaalijakauman lauseke, mistä myös jakauman nimi juontuu. 

Suorastaan yllättävän monet aerosolit noudattavat ainakin likimääräisesti yksi- tai 

useampihuippuista lognormaalijakaumaa ja se lienee nykyään käytetyistä jakaumien 
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funktionaalisista approksimaatioista tavanomaisin. On tärkeää huomata, että useimmissa 

luonnollisissa aerosoleissa pienempiä hiukkasia sisältävä huippu on selkeästi suurempien 

hiukkasten huippua korkeampi. Tämä on seurausta siitä, että suurempi moodi syntyy yleensä 

pienemmistä hiukkasista koaguloitumalla, jolloin siihen kuuluvien hiukkasten määrä 

vähenee. Poikkeuksia tähän ovat aerosolien karkea moodi ja dieselmoottorin päästö. Karkea 

moodi syntyy mekaanisesti eikä sen pitoisuus ole sidoksissa pienempien hiukkasten 

määrään. Dieselpäästössä voi puolestaan olla hyvinkin vähän hiukkasia sisältävä 

nukleaatiomoodi, joka syntyy vasta agglomeraatiomoodin jälkeen. (Varsinainen 

nukleaatioprosessi on kiivaan tutkimuksen kohteena, esim. Kittelson 1998.) 

Useimmat muut jakaumat, joita on sovellettu aerosolien luonnehdintaan, sopivat lähinnä 

karkeiden mekaanisesti syntyneiden aerosolien tutkimukseen, joka on nykyään menettänyt 

kiinnostavuuttaan hienojen ja ultrahienojen hiukkasten tutkimuksen noustessa etualalle. 

Näistä jakaumista on tehnyt hyvän yhteenvedon Hinds (1998) oppikirjansa luvussa 4.8. 

Tyypillisesti tällaiset jakaumat ovat eksponentiaalisen jakauman sovellutuksia. Esimerkkinä 

mainittakoon Khrgianin – Mazinin jakauma 

 ( ) ( )p
2
pp exp bdaddf −= , 

jota on vielä aivan hiljattain käytetty pilvien ja sadepisaroiden tutkimuksessa. (Stefan ja 

Mircea 2003). Periaatteellista estettä tämän tai muitten funktionaalisten muotojen 

käyttämiseen inversiomenetelmissä ei ole, kunhan niissä on tutkittavan laitteen vastefunktion 

numeerista astetta vähemmän riippumattomia parametreja. 

3.2 Sähköinen alipaineimpaktori 
Sähköinen alipaineimpaktori Elpi (Keskinen et al 1992) (engl. ’electrical low pressure 

impactor, ELPI’), jonka kehityksestä ja toiminnasta antavat parhaan kuvan Keskisen (1992), 

Moision (1999) ja Marjamäen (2003) väitöskirjat sekä Baltensbergerin et al kirjoittama luku 

Baronin ja Willeken (2001) teoksessa, on noussut viimeisimpien kymmenen vuoden aikana 

merkittäväksi aerosolifysiikan tutkimuslaitteeksi. Luonteeltaan se on yleiskäyttöinen 

mittalaite, joka kykenee mittaamaan aerosoleja 30 nm – 10 µm kokoalueella. 

Elpi kerää aerosoleja 12-asteisella kaskadi-impaktorilla, jota edeltää esi-impaktori, jonka 

katkaisukohta on n. 10 µm. Alimman eli ensimmäisen asteen suuttimet toimivat kriittisenä 

aukkona, joka Elpin perusmallissa säädetään virtaukselle 10 l/min. Monesti pieniä hiukkasia 

mitattaessa 11. aste korvataan välikappaleella ja impaktorin alle sijoitetaan suodatinaste, 

jolla voidaan mitata alimman impaktoriasteen läpäisseet hiukkaset. Mikäli Elpiä käytetään 
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ilman elektroniikkaansa, se toimii perinteisenä massaimpaktorina. Elpiä käytetään kuitenkin 

lähes aina sähköisesti. Tällöin impaktoriosan edellä on unipolaarinen koronavaraaja, joka 

antaa hiukkasille niiden koosta riippuvan varauksen. Tätä voidaan kuvata 

varaustehokkuudella  

 ( ) ( )eQdndPE ppch = , 

missä P(dp) on varaajan läpäisevien hiukkasten osuus, n(dp) yksittäisen dp-halkaisijaisen 

hiukkasen keskimääräinen varausluku, e alkeisvaraus ja Q impaktorin läpäisevä 

tilavuusvirta. Varaustehokkuus riippuu voimakkaasti siitä, onko varaajaan loppuosaan 

kytketty matalahko ”trap”-jännite, jonka tarkoituksena on poistaa aerosolista mittausta 

häiritsevät ionit. Impaktori on kytketty herkkään elektrometriosaan, joka mittaa kullekin 

asteelle saapuvaa virtaa. Mitattaessa puhdasta ilmaa herkimmällä 10 000 fA mittausalueella 

mittauskanavien kohinavirta on alle femtoampeeri.  

Elpin vastefunktiota voidaan hyvällä tarkkuudella pitää lineaarisena hiukkaspitoisuuden 

suhteen. Asteen k vastefunktio voidaan laskea asteen omasta ja sen yläpuolella olevien 

asteiden keräystehokkuuksista Ei sekä varaajan varaustehokkuudesta yhtälöllä 

 , ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∏
+=

−=
n

ki
ikk dEdEdEdk

1
pppchp 1

missä n on asteiden lukumäärä. 

 

Verrattuna tavanomaiseen massaimpaktoriin Elpissä on useita etuja. Koska se mittaa 

hiukkasen halkaisijan kolmanteen potenssiin verrannollisen massan sijasta hiukkasten 

tuomaa varausta, joka on verrannollinen hiukkaskoon potenssiin 1,3–1,6 (ilman ”trap”-

jännitettä, Marjamäki 2003), Elpi mittaa huomattavasti paremmin pieniä hiukkasia kuin 

perinteinen massaimpaktori. Virtamittaus on lisäksi nopeaa ja virtaa voidaan parhaimmillaan 

mitata jopa sekunnin välein. Tämä merkitsee, että usein peräkkäisissä mittauksissa mitataan 

käytännössä samaa jakaumaa.  

Ehkä vakavin ongelma Elpin teorian perusteissa on se, että vaikka sekä varaajan että 

impaktorin toiminta tunnetaan hyvin, nämä laitteet reagoivat eri ominaisuuksiin. Varaajan 

toimintaa säätelee hiukkasen sähköinen liikkuvuus ja varaustehokkuus Ech on itse asiassa 

sähköisen liikkuvuuskoon dm funktio. Impaktori puolestaan perustuu hiukkasen 

aerodynaamiseen käyttäytymiseen, jota voidaan pitää aerodynaamisen läpimitan da 
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funktiona. Tämän vuoksi oikeiden vastefunktioiden laskenta vaatii välttämättä hiukkasten 

tiheyden tuntemista.  

Marko Marjamäki on kehittänyt toistaiseksi julkaisemattomat kaavat, joilla voidaan laskea 

Elpin vastematriisi K mielivaltaisesti valituille hiukkaskoille. Vastematriisille, joka vastaa 

300 logaritmisesti tasavälistä hiukkaskokoa välillä (1 nm, 10 µm), saadaan taulukon 3-1 

mukaiset singulaariarvot.  

Jos vastematriisi on erittäin pahalaatuinen, pätee yhtälö 2-8, joka on muokattavissa muotoon  

 ( ) ikik ii ασασ −=⇔−= lnlnexp . 

Tämä on tulkittavissa (i, ln σi)-koordinaatiston suoran yhtälöksi, jollainen on piirretty kuvaan 

3-1. Vähäisempää pahanlaatuisuutta edustava yhtälö 2-7 sovittaa pisteet huomattavasti 

huonommin. 

Rivi σ i

1 105.36
2 27.43
3 13.44
4 8
5 3
6 2
7 1
8 0
9 0

10 0.16
11 0.09
12 0.04

Vastematriisin singulaariarvot

.20

.94

.42

.17

.61

.31

 

 
Taulukko 3-1 – Esimerkki Elpin
vastefunktion singulaariarvoista. 



 43

0 2 4 6 8 10 12
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

i

S
in

gu
la

ar
ia

rv
on

 lu
on

n.
 lo

g.

Elpin vastematriisin singulaariarvojen analyysi

Sovite              
Singulaariarvon log.

Kuva 3-1 – Esimerkki Elpin vastematriisin singulaariarvojen sopimisesta suoralle. 

 
Suoran sovituksesta on pääteltävissä, että eksponenttimallin mukaisen pahanlaatuisuusaste α 

arvo on 0,67. Matriisin K kunto on n. 2700. Vastematriisin K singulaariarvot ja kunto eivät 

myöskään olennaisesti muutu, jos laskentapisteiden määrää muutetaan. Pelkästään asteiden 

keräystehokkuuksien perusteella lasketun matriisin 

  ( ) ( ) ( )[ ]∏
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−=
n

ki
ikk dEdEdk

1
ppp 1

singulaariarvot noudattavat myös eksponentiaalista riippuvuutta, mutta pahanlaatuisuusaste 

on vain 0,16 ja matriisin kunto on ainoastaan 3,8. On siis pääteltävissä, että 

varaustehokkuuden lauseke lisää Elpin mittausdatan inversio-ongelman pahanlaatuisuutta 

olennaisesti. Ilman varaustehokkuutta Elpin mittausdatan inversio ei oikeastaan edes olisi 

pahanlaatuinen ongelma. Varaustehokkuuden huomioonottaminen ei heikentäisi ongelman 

kuntoa merkittävästi, jos lukumääräjakauman sijasta käytettäisiin sopivaa 
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momenttijakaumaa. Tästä ovat huomauttaneet muun muassa Tapper et al (1995). Koska Elpi 

mittaa hiukkaskoon momenttia 1,3–1,6 (Marjamäki 2003, 38), sopiva jakauma olisi 

esimerkiksi lukumääräjakauman ensimmäinen momentti, pituusjakauma 

 ( ) ( )pp1 dfddf p= . 

Alustavissa tutkimuksissa osoittautui kuitenkin, että tämä metodi ei tuota olennaista etua 

lukumääräjakauman käsittelyyn verrattuna, sillä myöhemmin kuvattava 

alkuarvoarvausalgoritmi toimii ensimmäisessä momentissa heikommin, mitä käsitellään 

tarkemmin jäljempänä. Koska – kuten luvussa neljä osoitetaan – seuraavassa esiteltävän 

algoritmin toiminta riippuu olennaisesti alkuarvauksen laadusta, tässä työssä laskut 

suoritetaan käyttämättä momenttijakaumia hyväksi.  

3.3 Bayesin kaavan sovellus Elpiin 
Tampereen teknillisen yliopiston Fysiikan laitoksen Aerosolifysiikan laboratorion tutkimus 

on keskittynyt jo vuosien ajan liikenteen ja voimalaitosten hiukkaspäästöjen tutkimukseen. 

Näille on tyypillistä, että hiukkaspäästöjakaumat ovat lognormaalisia ja että niillä on yhdestä 

kahteen huippua. Esimerkiksi diesel-moottorin päästöissä voidaan havaita jo moottorissa 

syntynyt fraktaalinen koagulaatiomoodi, jonka kokoluokka on noin sata nanometriä, ja 

kaasu–hiukkas-muunnos mekanismilla ulkoilmassa syntynyt nukleaatiomoodi, jonka 

kokoluokka on enintään muutamia kymmeniä nanometrejä. Nukleaatiomoodin esiintyminen 

vaihtelee moottorin tilan mukaan ja on voimakkaan tutkimuksen kohteena. (Esim. Kittelson 

1998 ja Ntziachristos et al 2004.) Lisäksi kaksihuippuisia lognormaaleja aerosoleja esiintyy 

useilla muilla aerosolitieteen tutkimuskentillä, minkä vuoksi tällaiseen jakaumaan 

perustuvan inversiomenetelmän kehittäminen on perusteltua. 

Bayesin kaavaan (yhtälö 2-26) 

 ( ) ( ) ( )
( )y

y
y

P
PP

P
θθ

θ
|

| L0
post =   

voidaan helposti sijoittaa impaktorin mittaustulos ja vastefunktiot. Tässä P0(θ) on θ:n 

todennäköisyysjakauma ennen mittauksia, PL(I|θ) on todennäköisyystiheys 

satunnaismuuttujalle I, kun todellinen jakauma on θ. P(I) on virtamittauksen I 

todennäköisyystiheys ja Ppost(θ|I) on parametrin θ todennäköisyysjakauma mittauksen 

jälkeen.  Tähän pohjautuvan inversioalgoritmin ovat ilmeisesti kehittäneet ensimmäisinä 

Ramachandran ja Kandlikar (1996), joitten käsittelyä seuraavassa pääpiirteissään seurataan.  
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Kaksihuippuiselle lognormaalijakaumalle voidaan kirjoittaa parametrivektorin ja virran 

lausekkeet 
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missä Vθ on fysikaalisesti mahdollisten parametrien avaruus. Jos tutkittaisiin 

massaimpaktoria, jakauman määrittelyyn riittäisi viisi parametria, kun määriteltäisiin 

huippujen lukumääräosuus  

 
21 NN

Ni
i +
=γ  (3-6) 

tai vastaavalla tavalla laskettava massaosuus γi,m. Tällöin kuudes parametri, kokonaismassa, 

voitaisiin saada mittauksista. Elpin tapauksessa kokonaisvirta ei sovellu samalla tavoin 

rajoittavaksi suureeksi, sillä inversio suoritetaan lukumäärien, ei virtojen suhteen.  

Jos jakauman määrittelee vektori θ, tulisi virheettömän mittaustuloksen olla I’ = Kf(θ). 

Tällöin todellisen, mitattu mittaustuloksen I ja jakaumaan θ liittyvän tuloksen I’ erotus on 

ymmärrettävä virheenä. Yksittäisellä kanavalla tällaisen virheen todennäköisyys on, mikäli 

virhe on normaalijakautunut ja muista kanavista riippumaton, 

 ( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ′−
−=′=

2

L 2
1exp

2
1||

i

ii

i
iii

II
IIPIP

σσπ
θ . (3-7)  

Tässä kanavan i virheen keskihajonnaksi voidaan olettaa Dzubayn ja Hasanin (1990) tapaan  

 ii Ivc σσσ += , (3-8) 

missä σc on keskihajonnan vakiokomponentti ja σv verrannollisuuskerroin. 

Tämä malli kuvaa Elpin virhettä varsin hyvin. Kokonaistodennäköisyydeksi mitata I, kun 

jakauma on θ, saadaan 

 ( ) ( ) ( )∏∏ ′==
i

ii
i

i IIPIPP ||| θθI , (3-9) 

mikäli virtojen kohinat oletetaan toisistaan riippumattomiksi. Virran I todennäköisyys 

lasketaan integroimalla koko fysikaalisesti mahdollisen parametriavaruuden Vθ yli, johon  θ 

määritelmänsä mukaan kuuluu. 
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 ( ) ( ) ( )∫=
θ

θθ
V

dVPPP |0 II . (3-10) 

Sekä tässä että yhtälössä 2-26 esiintyy argumentin θ etukäteen tunnettu todennäköisyys 

P0(θ), jonka älykäs valitseminen on kaikkien bayesilaisten menetelmien vaikeimpia 

ongelmia. Yleiskäyttöisessä mittausmenetelmään sovellettavassa inversioalgoritmissa ei 

voida tehdä oletuksia todellisen jakauman θ* paikasta Vθ-avaruudessa, koska tämä rajaisi 

algoritmin käyttöaluetta ja vääristäisi inversion tuloksia. On välttämätöntä asettaa lauseke 

P0(θ) vakioksi fysikaalisesti mahdollisella alueella Vθ. Tällöin P0(θ) siirtyy yhtälön 3-10 

integraalin ulkopuolelle ja yhdistämällä yhtälöt 3-7, 3-9 ja 3-10 voidaan kirjoittaa lopullinen 

muoto 
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Ramachandran ja Kandlikar (1996) käsittelevät artikkelissaan perinteistä aerosolin massaa 

mittaavaa kaskadi-impaktoria. Tällaisissa laitteissa mittaus kestää yleensä pitkähkön ajan: 

tunteja tai jopa viikkoja. Kahden peräkkäisen mittauskerran aikana mitatut jakaumat ovat 

käytännössä varmasti erilaiset. Sen sijaan Elpin mitatessa on täysin mahdollista, että 

jakauma pysyy vakiona jopa kymmenien yksittäisten mittausten ajan. Tätä on syytä 

hyödyntää analyysissa. Jos oletetaan, että yksittäiset mittaukset {I1, I2,..., IN} kuvaavat 

kaikki samaa jakaumaa, voidaan yleistää bayesilainen lähestymistapa merkitsemällä 
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Yksinkertaisempi ja laskennallisesti kevyempi tapa lähestyä useamman virran ongelmaa on 

laskea virtojen keskiarvo ja merkitä 
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1 II . (3-13) 

Seuraavassa tulen lyhyyden vuoksi kutsumaan edellistä menetelmää monivirtamenetelmäksi 

ja jälkimmäistä keskiarvomenetelmäksi. Keskiarvon voisi laskea myös pidentämällä 

mittalaitteen näytteenottoaikaa, mutta nykyään, kun tallennuskapasiteetti on halventunut 

merkittävästi, on käytännöllisempää laskea keskiarvo vasta tulostenkäsittelyvaiheessa. Näin 

informaatiota ei menetetä ja esimerkiksi mittauksen aikaiset odottamattomat tapahtumat voi 

havaita datasta.  
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Haluttu tulos, parametrin θ odotusarvo lasketaan kummankin menetelmän tapauksessa 

latinalaisen hyperkuution menetelmällä. Soveltamalla kaavaa 2-33 termiin Ppost(θ|I) saadaan 
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Täydelliseen inversioalgoritmin esitykseen kuuluisi sen tuottaman vastauksen virheen ja 

muiden tilastollisten ominaisuuksien johto. Tähän ei valitettavasti voida ryhtyä, sillä kuvaus 

 on niin epälineaarinen, ettei ole mahdollista johtaa analyyttisiä 

lausekkeita tilastollisille ominaisuuksille.  Periaatteessa olisi mahdollista arvioida θ:n 

virhettä käyttämällä hyväksi varianssimatriisia V(θ), mutta sen konvergenssi osoittautui niin 

hitaaksi, ettei siitä ole käytännön hyötyä. Jotta varianssimatriisista saataisiin riittävän tarkka, 

olisi laskettava huomattavasti enemmän pisteitä kuin on tarpeen odotusarvon riittävän 

tarkaksi laskemiseksi. Käytännössä algoritmin antamaa virhettä on arvioitava kvalitatiivisin 

menetelmin. Vastausfunktio f(θ) tuottaisi ideaalitapauksessa virtavektorin I’ = f(θ). Jos tämä 

eroaa huomattavasti mitatuista virroista, voidaan pitää lähes varmana, että inversio on 

epäonnistunut. Jos sovitus on hyvä, tiedetään inversion antaneen likimain oikean tuloksen. 

Käytännössä tarkan virhearvion puuttuminen ei ole ongelma, sillä mittauksissa harvemmin 

päästään alle 10 % tarkkuuteen. Lisäksi on esitettävä kysymys siitä, mikä oikeastaan on 

todellinen θ, jonka arvoa inversiolla haetaan. θ-parametrihan on puhtaasti matemaattinen, 

jakauman ominaisuuksien visualisointiin käytettävä suure, jota ei voi mitata millään 

menetelmällä. 

IRR aa θ:126

Kaksihuippuisen lognormaalijakauman parametrit voitaisiin etsiä myös käyttäen jotain 

determinististä menetelmää. Yksinkertaisin tällainen olisi pienimmän neliösumman 

menetelmä, jossa pyrittäisiin minimoimaan kustannusfunktio 

 ( ) 2θKfI − . (3-14) 

Valitettavasti tällainen menetelmä on Elpillä numeerisesti jossain määrin epävakaa 

(Lemmetty 2002), minkä vuoksi seuraavassa keskitytään bayesilaiseen lähestymistapaan. 
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On tärkeää havaita, että monivirtamenetelmä ei periaatteessa voi toimia sen paremmin kuin 

keskiarvomenetelmäkään, sillä monivirtamenetelmä voidaan ilmaista inversio-ongelmana 
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Tässä muodossa ongelman vastefunktiona on matriisi [KT,… KT]T, jonka aste ja muut 

tunnusluvut ovat luonnollisesti samat kuin matriisin K. Yhtäkään uutta, lineaarisesti 

riippumatonta riviä ei ole lisätty. Kuitenkaan monivirtamenetelmä ei ole tämän takia 

arvoton. Keskiarvo- ja monivirtamenetelmät hävittävät informaatiota eri tavoin. Koska 

kuvaus on erittäin epälineaarinen, on mahdotonta tutkia menetelmien 

toimintaa analyyttisesti. On periaatteessa mahdollista, että monivirtamenetelmä olisi 

numeerisesti stabiilimpi, kun mittaustuloksia on käytössä muutama. 

IRR aa θ:126

Jos käytettäviä mittaustuloksia on kovin monia, monivirtamenetelmän ongelmaksi 

muodostuu näytteenoton huono tehokkuus ja laskennan hitaus. Matlabin liukulukujen 

tarkkuus on käytetyllä koneella 32 bittiä, mikä merkitsee n. 16 desimaalia. Jokaiseen 

virtamittaukseen sisältyy 12 yksittäistä virtaa, joista jokaiselle lasketaan todennäköisyys 

P(Ii|θk). Jos mittauksia käytetään 10 kappaletta, pisteen todennäköisyys on 120 yksittäisen 

todennäköisyyden P(Ii|θk) tulo. Vaikka yksittäisten kanavien virtojen todennäköisyydet 

olisivat useita kymmenesosia todennäköisyydestä vastaavista maksimitodennäköisyyksistä, 

kokonaistodennäköisyys voi jäädä niin pieneksi, että pisteen θk merkitys summassa 2-33 on 

olematon tai pyöristyy nollaksi. Mitä enemmän virtoja on, sitä todennäköisemmin tämä 

sattuu. On täysin mahdollista, että lopullinen jakauma lasketaan suhteellisen harvoista 

pisteistä.  

Keskiarvomenetelmää käytettäessä on huomattava, että mittausdatan keskiarvon varianssi on 

kääntäen verrannollinen käytettyjen virtamittausten määrään. Tämäkin kaventaa jakaumaa 

P(Ii|θ). Tarkasteltaessa yhtälöä 3-7 havaitaan tämän vastaavan sitä, että arvo P(Ii|θk), joka 

olisi laskettu ottamatta huomioon varianssin pienenemistä, korotettaisiin potenssiin N. 

Posterioritodennäköisyys Ppost(θ|I) korotetaan siis potenssiin 12N verrattuna tapaukseen, 

jossa se laskettaisiin mittauskeskiarvosta ottamatta varianssin muuttumista huomioon. Tämä 

on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin monivirtamenetelmässä tapahtuva posteriorijakauman 

kapeneminen. Näytteenoton tehokkuudella ei voida siis simulaatioita ja kokeita tekemättä 

päätellä, kumpi menetelmä on numeerisesti vakaampi inversiossa. 
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3.4 Alkuarvaus 
Latinalaisen hyperkuution menetelmä ei periaatteessa tarvitse alkuarvausta sen enempää 

kuin Markovin ketjuihin perustuvakaan, mutta käytännössä molemmat algoritmit tarvitsevat 

jonkinlaisen tiedon siitä, mikä on θ:n suuruusluokka. Jos Markovin ketjun alkuarvaus θ0 

kovin kaukana ”todellisesta” arvosta, voi ketjulta kestää erittäin pitkään ennen kuin se 

pääsee tasapainotilaan. Ääritapauksessa Ppost(θ0|I) pyöristyy nollaksi ja ohjelma kaatuu 

virheeseen. (Luonnollisesti tämä voidaan estää sopivin varokeinoin.) Latinalaisessa 

hyperkuutiossa olisi rajattava parametriavaruudesta Vθ sopivan pieni alue, jolla θ* on. 

Muutoin joko joudutaan laskemaan erittäin monta pistettä θk, jolloin laskut vievät 

kohtuuttomasti aikaa, tai tyytymään hyvinkin epätarkkaan ratkaisuun. Erityisesti silloin, kun 

tyydytään epätarkkaan ratkaisuun, voi algoritmi palauttaa lopputuloksen jonkin funktion 

Ppost(θ|I) matalamman huipun lähistöltä. Tällöin variaatiot peräkkäisten ajojen välillä voivat 

olla hyvinkin suuria. 

Ramachandran ja Kandlikar (1996) hankkivat inversioalgoritmin tarvitsemat tiedot käsin 

tehdystä graafisesta analyysistä. Tämä sopii tutkittaessa massaimpaktorin mittausdataa, jota 

on yleensä vähän, mutta tällaista analyysia on mahdotonta automatisoida. De Ruiter ja 

Oeseburg (1987) mainitsevat automatisoinnin mahdollisuuden, mutta olettavat 

automaattisella menetelmällä löydettyjen arvojen olevan epäluotettavia. Automatisointiin on 

kuitenkin pakko ryhtyä, jotta voitaisiin saada reaaliaikaisesti toimiva algoritmi. Kehitettiin 

menetelmä Vθ:sta laskettavan alueen valitsemiseksi vastematriisin K pseudoinverssin avulla, 

joka määritellään yhtälössä 2-9. Määritellään alkuarvausvektori 

 .  IKf +=guess

Jos I sisältää useita yksittäisiä mittauskertoja, I korvataan keskimääräisellä 

virtajakautumalla. Luonnollisesti fguess on melko huono arvio funktiolle, mutta saatujen 

kokemusten mukaan se antaa yleensä likimääräisen kuvan jakaumasta, vaikka voimakaskin 

oskillaatio on mahdollista. Vektorista etsitään algoritmin ensimmäisessä vaiheessa maksimi. 

Tätä maksimia pidetään ensimmäisen huippun geometrisena keskiarvona d2guess. Huipun rajat 

pyritään määrittämään etsimällä sen ympäriltä lokaalit minimit, joitten kohdalla funktion 

fguess arvo on enintään 60 % huippuarvostaan. Tällä rajoitteella on tarkoitus estää paikallisen 

vähäisen oskillaation tulkinta huipuksi. Varovaisuudella on tosin hintansa: algoritmi saattaa 

tulkita yhdeksi huipuksi tilanteen, jossa ihmissilmällä voisi havaita kaksi eri huippua. Kun 

minimit on löydetty, etsitään ensimmäiseen huippuun kuulumattomalta alueelta maksimi ja 

tulkitaan se toisen huipun geometriseksi keskiarvoksi d2guess. Tämän jälkeen valitaan 
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huippujen keskiarvojen välinen minimi huippujen väliseksi rajaksi dmin. Eri huippuihin 

kuuluvien hiukkasten lukumääräpitoisuudet N1guess ja N2guess arvioidaan integroimalla 

trapetsimenetelmällä välien (0, dmin) ja (dmin, ∞) yli. 

Saatuja likimääräisiä jakauman parametrejä käytetään latinalaisella hyperkuutiolla 

tutkittavan avaruuden määrittelyyn. Algoritmi olettaa, että Vθ on kuusiulotteinen 

suorakulmio. Parametrien dg1, dg2, N1 ja N2 oletetaan vaihtelevan välillä 60–140 % 

arvauksesta. Geometristä keskihajontaa ei arvioida fguess-vektorista vaan sen oletetaan olevan 

kummallakin huipulla välillä (1,2;2,0). Tämä oletus sopii useimmille tosielämän aerosoleille. 

Jos käytettäisiin Markovin ketjuja avaruuden Vθ tutkimiseen, olisi lähtöarvo 

θ0 = [N1guess; 1,5; σ1guess; N2guess; 1,5; σ2guess]T todennäköisesti kelvollinen useimmille 

jakaumille. 

Alkuarvauksesta voitaisiin saada tarkempi suorittamalla jonkinlainen regularisointi vektorille 

fguess, mutta tämä ei ole tarkoituksenmukaista. Regularisointi on jo sellaisenaan eräs 

inversiomenetelmä ja onnistuneen regularisoinnin jälkeen ei pitäisi enää olla tarvetta muiden 

inversiomenetelmien käyttöön. Toisaalta edellä kuvattu alkuarvausalgoritmi toimii varsin 

tyydyttävästi, joten ylimääräisen monimutkaisuuden lisääminen malliin ei ole hyödyllistä. 

Yllä kuvattu alkuarvausalgoritmi toimii parhaiten, kun pienempiä hiukkasia sisältävä huippu 

on selkeästi toista huippua suurempi. Tällöin lukumääräjakaumassa huiput erottuvat 

toisistaan selkeästi. Samassa tilanteessa huiput voivat olla pituusjakaumassa niin 

samankokoisia, että algoritmi ei erota niitä paikallisesta oskillaatiosta. Tällöin alkuarvaus 

epäonnistuu pahasti ja algoritmi saattaa kaatua. Luonnollisesti tilanteessa, jossa suurien 

hiukkasten muodostaman huipun erottaminen on tärkeää, ensimmäisessä momentissa 

toimiva alkuarvausalgoritmi saattaisi hoitaa tehtävän varmemmin, mutta kuten kohdassa 3.1 

mainittiin, luonnossa pieniä hiukkasia on yleensä isoja enemmän. Tämä on erittäin hyvä syy 

toteuttaa laskenta lukumääräjakaumaa hyväksi käyttäen. 



4 Kokeellinen tutkimus 
Kehitetyn algoritmin testaamiseksi suoritettiin joukko kokeellisia tutkimuksia. Erityisenä 

mielenkiinnon kohteena oli, mikä on useiden virtamittausten vaikutus simulaation 

onnistumiseen. On myös mielenkiintoista nähdä, onko keskiarvomenetelmän ja useiden 

virtamittausten menetelmän onnistumisen välillä eroja. Tutkimusten ensimmäisessä 

vaiheessa suoritettiin joukko simulaatioita ja todettiin varsin mielenkiintoinen ilmiö 

algoritmin käytöksessä. Osoittautui, että monivirtamenetelmällä paras inversiotulos 

saavutettiin noin viiden mittauskerran dataa hyödyntämällä. Suuremmalla datamäärällä 

virheestä tuli melko satunnainen. Simuloidun datan lisäksi mitattiin laboratoriossa 

kaksihuippuisia aerosolijakaumia, joiden käyttäytymistä inversiossa tutkittiin. 

4.1 Elpin virtakohina 
Kaikkien inversioalgoritmien toiminnan kannalta on oleellista tuntea tutkittavan mittalaitteen 

virhe. Elpin elektrometristä on tehty muutamia opinnäytteitä, mm. Niemelä (2001), mutta 

mittausvirheen tilastollisiin ominaisuuksiin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Elpin, 

sähköisistä osista peräisin oleva virhe jakautuu kolmeen osaan: elektrometrin 

mittaustuloksen vaellus, piikkikohina ja terminen eli Johnsonin kohina. Elektrometrin 

vaellus on luonteeltaan lineaarinen, systemaattinen virhe, joka on helppo poistaa 

mittausdatasta ennen varsinaista mittausta ja sen jälkeen suoritettujen nollamittausten 

tulosten avulla. Puolijohteitten epäpuhtauksista aiheutuva piikkikohina ei ole jakautunut 

normaalisti, vaan virtapiikin todennäköisyys on kääntäen verrannollinen sen korkeuteen.  

Johnsonin kohina on normaalijakautunutta ja aiheutuu varausten lämpöliikkeestä. 

(Pietarinen 1990.) 

Jotta saataisiin luotettavaa tietoa mittausvirheestä, mitattiin kohinaa Elpistä, jonka varaaja ei 

ollut päällä, noin 14 tunnin ajan. Elektrometrin lukemien viiden sekunnin liukuva keskiarvo 

talletettiin viiden sekunnin välein mittausalueen ollessa 0–40 000 fA, mikä on ehkä tavallisin 

Elpin käyttötapa. Ajanjakson loppupuolella lukema ei enää vaeltanut, joten viimeistä kahta 

ja puolta tuntia voi varsin hyvin käyttää kohinan ominaisuuksien laskentaan sellaisenaan.  
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Kuva 4-1 – Esimerkki Elpin kohinan jakaumasta. 

Elpin kohina näyttäisi jakautuneen normaalisti. Mittaustuloksista vähennetään tyypillisesti 

kohinan keskiarvo, joten tarvittava virheen keskihajonta on sama kuin kohinan keskihajonta. 

Tämä osoittautui eri kanavilla suurin piirtein samaksi. Kohinan keskihajonnan estimaatiksi 

saatiin noin 0,3 fA.  

Pienillä virroilla termisen kohinan aiheuttama virhe on likimain ainoa virhelähde. Myös 

kvantisointivirheen suhteellinen merkitys on tällöin suurin. Kuvasta 4-1 voi nähdä, että joka 

kolmas histogrammin palkki on muita korkeampi. Tämä aiheutuu jossain määrin 

epäideaalisesta kvantisoinnista. Samalla kuitenkin selviää, että kvantisointivirheen merkitys 

on olematon. Suuremmilla virroilla kohina kasvaa likimain lineaarisesti kanavan virtaan 

nähden, mikä aiheutuu muun muassa elektrometrin vahvistimen kohinan lisääntymisestä. 

Tuntematon termi σv on arvioitava itse. Tässä työssä arviona on käytetty arvoa 0,05, mikä on 

luultavasti hieman liian suuri arvo.  

4.2 Simulaatiot 
Inversiomenetelmän hyödyllisyyttä tutkittaessa inversion suorittaminen simuloidulle datalle 

on yleensä ensimmäinen työvaihe. Tällainen osa sisältyy useimpiin aiheesta tehtyihin 

julkaisuihin (esim. Wolfenbarger ja Seinfeld 1989, Hagen ja Alofs 1983). Ongelmana on 
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kuitenkin se, että inversioalgoritmin onnistumista kuvaamaan ei ole kehitetty mitään yleisesti 

hyväksyttyä suuretta. Tässä työssä inversion onnistumista kuvataan lukumääräjakauman 

suhteellisella virheellä 
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On selvää, että tällainen määritelmä on luonteeltaan mielivaltainen. Virhe voitaisiin yhtä 

hyvin määritellä esimerkiksi massapitoisuuden pohjalta. Kuitenkin yhtälöllä 4-1 on tiettyjä 

etuja. Elpiä käytetään yleensä mittaamaan lukumääräpitoisuutta, joten inversion 

onnistuminen on järkevintä määritellä sen avulla. Käytetty määritelmä kohtelee kaikkia 

kokoluokkia tasa-arvoisesti ja lisäksi saatava R:n arvo on yleensä välillä (0,1), jos inversio ei 

ole epäonnistunut pahasti. Tällöin R:n arvot on intuitiivisesti helpompi ymmärtää. 

Määritelmä 4-1 on sellaisenaan käyttökelpoinen, kun f* tunnetaan, mikä käytännössä on 

mahdollista ainoastaan käsiteltäessä simuloitua mittausdataa. Todellisessa mittauksessa ei 

jakaumaa yleensä tunneta, vaan siitä saadaan ainoastaan erilaisia mittaustuloksia. Parhaan 

arvion todellisesta jakaumasta antaa sähköinen liikkuvuusanalysaattori (engl. ’scanning 

mobility particle sizer’, lyh. SMPS, Knutson ja Whitby 1975; Wang ja Flagan 1990), jonka 

erotuskyky on erinomainen. Elpin ja SMPS:n tulokset ovat yleensä melko yhtäpitäviä (esim. 

Moisio 1999, 112-113), mutta on mahdollista, että yksittäisessä mittauksessa Elpi ja SMPS 

näyttävät hyvinkin eri konsentraatioita. Vaikuttaa siltä, että Elpi havaitsee suurempia 

pitoisuuksia kuin SMPS erityisesti alle 50 nm hiukkasilla. Tämä voi johtua Elpin virheestä, 

mutta myös kahden eri SMPS:n välillä on havaittu samaa kertaluokkaa oleva mittaustulosten 

ero (Sakurai et al 2003). Yleensäkin kahta eri mittalaitetta on vaikea saada näyttämään 

samaa kokonaispitoisuutta. Jos käytetään yhtälön 4-1 mukaista inversiovirheen määritelmää, 

R saa kohtuuttomalla tavalla kannettavakseen systemaattisesta virheestä aiheutuneen osan. 

Jos SMPS ja Elpi mittaavat eri suuret pitoisuudet, inversiolta voidaan vaatia ainoastaan, että 

inversion tulos muistuttaisi SMPS:n jakaumaa mahdollisimman paljon. Tätä voidaan 

arvioida normalisoidulla virheellä 
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joka jättää huomiotta mahdollisen kokonaislukumäärän mittauksessa tapahtuvan virheen. 

Sakurai et al (2003) käyttävät samantapaista menetelmää sovittaakseen kahden SMPS:n 

mittaustulokset toisiinsa. 

4.3 Inversio simuloidulla datalla 
Inversioalgoritmin tutkimuksessa paras metodi olisi herkkyysanalyysi. Tällaisessa 

analyysissa käytäisiin läpi algoritmin toiminta erilaisilla lähtöarvoilla ja mahdollisesti 

tutkittaisiin virheen vaikutusta kussakin tilanteessa. Tässä työssä esitellyn algoritmin 

lähtöarvoina pidettäisiin parametrivektorin θ kuutta komponenttia. Vaikka päätettäisiin pitää 

geometriset keskihajonnat vakioina, luotettava analyysi vaatisi kultakin jäljelle jäävistä 

komponenteista laskettavaksi vähintään kymmenen arvoa. Lisäksi olisi simuloitava 

mittausvirheen vaikutusta esimerkiksi viidellä virheen keskihajonnalla (SD) ja inversiossa 

käytettävien mittausten lukumäärän vaikutusta ainakin välillä 1–10 virtaa. Tällainen analyysi 

vaatisi laskettavaksi 500 000 pistettä. Jos yhden pisteen laskemiseen menisi 10 s, analyysi 

veisi aikaa noin kaksi kuukautta. Saatua kuvausta  olisi lisäksi erittäin vaikea 

visualisoida.  

RR a6

Käytännön syiden vuoksi päätettiin tyytyä tutkimaan virheen ja käytettävien mittauskertojen 

vaikutusta tietyissä valituissa pisteissä, jotka pyrittiin valitsemaan todellisia tuloksia 

edustaviksi. Jakauma I on todellisen dieselpakokaasuaerosolin idealisointi kaksihuippuiseksi 

log-normaalijakaumaksi. Jakaumalla II ei ole varsinaista fysikaalista vastinetta, vaan se 

edustaa tilannetta, jossa huiput ovat melko vaikeasti erotettavissa toisistaan. Jakauma III on 

peräisin Brodayltä ja Georgopoulosilta (2001), jotka ovat käyttäneet sitä aerosolien 

keuhkodeposition mallinnukseen. Jakauma muistuttaa voimalaitosjakaumaa, jossa esiintyy 

 

agglomeraatiomoodin lisäksi karkeiden partikkeleiden moodi. 

Jakauma I Jakauma II Jakauma III

dg1 (µm) 0.015 0.12 0.1
dg2 (µm) 0.083 0.38 1.0

σg1 1.3 1.5 1.5

σg2 1.6 1.3 1.8
γ 1 0.91 0.87 0.8

Simuloitujen jakaumien ominaisuudet

1 
Taulukko 4-
 



 55

 

Kuva 4-2 – Simulaatiossa käytetyt jakaumat 

Jakaumat ovat kuvassa 4-2 ja niiden tiedot taulukossa 4-1. Koska simuloinnissa jakaumien 

todellisilla lukumääräpitoisuuksilla ei ole merkitystä, kunhan mitatut virrat ovat suuria 

verrattuna yhtälön 3-8 termiin σc, jakaumista ilmoitetaan lukumääräpitoisuuksien sijasta 

yhtälössä 3-6 määritelty γ1. 

Kaikkien jakaumien kohdalla tutkittiin mittausvirheen sekä inversiossa käytettyjen 

mittausten määrän vaikutusta R:n arvoon. Yhtälön 3-8 termin σv annettiin vaihdella välillä 

0,5–10 % pisteiden välin ollessa 0,5 prosenttiyksikköä, ja kunkin kanavan virhe oli muista 

riippumaton sekä normaalijakautunut. Inversiossa käytettyjen mittauskertojen määrä vaihteli 

välillä 2–20. Inversio suoritettiin kullekin kolmesta jakaumasta siis 380 kertaa, mikä vei noin 

kaksi vuorokautta jakaumaa kohti Matlabin 5.0-versiota ajavalla 1,2 GHz:n kellotaajuudella 

toimivalla AMD:n K6-prosessorilla varustetulla PC-tietokoneella. Kaikille pisteille laskettiin 

latinalaisen hyperkuution menetelmällä 30 000 pistettä numeerisia integrointeja varten.  

Yleisesti ottaen inversio on onnistunut simuloidulla datalla erinomaisesti. Riippumatta 

menetelmästä ja käytetystä virtojen määrästä tulokset ovat riittävän hyviä mihin tahansa 
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kvalitatiiviseen ja useimpiin kvantitatiivisiin tarkoituksiin. Menetelmien keskinäisen 

paremmuuden selvittämiseksi inversiovirhe on kuvattu kolmiulotteisen avaruuden pintana 

R = R(σv, N). Saadut kuvaajat ovat kuvissa 4-3–4-5. Molemmilla menetelmillä kaikilla 

kuvilla on samanlainen muoto. Virheen ollessa suuri ja käytettyjen mittauskertojen 

lukumäärän pieni R on suurimmillaan. Mittauskertojen lukumäärän kasvaessa R pienenee, 

mutta kun mittauskertoja lisätään, R vakiintuu tietylle tasolle ja alkaa käyttäytyä melko 

satunnaisesti. Parhaiten käytös näkyy jakauman I tapauksessa. Jakaumilla II ja III ilmiö on 

myös havaittavissa, mutta niillä inversiovirhe on jo yhdellä mittauksella niin pieni, että sen 

väheneminen muodostuu vähemmän dramaattiseksi kuin jakauman I tapauksessa. Pienin 

inversiovirhe näyttäisi olevan kullekin jakaumalle ominainen ja välillä 0,02–0,1.  

  
Kuva 4-3 – Käytettyjen mittausten lukumäärän ja virran hajonnan vaikutus jakauman I inversiovirheeseen. 
Monivirtamenetelmä vasemmalla ja keskiarvomenetelmä oikealla. 

  
Kuva 4-4 – Käytettyjen mittausten lukumäärän ja virran hajonnan vaikutus jakauman II inversiovirheeseen. 
Monivirtamenetelmä vasemmalla ja keskiarvomenetelmä oikealla. 
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Kuva 4-5 – Jakauman III inversiovirhe. Monivirtamenetelmässä inversiovirhe muuttuu satunnaiseksi, jos 
virtoja on yli 5 kappaletta. 

Tässä työssä esitellyt algoritmit perustuvat tilastolliseen tarkasteluun, minkä vuoksi on 

erityisen tärkeää tarkastella satunnaisuuden vaikutusta inversion onnistumiseen. Tutkittiin 

inversion herkkyyttä toteuttamalla inversio sata kertaa jakaumalle I käyttäen viiden 

mittauksen dataa. Kanavien virtojen kohinan keskihajonta oli 5 % kunkin kanavan virrasta. 

Virrat simuloitiin ja niille suoritettiin inversio sata kertaa. Monivirtamenetelmälle 

inversiovirheen R keskiarvo oli 0,15 ja keskiarvomenetelmälle 0,06. Keskiarvomenetelmän 

hyvä onnistuminen näkyy myös kuvasta 4-6. Inversiovirheen keskihajonta oli 

keskiarvomenetelmälle 0,01 ja monivirtamenetelmälle 0,02. Tämä on suuruudeltaan 

merkittävästi vähemmän kuin inversiovirheen kuvaajissa 4-3 – 4-5 liian monia virtoja 

käytettäessä esiintyvä satunnaisvaihtelu. On huomattava, että kuvaa 4-3 laskettaessa saatiin 

monivirtamenetelmällä pienempi arvo jakauman I inversiovirheelle samalla määrällä 

käytettyjä virtoja ja samalla mittausvirheen arvolla. Syynä tähän lienee ollut 

inversiomenetelmän satunnaisuus. 

Periaatteessa eniten informaatiota sisältävä tapa kuvata yksittäisten parametrin θ 

komponenttien vaihtelua olisi ilmoittaa matriisi V(θ), mutta tämä on epäkäytännöllistä, sillä 

varianssimatriisin alkioiden suuruusluokat vaihtelevat voimakkaasti. Komponenttiparien 

korrelaatiokerrointen 
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(Pohjavirta ja Ruohonen 2003, 45) arvot ovat itseisarvoltaan alle 0,3 ja tarkasteltaessa 

graafisesti yksittäisten arvoparien jakaumia osoittautuu, että θ:n komponenttien hajonnat 

ovat toisistaan riippumattomia. Riittää siis tarkastella yksittäisten komponenttien hajontaa. 

Tämä osoittautuu yllättävän pieneksi. Suurimmat suhteelliset hajonnat ovat molemmissa 
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tapauksissa huippuihin kuuluvien hiukkasten lukumäärissä, mutta nämäkin jäävät alle 3 %:n. 

Muiden komponenttien hajonta vaihtelee muutaman promillen ja vajaan kahden prosentin 

komponentin keskiarvosta välillä. 

Komponenttien hajonta on helpointa esittää graafisesti. Kuvaan 4-6 on piirretty sata 

inversiotulosta ja lähtökohtana käytetty jakauma I. On helppo todeta, että vaikka 

inversiovirhe vaihteleekin melko voimakkaasti, itse inversion tulos ei kvalitatiivisesti ottaen 

muutu merkittävästi. 
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Kuva 4-6 – Sata jakauman I inversiotulosta keskiarvo- ja monivirtamenetelmillä piirrettynä samaan kuvaan 
lähtökohtana olleen jakauman kanssa. 

Kuten luvussa kolme osoitettiin, molemmat menetelmät kärsivät näytteenoton tehokkuuden 

heikkenemisestä, kun käytettävien virtamittausten lukumäärää lisätään. Tämä ongelma olisi 

keskiarvomenetelmän tapauksessa eliminoitavissa olettamalla tosiasioiden vastaisesti, että 

virtamittausten keskiarvon varianssi ei muutu, kun käytettäviä virtamittauksia lisätään. 

Ajettiin jakaumalle I, jossa inversiovirheen pieneneminen esiintyy selvimmin, aikaisemmin 

kuvattuja jakaumia vastaava simulaatio. Tulokset ovat kuvassa 4-7.  
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Kuva 4-7 – Jakauman I inversiovirhe keskiarvomenetelmällä, kun virran varianssin muuttumista ei huomioida. 

Saatu tulos on mielenkiintoinen. Näyttää siltä, että tässä tapauksessa virtojen lisääminen 

vaikuttaa inversiovirheeseen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa virran virhe on suuri. 

Pienillä virheillä tai monilla käytetyillä virtamittauksilla inversiovirhe on tietyllä 

vakiotasolla, joka on merkittävästi suurempi kuin oikeisiin oletuksiin perustuvalla 

keskiarvomenetelmällä tai monivirtamenetelmällä. Tilanne selkiytyy, kun inversiovirheen 

sijasta keskitytään tarkastelemaan jotain soveltuvaa jakauman tunnuslukua, esimerkiksi 

alemman huipun lukumääräpitoisuutta, joka on piirretty kaikille kolmelle tapaukselle kuvaan 

4-8. Näyttää siltä, että keskiarvo- ja monivirtamenetelmät siirtävät virtaa lisättäessä 

lukumääräpitoisuutta lähemmäksi oikeaa arvoa. (Vastaavasti ne pienentävät hiukkaskokoa, 

jolloin virrat pysyvät likimain samoina.) Koska kyseinen käytös ei selvästikään riipu virtojen 

keskihajonnasta vaan ainoastaan käytetystä virtojen määrästä, on sen aiheuttaja väistämättä 

posteriorijakauman Ppost(θ|I) kapeneminen. Tämän vahvistaa se, että muunnettu 

keskiarvomenetelmä, jossa posteriorijakauman kapenemista ei tapahdu, ei olennaisesti reagoi 

mittaustulosten likimäärään. 
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Kuva 4-8 – Jakauman I alemman huipun lukumääräpitoisuuden käyttäytyminen keskiarvomenetelmällä, 
monivirtamenetelmällä ja muunnetulla keskiarvomenetelmällä.  

4.4 Kokeelliset mittaukset 
Kun simuloiduilla mittausdatoilla oli saatu aikaiseksi tyydyttäviä tuloksia, tutkittiin 

inversioalgoritmin kelvollisuutta todellisilla mittauksilla. Tätä varten mitattiin erilaisia 

kaksihuippuisia aerosoleja. Aerosolit generoitiin käyttäen apuna TOPASin 

kondensaatiogeneraattoria SLG270 (Peters ja Altmann 1993) ja Aerosolifysiikan 

laboratoriossa suunniteltua mallia. (Kondensaatiogeneraattoreista yleisesti Chen ja John 

2001.) Generaattoreista saadut aerosolit sekoitettiin ja syötettiin Elpiin ja SMPS:ään, jotka 

olivat rinnakkain. Mittausjärjestely on esitetty kuvassa 4-9. Aerosolien materiaalina oli 

dioktyylisebakaatti (DOS), jonka tiheys on 912 kg/m3.  
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Kuva 4-9 – Kokeellisen osan mittausjärjestely. Nuoli merkitsee poistoa. Pienimpiä pitoisuuksia mitattaessa 
TOPASin jälkeen sijoitettiin lisälaimennin. 

Kutakin pistettä mitattiin kolmen SMPS-pyyhkäisyn eli n. 8 minuutin ajan. Elpin nollavirrat 

mitattiin joka toisen mitatun jakauman jälkeen ja ne otettiin huomioon tulostenkäsittelyssä. 

Mittausten aikana ongelmana oli se, että Elpin suodatinasteelle keräytyi virta enemmän kuin 

alempaan huippuun kuuluvista hiukkasista olisi pitänyt keräytyä. Syynä tähän kolmanteen 

”huippuun” lienee ollut hiukkasten pomppaaminen tai muu vastaavanlainen ilmiö.  

Algoritmien toimintaa tutkittiin ajamalla sekä keskiarvo- että monivirtamenetelmäalgoritmit 

käyttäen virtamääriä 2–20. Eräitä tuloksia on esitetty kuvissa 4-10 – 4-12. Jakaumille on 

esitetty esimerkki inversion onnistumisesta käyttäen viiden mittauskerran dataa. Jakaumaa 

esittävän kuvan yläosassa on normeerattu SMPS:n lukumääräjakauma, inversion tuloksena 

oleva funktio ja Elpin mittausohjelmiston Moision (1999) menetelmää käyttäen suorittama 

analyysi. Alaosassa on Elpin virrat, joiden perusteella inversio on tehty, sekä SMPS:n ja 

inversiotuloksen pohjalta simuloidut virrat. Elpin tuloksista on piirretty kumpaankin kuvaan 

viisi perättäistä mittausta, jotka antavat käsitystä mittaukseen liittyvästä virheestä. 

Oikeanpuoleiseen kuvaan on lisäksi piirretty Rn = Rn(N).  

Todelliselle datalle tehty inversio on onnistunut yleisesti ottaen melko hyvin. Koko datassa 

on ainoastaan yksi ainoa tapaus, jossa inversio on epäonnistunut huippujen erottamisessa 

(kuva 4-10). Inversiossa hyödynnettyjen mittauskertojen lukumäärä ei ole vaikuttanut 

tulokseen olennaisesti. Tässäkin tapauksessa epäonnistuminen olisi helppo huomata huonosti 
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onnistuneesta virtojen sovituksesta, vaikka SMPS-dataa ei olisi ollut käytössäkään. Syy 

molempien algoritmien epäonnistumiseen on väärä alkuarvaus. Alkuarvaukseen käytetty 

algoritmi on löytänyt vektorin fguess ”toisen huipun” maksimiarvon vasemmalta puolelta. 

Elpiä mittausohjelmiston suorittamasta alkeellisemmasta inversiosta voidaan nähdä, että 

tällaisen huipun olemassaolo on tosiasia. Myös SMPS on mitannut pienen pitoisuuden alle 

20 nm alueella. Itse asiassa epäonnistuminen antaa kuvan siitä, miten tässä työssä ehdotettu 

inversioalgoritmi toimii kolmihuippuisen jakauman tapauksessa. 

 

Kuva 4-10 – Esimerkki inversion epäonnistumisesta. Yläkuvassa normeeratut lukumääräjakaumat, joista 
alakuvassa Elpin mittaama virtajakauma sekä SMPS:n mittaustulokselle ja inversiotulokselle simuloidut virrat. 
Inversiovirrat sovittavat Elpin mittausdatan erittäin huonosti. 

Inversioalgoritmien käytös vaihdeltaessa käytettävien mittauskertojen lukumäärää on 

todellisella datalla samantyyppinen kuin simuloidullakin. Keskiarvo- ja 

monivirtamenetelmät näyttävät antavan likimain yhtä hyvät tulokset, mutta joillain 

jakaumilla (esim. kuva 4-11) monivirtamenetelmä onnistuu keskiarvomenetelmää paremmin. 

Käytettäessä useita virtamittauksia (yleensä yli kymmentä kappaletta) monivirtamenetelmä 

saattaa joissain tapauksissa kaatua ja palauttaa järjettömän arvon. Tämä aiheutuu siitä, että 

kaikki latinalaisen hyperkuution pisteet ovat niin kaukana oikeasta arvosta, että kaavalla 3-9 

laskettu todennäköisyys P(I|θ) pyöristyy nollaksi. Yksittäiset kanavat saavat 
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todennäköisyyksiksi P(Ii|θ) kaavalla 3-7 luokkaa 0,1 olevan arvon. Kanavia on esimerkiksi 

kymmenellä mittauskerralla n. yhteensä 120 kappaletta, jolloin P(I|θ) pyöristyy nollaksi.  
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Kuva 4-11 – Esimerkki inversion onnistumisesta. Vasemmalla kuvaa 4-10 vastaavat mittaustulokset. Oikealla 
normeerattu inversiovirhe eri määrillä virtoja.  Monivirtamenetelmä on tässä tapauksessa onnistunut paremmin.  

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0.35

0.4

0.45

0.5

Mittauksia käytetty inversiossa

R
n

Inversion onnistuminen

Monivirtamenetelmä
Keskiarvomenetelmä

 
Kuva 4-12 – Esimerkki todellisen datan inversiosta. Menetelmät näyttävät onnistuneen likimain samalla 
tavoin. Virtamittausten määrä näyttäisi vaikuttavan inversiovirheeseen vähentävästi. 

Ensimmäisten laskujen perusteella vaikutti siltä, että inversioon käytettävien virtamittausten 

määrällä saattaisi vaikuttaa inversiovirheeseen. Esimerkiksi kuvan 4-12 jakaumalla 

molempien menetelmien tarkkuus näyttäisi paranevan käytettävien virtamittausten määrää 

lisättäessä, kunnes saavutetaan R:n minimi reilun kymmenen virtamittauksen kohdalla. 

Tämän jälkeen inversiovirhe kasvaa ja muuttuu satunnaisemmaksi. Eräillä jakaumilla (esim. 

kuva 4-11) ei voida kuitenkaan havaita minkäänlaista säännönmukaisuutta inversiovirheen 

käytöksessä. Molempien käyttäytymistapojen epäiltiin johtuvan inversiomenetelmän 

satunnaisluonteesta. Tutkittaessa inversioon käytettyjen mittauskertojen vaikutusta 

ongelmaksi nousee virtojen valinta. Jos valitaan sattumalta ensimmäinen virtamittaus jollain 
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tapaa erikoiselta kohdalta, voidaan saada virheellinen käsitys algoritmin käyttäytymisestä 

vähäisillä virtamäärillä. Tämän vaaran eliminoimiseksi tehtiin kuvien 4-11 ja 4-12 

jakaumille testi, jossa inversioon otettiin virtamittaukset 2:sesta, 4. ja 6. edellä mainittuja 

kuvia laskettaessa käytetystä mittauksesta alkaen. Osoittautuu, että saadut inversiovirheen 

kuvaajat ovat lähinnä satunnaisia, eikä menetelmillä ole selkeää paremmuusjärjestystä.  
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Kuva 4-13 – Kuvien 4-11 (vasemmalla) ja 4-12 esittämien jakaumien inversiovirheet, kun inversioon 

Monivirtamenetelmän inversiovirheen eräänä selityksenä voi pitää vastefunktioissa olevaa 

uloksista huomataan, että virheellisillä 

käytettävät mittaukset valitaan eri tavoin. 

virhettä. Mittauksissa käytetyn Elpi kalibrointiin hyödynnetty DMA ei ole sama kuin 

mittaukseen osallistuneen SMPS:n DMA. Jos Elpin kalibrointiin käytetyn DMA:n 

kalibroinnissa on virhe, tämä aiheuttaa Elpin vastefunktioon virheen. Toisaalta myös 

mittauksissa käytetyn DMA:n virhettä voidaan kuvata Elpin vastefunktion virheenä. Jotta 

saataisiin tietää, miten inversioalgoritmit käyttäytyvät virheellisillä vastefunktioilla, 

simuloitiin algoritmien toimintaa. Ajettiin alkuperäisissä simulaatioissa parhaiten 

käyttäytyneelle jakaumalle I edellä kuvattu inversiotutkimus. Nyt vastematriisia oli muutettu 

siten, että kunkin kanavan vastefunktiota oli siirretty 10 % pienempiin hiukkasiin päin. 

Logaritmisella asteikolla tämä merkitsee tasavälistä siirtoa. Siirron pituus perustui 

valistuneeseen arvaukseen Elpin kalibrointivirheen suuruusluokasta. On todennäköistä, että 

Elpin kalibroinnin virhe on kalibrointiin käytettyyn SMPS:ään verrattuna alle 5 %, mutta jos 

mittauksissa käytetty SMPS on virheellinen, n. 10 % virhe on mahdollisuuksien rajoissa. 

Tätä suuremmat virheet lienevät epätodennäköisiä.  

Simulaation tulokset on esitetty kuvassa 4-14. T

vastefunktioilla monivirtamenetelmän käytöksen luonne on sama kuin oikeillakin, vaikka 

inversiovirhe on oikeilla vastefunktioilla pienempi. Erona on kuitenkin se, että yli 15 

inversioon käytetyllä virtamittauksella monivirtamenetelmäalgoritmi kaatuu eikä palauta 
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järkevää tulosta. Keskiarvomenetelmä sen sijaan vaikuttaa suppenevan väärää jakaumaa 

kohti. Kun inversioon käytettyjä virtamittauksia on vähän, inversiovirhe on pienempi kuin 

suurella määrällä dataa. Useammilla mittauksilla keskiarvomenetelmä suppenee johonkin 

toiseen, virheellisillä vastefunktioilla oikeaa sisäänmenoa todennäköisempään 

posteriorijakauman huippuun. Ongelman epälineaarisuuden vuoksi näin ei tässä tapauksessa 

käy monivirtamenetelmälle. Simulaatio osoittaa, että vastefunktioiden virhe voi olla eräs syy 

inversion epäonnistumiseen ainakin keskiarvomenetelmän tapauksessa.  

  

Kuva 4-14 – Inversiovirhe jakaumalle I virh ellisillä vastefunktioilla suoritetuissa simulaatio sa. 
Keskiarvomenetelmän inversiovirhe kasvaa, kun käytettävien virtamittausten määrää lisätään. 

e is

 



5 Johtopäätöksiä tuloksista 
Kehitetyn inversioalgoritmin tutkimukset sekä puhtaalla numeerisella simuloinnilla että 

kokeellisesti saadulla mittausdatalla osoittavat bayesilaisen menetelmän käyttökelpoisuuden 

Elpin mittausdatan inversiossa. Osoittautui, että menetelmät antavat likimain samantasoisia 

tuloksia. Nopeampana menetelmänä keskiarvomenetelmä on näistä kahdesta parempi. 

5.1 Useiden mittausten hyödyntämisen vaikutus 
Simulaatioiden perusteella kummallekin menetelmälle näyttäisi olevan olennaista se, että se 

tuottaa pienimmän inversiovirheen, kun inversiossa hyödynnetään neljästä kymmeneen 

virtamittausta. Tätä suuremmilla mittausmäärillä virhe ei enää pienene, vaan käyttäytyy 

lähinnä satunnaisesti. Ääritapauksessa kovin monien virtojen käyttö johtaa kaikkien 

laskettujen pisteiden arvojen pyöristymiseen nollaksi, mistä seuraa virhe. Tämä on 

luonteeltaan äärimmäinen tilanne, mutta jo ennen virhetilannetta inversiovirhe alkaa heitellä 

satunnaisesti. Syynä on kolmannessa luvussa käsitelty näytteenottomenetelmän tehottomuus. 

Tästä toimii hyvänä esimerkkinä kuvan 4-12 jakauma. Kun sille suoritetaan 

monivirtamenetelmän mukainen inversio käyttäen 12 mittauksen dataa, vain 40 θk-pisteen 

todennäköisyys on yli sadastuhannesosa todennäköisimmän pisteen todennäköisyydestä. 

Keskiarvomenetelmällä tällaisia pisteitä on n. 2800 kappaletta. (Pisteillä, joiden 

todennäköisyys on alle sadastuhannesosa maksimitodennäköisyydestä, ei ole juurikaan 

vaikutusta odotusarvon estimaattiin.) Kyseessä on luonnollisesti vain esimerkki, mutta se 

demonstroi latinalaisen hyperkuution tehottomuutta otantamenetelmänä. Näytteenoton 

tehottomuuden vuoksi ei ole käytetty hyväksi mahdollisuutta käyttää hieman erilaista 

menetelmää eri θk-pisteiden posterioriarvojen Ppost(θ|I) summaamiseen, jolloin 

pyöristyminen nollaksi voitaisiin välttää. Nollaksi pyöristyvissä tapauksissa näytteenoton 

tehottomuus on todennäköisesti niin merkittävää, ettei ole järkevää palauttaa inversiotulosta, 

joka olisi lähes varmasti virheellinen. 

Keskiarvomenetelmässä näytteenoton tehottomuus on myös ongelma.  Kanavia on aina sama 

määrä, minkä voisi ensi näkemällä kuvitella tekevän ratkaisusta stabiilimman. 

Todennäköisyysjakauma Ppost(θ|I) kuitenkin kapenee, sillä kaavassa 3-7 käytetty 

virtamittauksen virhe σi on kääntäen verrannollinen käytettyjen virtamittausten lukumäärään. 

Simulaatioissa nähdään, että posteriorijakauman kapeneminen alkaa aiheuttaa satunnaisuutta 

noin viiden – kymmenen mittauksen jälkeen. Tutkittaessa, voitaisiinko tästä aiheutunutta 

virhettä vähentää olettamalla mittausvirhe riippumattomaksi keskiarvon laskemiseen 
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käytettyjen virtojen määrästä, havaittiin, että tällöin keskiarvomenetelmän virhe vakiintuu 

tietylle oikean virheoletuksen tekevää algoritmia korkeammalle tasolle.  

Latinalaisen hyperkuution tehottomuuden valossa on mielenkiintoista pohtia, miksi 

monivirtamenetelmän tulokset vaikuttavat huonoimmillaankin kvalitatiivisesti oikeahkoilta. 

Tämä on uskoakseni seurausta siitä, että ihminen arvioi inversion onnistumista lähinnä 

huipun sijainnin ja korkeuden perusteella. Keskihajonnalla ei ole olennaisesti väliä. Tämä 

aiheuttaa sen, että katsoja on valmis hyväksymään toisistaan melko paljonkin eroavia 

jakaumia ”kohtuullisiksi” inversiotuloksiksi. Juuri tällaisen subjektiivisuuden välttämiseksi 

tässä työssä on käytetty inversiovirheelle numeerista määritelmää. 

Kokeellisten mittaustulosten inversiossa ei havaittu samaa virheen pienenemistä kuin 

simuloiduilla jakaumilla. Tämä on selitettävissä melko monella tapaa. Eräs varteenotettava 

vaihtoehto on virheellinen kalibrointi SMPS:ään nähden. Verrattaessa SMPS:n mittaamalle 

jakaumalle simuloituja Elpin virtoja mitattuihin virtoihin nähdään näiden eroavan toisistaan 

melko paljon. Ottamatta kantaa siihen, onko mittausvirhe tällöin SMPS:ssä vai Elpissä, 

voidaan erotus tulkita virheeksi Elpin vastefunktioissa. Tämä aiheuttaa systemaattisen 

virheen inversioon. Vaikka Elpin virrat mitattaisiin täysin virheettä, ei olisi mahdollista 

saada ”oikeaa” inversiotulosta. Toinen vaihtoehto inversion epäonnistumisen syyksi on se, 

että Elpin mittausvirhe tunnetaan liian huonosti. Keskiarvomenetelmälle tehty kokeilu, jossa 

mittausvirheen ei oletettu muuttuvan, osoittaa, miten paljon virheellinen arvio 

mittausvirheestä vaikuttaa nimenomaan useiden virtamittausten hyödyntämiseen. Parempi 

arvio ottaisi huomioon sen, että yksittäisen kanavan virtojen keskihajonnan suhde 

virtamittaukseen vaihtelee parista pariinkymmeneen prosenttiin.  

5.2 Virran ja kernelin virheet 
Kaikessa edellä tehdyssä työssä on oletettu, että Elpin vastefunktiot ovat täydellisen oikeita. 

Näin ei ole luonnollisestikaan asian laita. Elpin vastefunktioissa on virhettä, jonka tarkka 

suuruus on tuntematon. Marjamäki et al (2000) arvioivat, että katkaisukohtien virheet ovat 

alle 5 %, mikä on todennäköisesti myös vastefunktioiden virheen suuruusluokka. On 

huomattava, että virhettä aiheuttaa epätarkkojen kalibrointien lisäksi impaktorin kuormitus, 

joka muuttaa vastefunktioita hitaasti ajan funktiona. Tämä vaikutus ei kuitenkaan ole 

merkittävä, jos impaktoria käytetään järkevällä tavalla (Moisio 1999, 50-51). On huomattava 

myös se, että aerosoligeneraattorien tuotto voi oskilloida ja tämä voi vääristää mittausdataa. 

Pienillä hiukkasmäärillä tämän vaikutuksen voi aikaansaada jo pelkästään hiukkasten 

äärellisestä lukumäärästä aiheutuva otantavirhe. (Larsen et al 2003 käsittelevät aihetta 
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tarkemmin.) Jos vakioksi oletettu jakaumaa todellisuudessa muuttuu mittauksen aikana, tässä 

työssä esitettyjen algoritmien pohjana olevat oletukset eivät ole enää voimassa. 

Kun oli osoittautunut, että kumpikaan menetelmä ei toiminut todellisella datalla samalla 

tavoin kuin simulaatioissa, ensimmäiseksi epäiltiin vastefunktioiden virhettä tällaisen 

käytöksen aiheuttajana. Simulaatiota varten muutettiin vastefunktioita siirtämällä kunkin 

asteen katkaisukäyrää 10 % pienempiin hiukkasiin päin. Jakaumalle I suoritetun simulaation 

perusteella mitään oleellista muutosta algoritmien käytöksessä ei tapahdu. Ainoastaan 

inversiovirhe R kasvaa jonkin verran. Tulos osoittaa, että mahdollinen vastefunktioissa oleva 

systemaattinen virhe ei periaatteessa estä tässä työssä tutkittujen inversioalgoritmien 

käyttämistä, vaikka inversiovirheet kasvavatkin. Lisäksi ilmenee, että vastefunktioiden 

systemaattinen virhe voi olla eräs selitys menetelmien erilaiselle käytökselle simuloidulla ja 

todellisella mittausdatalla. 

Monissa mittauksissa havaittiin ”ylimääräistä” eli kahteen aerosoligeneraattoreilla tuotettuun 

huippuun kuulumatonta virtaa suodatinasteella. Kuva 4-10 on esimerkki tällaisesta 

tilanteesta. Vastaavaa suodatinasteen suurta virtaa, jota SMPS-mittaukset eivät selitä, on 

raportoitu dieselmoottoreiden päästömittauksista (Marjamäki et al 2002). Ylimäärävirta voi 

olla peräisin pienistä, SMPS:n mittausalueen alapuolelle jäävistä hiukkasista, mutta on 

vaikea kuvitella, mikä prosessi tuottaisi kondensaatiogeneraattoreista alle 10 nm hiukkasia. 

Todennäköisempää on, että kyseessä on Elpin vastefunktioihin liittyvä virhe. Jos edes 

muutamat suuret hiukkaset pomppaavat tai muutoin keräytyvät suodatinasteelle, niiden 

mukanaan kuljettava suuri varaus tuottaa valtaisan näennäisen pienten hiukkasten 

konsentraation, kun asteelle keräytyvien hiukkasten varaustehokkuudeksi oletetaan pienten 

hiukkasten varaustehokkuus. 

Inversiomenetelmien toimivuus riippuu olennaisesti käsiteltävän mittalaitteen virheen 

tuntemisesta. Tämä nousee erityisen tärkeään asemaan deterministisissä menetelmissä, kuten 

luvussa 2 nähtiin. Bayesilaisessa inversiossa virheen tunteminen on olennaisessa asemassa, 

mutta sen jakauman ominaisuuksien käytännöllinen tutkiminen ei ole täysin välttämätöntä. 

Tässä työssä oletettiin virran virhe normaalijakautuneeksi ja kanavien virtojen virheet 

toisistaan riippumattomiksi. Oletus pohjautui Elpin taustakohinan mittauksiin. Sinänsä 

tällaiset mittaukset ovat riittämättömiä ja tarkempi inversioalgoritmien tutkimus vaatisi Elpin 

elektrometrin ominaisuuksien tarkan tutkinnan. Erityisen tärkeää olisi selvittää, miten paljon 

kanavien välillä on ylikuulumista, koska mahdollinen kanavien välinen riippuvuus vaikuttaa 

olennaisesti inversiomenetelmiin. Todennäköisesti ylikuuluminen itse elektrometrissä on 
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erittäin pientä ainakin tasavirroilla, mutta nopeat transienttipiikit tai vialliset 

elektrometripiirit saattavat vaikuttaa myös naapuriasteiden mittaustuloksiin. On myös 

huomattava, että ylikuuluminen saattaa tapahtua itse impaktorissa, jonka asteiden välinen 

eristys saattaa heikentyä impaktorin likaantuessa.  

Elpin virheen tarkka arvo ei kuitenkaan ole erityisen tärkeä, jos virhe on normaalijakautunut, 

miltä tähänastisten tutkimusten perusteella vaikuttaa. Vaikka mittausvirheen suuruuden 

arvioinnin virhe aiheuttaakin sen, että virtamittauksien lisääminen ei pienennä kokeellisen 

datan normeerattua inversiovirhettä Rn, inversio onnistuu joka tapauksessa varsin hyvin. 

Tältä kannalta tärkeintä on, että virheen muoto on oikea. Periaatteessa pieneksi oletettu virhe 

korostaa virran parhaiten sovittavia jakaumia ja lisää niiden painoa laskettaessa θ:n 

odotusarvoa. Tällöin pieni virhe merkitsee parempaa sovitusta. Toisaalta suureksi oletettu 

virhe lisää laskennassa vaikutuksellisten pisteiden lukumäärää ja tällöin mahdollistaa 

funktion P(Ii|θk) muodon paremman selvittämisen. Lisäksi on otettava huomioon, että 

mittausvirheen arvion vaikutus on epälineaarinen: posteriorijakauman odotusarvo muuttuu 

virhettä muutettaessa.  

Keskiarvomenetelmälle tehdyn kokeilu, jossa jätettiin ottamatta huomioon keskimääräisen 

virran varianssin pieneneminen, antaa aiheen epäillä, että bayesilaisen inversion täydelliseksi 

hyödyntämiseksi Elpin mittausvirhe olisi tunnettava huomattavasti nykyhetkeä paremmin. 

Tehty oletus siitä, että kanavan virtamittausten keskihajonta on 5 % kanavan 

keskimääräisestä virrasta, on vain likimääräinen. Inversio-ongelmalle on useita virherajojen 

puitteissa oikeita ratkaisuja ja vaikuttaa siltä, että virran keskihajonnan muuttaminen 

kaventaa tai leventää posteriorijakaumaa Ppost(θ|I) epäsymmetrisesti. Parhaan tuloksen 

saaminen vaatisi sopivan virran keskihajonnan valintaa. On kuitenkin epäselvää, olisiko 

todellinen keskihajonta välttämättä kuitenkaan ”sopivin”. Olisi ehkä mahdollista parantaa 

inversiotulosta säätämällä mittausvirhearviota σi kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi, mutta 

tähän ei ole syytä ryhtyä, koska se vain toisi epävarman inhimillisen tekijän muutenkin 

vaikeaan inversiotehtävään. Koska inversio onnistuu jo nykyisellä menetelmällä riittävän 

hyvin kaikkia käytännön tarpeita silmällä pitäen, laajamittainen Elpin mittausvirheen 

tutkiminen ei muutoinkaan tuota vaivaa vastaavaa hyötyä. 

Sinänsä kysymys siitä, onko inversiovirhe jossain tietyssä tapauksessa lähtöisin virran vai 

vastefunktioiden virheestä, on lähinnä akateeminen. Käytännössä posteriorijakaumalla 

Ppost(θ|I) lienee lähes aina useita huippuja. Jos vastefunktioiden virhe ei ole suuri, odotusarvo 

<θ> säilyy jossain ”oikeaa” sisäänmenoa vastaavan huipun ympäristössä. Vastefunktion 
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virheen kasvaessa tai mittausvirheen arvion muuttuessa huippujen keskinäiset painot 

muuttuvat, ja inversiomenetelmä saattaa palauttaa ratkaisuksi jotain muuta kuin oikeilla 

vastefunktioilla ja mittausvirhearvioilla. Ongelma on luonteeltaan hyvin epälineaarinen, 

joten on vaikea osoittaa, mikä osa painon muutoksesta kuuluu millekin virheelle. 

5.3 Keskiarvo- vai monivirtamenetelmä? 
Ideaalinen inversioalgoritmi hyödyntäisi kaiken käytettävissä olevan informaation 

laskiessaan arviota mitatulle jakaumalle. Tutkimusta aloitettaessa kuviteltiin olevan 

mahdollista, että monivirtamenetelmä voisi olla tehokkaampi kuin keskiarvomenetelmä: 

keskiarvo hävittää informaatiota. Kuten kolmannessa luvussa osoitettiin, näin ei ole 

kuitenkaan asian laita. Tästä huolimatta monivirtamenetelmän tutkiminen oli perusteltua, 

sillä inversio-ongelman epälineaarisuuden takia ei voitu jättää huomiotta mahdollisuutta, että 

monivirtamenetelmä osoittautuisi numeerisesti vakaammaksi. Vaikuttaakin siltä, että 

menetelmien toiminta on suunnilleen samantasoista. Simulaatioissa jakaumalla I 

keskiarvomenetelmä osoittautui selkeästi paremmaksi, mutta toisaalta käytännön 

mittauksissa monivirtamenetelmä antoi joillekin jakaumille pienimmän normalisoidun 

inversiovirheen. On kuitenkin lähinnä sattumanvaraista, kumpaan menetelmään kulloinkin 

kyseessä olevan jakauman tapauksessa mittausvirhearvion ja vastefunktioiden virheet 

vaikuttavat enemmän. Koska menetelmien välillä ei ole olennaista eroa, on selvää, että 

nopeampana algoritmina keskiarvomenetelmä on oikea valinta useimpiin kuviteltavissa 

oleviin mittaustilanteisiin. 

Monia mittaustuloksia hyödynnettäessä kummankin menetelmän tehokkuutta haittaa 

olennaisesti tehoton otantamenetelmä. Jos inversioon vaikuttavien pisteiden osuutta 

voitaisiin kasvattaa, saatavat tulokset olisivat entistä parempia. Tämä voitaisiin tehdä 

ottamalla käyttöön sopivan muotoinen priori P0(θ). Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että 

olisi tiedettävä jo etukäteen jakauma P(I|θ), jotta voitaisiin skaalata tätä vääristämättä 

jakauman tunnuslukuja. Etukäteistietoa ei kuitenkaan ole, joten priorin käyttäminen on 

mahdotonta. On mahdollista sanoa, että latinalaisen hyperkuution käyttö otantamenetelmänä 

on sinänsä väärä lähestymistapa. Markovin ketjujen käyttäminen otantaan poistaisi tarpeen 

määritellä parametriavaruus Vθ ja deterministisen algoritmin käyttö poistaisi menetelmän 

satunnaisluonteen, joka on häirinnyt työn tekoa. Markovin ketjut eivät kuitenkaan näyttäisi 

alustavien tutkimusten mukaan tarjoavan olennaista etua latinalaiseen hyperkuutioon 

verrattuna ja deterministiset menetelmät (esim. pienin neliösumma) vaikuttavat suorastaan 

epästabiileilta (Lemmetty 2002). Latinalaisen hyperkuution tärkein ominaisuus on se, että Vθ 
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on nimenomaan tarkoin määritelty. Tämä takaa sen, että algoritmi palauttaa ainakin jossain 

määrin järkevän vastauksen, mikäli se ei kaadu virheellisen alkuarvaukseen. Myöskään 

menetelmän satunnaisluonne ei ole erityinen ongelma, minkä voi todeta kuvasta 4-6. 

Inversiotuloksen satunnaisvaihtelu jää merkittävästi inversiotuloksen ja alkuperäisen 

jakauman erotusta pienemmäksi. 

5.4 Tulevaisuuden kehityssuuntia 
Tämän työn tarkoituksena oli esittää esimerkki Elpin mittausdatan inversiosta ja Elpin 

tarkahkon aikaresoluution hyödyntämisestä mitattaessa stationaarista jakaumaa. On 

osoittautunut, että huolimatta ajatuksen teoreettisesta houkuttelevuudesta useiden 

virtamittausten suora käyttäminen Elpin inversiossa ei tuo olennaista lisäarvoa verrattuna 

niiden keskiarvon käyttöön. On mahdollista, että parempi tieto Elpin mittausvirheestä ja 

muiden mahdollisten virhetekijöiden huomiointi muuttavat tilannetta, mutta on vaikea 

kuvitella menetelmää, jolla ainakaan latinalaiseen hyperkuutioon perustuvan näytteenoton 

tehokkuutta voitaisiin olennaisesti parantaa. Kuitenkin on syytä huomata, että tässä työssä 

esitellyt inversioalgoritmit ovat varsin toimivia. Ne antavat parhaimmillaan jopa 

kvantitatiivista informaatiota aerosolien kokojakaumasta ja niiden epäonnistuminen on 

helppo huomata. Kaksihuippuisen lognormaalijakauman parametrit ovat lisäksi helppoja 

ymmärtää ja voivat auttaa saamaan näkemyksen aerosolin ominaisuuksista.  

Inversioalgoritmi, joka olettaa mitatulle aerosolijakaumalle tietyn muodon, on 

käyttöalueeltaan rajoitetumpi kuin yleinen regularisointimenetelmä. Tätä heikkoutta 

kompensoi kuitenkin se, että funktionaalisen muodon olettaminen kertoo tutkijalle itselleen 

selkeästi, mitä ylimääräistä tietoa hän antaa inversioalgoritmille. Regularisointiparametrien 

näennäisen objektiivinen asettaminen saattaa hämätä tutkijaa: valitaan alitajuisesti sellainen 

regularisointiparametri, että saatava tulos tukee parhaiten ennakko-oletuksia. Tässä työssä 

kuvatulla algoritmilla tätä vaaraa ei esiinny. Maallikon käyttöön algoritmi ei kuitenkaan 

sovellu, sillä se vaatii tutkijalta varman näkemyksen siitä, millaista aerosolia hän mittaa. 

Silloin tutkijalla on realistinen käsitys inversiotuloksen θ käyttökelpoisuudesta.  

Tulevaisuudessa Elpin mittausten matemaattista käsittelyä tulisi kehittää Elpin korkeahkon 

aikaresoluution mahdollisimman täydelliseksi hyödyntämiseksi. Esimerkkinä voisi mainita 

SMPS:n ja Elpin mittausdatan rinnakkaisen analyysin. SMPS mittaa hitaasti 54 eri 

kokoluokan ja Elpi 12 kokoluokan lukumääräpitoisuudet melko nopeasti. Käyttämällä 

Voutilaisen (2001, luku 2.4) väitöskirjassaan soveltamaa Kalmanin kehittämää dynaamista 
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inversiota tai jotain samantapaista menetelmää voitaisiin mahdollisesti parantaa joko Elpin 

koko- tai SMPS:n aikaresoluutiota. 

Elpin aikaresoluutiota rajoittaa tällä hetkellä lähinnä mittalaitteiston aikavakio. Elpi on, 

näennäisestä reaaliaikaisuudestaan huolimatta, suunniteltu likimain stationaarisen 

aerosolijakauman mittaamiseen. Hiukkasjakauman muuttuessa aerosolin ylempien asteiden 

läpi kuljettama virta muuttuu, jolloin syntyy induktiivisia virtoja. Näitä on tähän saakka 

käsitelty lähinnä häiriöinä. Esimerkiksi Niemelän (2001) diplomityön tarkoituksena oli 

induktiivisten virtojen minimointi. Asiaa voisi lähestyä myös toisella tapaa; käsittelemällä 

induktiivisia virtoja signaalina. Periaatteessa näin voitaisiin mitata huomattavasti Elpin 

aikavakiota nopeampia pulsseja, mutta tämä vaatisi luonnollisesti kehittyneen inversion. 

Luonnossa tämän tapaisia lyhytkestoisia pulsseja esiintyy melko vähän, mutta esimerkiksi 

materiaalintuotannon aerosoleissa voisi olla hyödyllistä kyetä mittaamaan selkeästi alle 

sekunnin kertaluokkaa olevia aerosoleja. 



6 Kirjallisuutta 
Aykroyd, R.G. 1998. Bayesian estimation for homogenous and inhomogenous Gaussian 

random fields, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 20(5), 533-539. 

Baltensberger, U., Weingartner, E., Burtscher, H. ja Keskinen, J. 2001. Dynamic mass and 

area surface measurements. Luku 14 teoksessa Baron ja Willeke 2001. 

Baron, P. A. ja Willeke, K. (toim.). 2001. Aerosol measurement: principles, techniques and 

applications, John Wiley & Sons, New York.  

Besag, J., Green, P., Higdon, D. ja Mengersen, K. 1995. Bayesian computation and 

stochastic systems, Statist. Sci. 10(1), 3-41. 

Björck, Å. 1996. Numerical methods for least squares problems, SIAM, Philadelphia. 

Broday, D. M. ja Georgopoulos, P. G. 2001. Growth and deposition of hygroscopic 

particulate matter in the human lungs, Aerosol Sci. Technol., 34, 144-159. 

Chen, B. T. ja John, W. 2001. Instrument calibration. Luku 21 teoksessa Baron ja Willeke 

2001. 

De Ruiter, C. J. ja Oeseburg, F.1987. A comparison of parameter estimation procedures for 

experimental bimodal particle size distributions and grouped data, J. Aerosol Sci, 18(4), 431-

445. 

Dempster, A. P., Laird, N. M. ja Rubin, D. B. 1977. Maximum likelihood from incomplete 

data via the EM Algorithm, J. R. Stat. Soc. (Ser. B), 39, 1-38. 

Dzubay, T. G. ja Hasan, H. 1990. Fitting multinormal lognormal size distributions to cascade 

impactor data, Aerosol. Sci. Technol.13: 144-150. 

Gelfand, A. E. ja Smith, A. F. M. 1990. Sampling-based approaches to calculating marginal 

densities, Journal of American Statistical Association, 85(410), 398-409. 

Fitzpatrick, B. G. 1991. Bayesian analysis in inverse problems, Inverse Problems, 7, 675-

702. 

Hagen, D.E. ja Alofs, D. J. 1983. Linear inversion method to obtain aerosol size distributions 

from measurements with a differential mobility analyzer, Aerosol Sci. Technol. 2, 465-475. 

Hansen, P. C. 1994. Regularization tools: A Matlab package for analysis and solution of 

discrete ill-posed problems, Numer. Algorithms, 6, 1-35. 

73 



 74

Hansen, P. C. 1998. Rank-Deficient and Discrete Ill-Posed Problems. Numerical Aspects of 

Linear Inversion, SIAM, Philadelphia. 

Hinds, C. H. 1998. Aerosol Technology – properties, behavior and measurement of airborne 

particles, 2. painos, John Wiley & Sons, New York. 

Keramat, M. ja Kielbasa, R. 1999. Modified Latin hypercube sampling Monte Carlo 

(MLHSMC) estimation of average quality index, Analog Integrated Circuits and Signal 

Processing, 19(1), 1-16. 

Keskinen, J., Pietarinen, K. ja Lehtimäki, M. 1992, Electrical low-pressure impactor, J. 

Aerosol Sci. 23, 353-360. 

Khaijam, O. 1966. Viisaan viini, suom. Lyy, T., 4. painos, WSOY, Porvoo [käännetty 

englanninkielisestä A. J. Arberryn 1952 kokoamasta laitoksesta, persialainen alkuperäisteksti 

1100-luvulta.] 

Khindanova, I. N. ja Rachev, S. 2000. Value at risk: recent advances. Teoksessa Anastasiou, 

G. (toim.): Handbook of analytic-computational methods in applied mathematics, Chapman 

& Hall/CRC, Boca Raton. 

Kittelson, D. B. 1998. Engines and nanoparticles: a review, J. Aerosol Sci., 29(5/6), 575-588. 

Knutson, E. O. ja Whitby, K. T. 1975. Aerosol classification by electric mobility: apparatus, 

theory and applications, J. Aerosol Sci. 6, 443. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 2004 (?). Iso alkukirjain. [Sivu www-palvelussa, 

viitattu 2.7.2004] Saatavilla: 

http://www.kotus.fi/kielitoimisto/oikeinkirjoitusohjeita/alkukirjain_iso.html 

Kurkela, J. 1995. Aerosolin massakokojakauman estimointi, Aerosolitutkimusseura r.y, 

Espoo, (Report series in aerosol science 28/1995). Diplomityö, Teknillinen Korkeakoulu, 

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos.  

Künzli, N., Kaiser R., Medina, S., Studnicka, M., Chanel, O., Filliger, P., Herry, M.,  Horak, 

F. Jr., Puybonnieux-Texier, V., Quénel, P. Schneider, J., Seethaler, R., J-C Vergnaud, J.-C., 

Sommer, H. 2000. Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a 

European assessment, Lancet 356(9232), 795--801. 

Larsen, M. L., Cantrell, W., Kannosto, J. ja Kostinski, A. B. 2003. Detection of spatial 

correlations among aerosol particles, Aerosol Sci. Technol. 37, 476-485. 



 75

Lemmetty, M. 2002. Kaksi inversioalgoritmia sähköiselle alipaineimpaktorille. Fysiikan 

erikoistyö. Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere. Saatavissa tekijältä. 

MacKay, D. J. C. 1998. Introduction to Monte Carlo Methods, teoksessa Jordan, M. I. 

(toim.) 1998, Learning in graphical models, Kluwer Academic Press, NATO Science Series 

89. 

Marjamäki, M., Keskinen, J., Chen, D.-R. ja Pui D. Y. H. 2000. Performance evaluation of 

the electrical low-pressure impactor (ELPI), J. Aerosol Sci, 31(2), 249-261. 

Marjamäki, M., Ntziachristos, L., Virtanen, A., Ristimäki, J. ja Keskinen, J. 2002. Electrical 

filter stage fo the ELPI, SAE Paper 2002-01-0055. 

Marjamäki, M. 2003. Electrical low pressure impactor: Modifications and particle 

collection characteristics. Väitöskirja. Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere. 

Mikkola, K. 1995. English–Finnish–Swedish Mathematics dictionary [verkkotietokanta]. 

Tieteen tietotekniikan keskus (CSC), Espoo. [Viitattu 15.6.2004] Saatavissa: 

http://www.csc.fi/cgi-bin/math-words. 

Moisio, M. 1999. Real time size distribution measurement of combustion aerosols. 

Väitöskirja. Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere. 

Ntziachristos, L., Giechaskiel, B., Pistikopoulos, P., Samaras, Z., Mathis, U., Mohr, M., 

Ristimäki, J., Keskinen, J., Mikkanen, P., Casati, R., Scheer, V. ja Vogt, R. 2004. 

Performance evaluation of a novel sampling and measurement system for exhaust particle 

characterization., SAE Paper 2004-01-1439. 

Niemelä, V. 2001. Sähköinen alipaineimpaktori: transienttikäyttäytyminen ja 

massapitoisuuden määrittäminen. Diplomityö, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 

O’Hagan, A. ja Forster, J. 2004. Kendall’s advanced theory of statistics, vol. 2B, 2. painos, 

Arnold, Lontoo. 

Paatero, P., Raunemaa, T. ja Dod, R. L. 1988. Composition characteristics of carbonaceous 

particle samples, analyzed by EVE deconvolution method, J. Aerosol Sci., 19(7), 1223-1226. 

Paatero, P. 1990 [a]. Extreme value estimation. Muistio, jonka pohjalta pidetty esitelmä 

Amerikan aerosolitutkimusseuran kokouksessa 1990. Helsingin yliopisto. 

Paatero, P. 1990 [b]. Reference manual for program EVE: Extreme value estimation. EVE-

ohjelman käsikirja. Helsingin yliopisto. 



 76

Paige, C. C. ja Saunders, M. A. 1981. Towards a generalized singular value decomposition, 

SIAM J. Numer. Anal., 18(3), 398-405. 

Peters, C. ja Altmann, J. 1993. Monodisperse aerosol generation with rapid adjustable 

particle size for inhalation studies, J. Aerosol Med., 6(4). 

Pietarinen, Kimmo. 1990. Monikanavainen elektrometrijärjestelmä aerosolimittauksiin. 

Diplomityö, Tampereen teknillinen korkeakoulu 1990. 

Pohjavirta, A. ja Ruohonen, K. 2004. Laaja tilastomatematiikka. Opintomoniste. Tampereen 

teknillinen yliopisto, Tampere. Saatavissa: http://math.tut.fi/~ruohonen/LTM.pdf [Viitattu 

11.6.2004.] Lukeminen vaatii pdf-tiedostoja ymmärtävän ohjelman. 

Pohjolainen, S. 2003. 73109 Matriisilaskenta 1. Opintomoniste. Tampereen teknillinen 

yliopisto, Tampere. Saatavissa http://matpc41.ee.tut.fi/PNF:byName:/ML02/Luentomoniste/ 

[Viitattu 15.6.2004.]. Luentomoniste jaettu luvuittain 10 pdf-tiedostoon, jotka vaativat 

lukemisekseen sopivan ohjelman.  

Ramachandran, G. ja Kandlikar, M. 1996. Bayesian analysis for inversion of aerosol size 

distribution data, J. Aerosol Sci., 27(9), 1099-1112. 

Sakurai, H., Park, K. ja McMurry, P. H. 2003, Size-dependent mixing characteristics of 

volatile and nonvolatile components in diesel exhaust aerosols, Environ. Sci Technol. 37, 

5487-5495. 

Stefan, S. ja Mircea, M. 2002. Sensitivity of the precipitation scavenging coefficient of nitric 

acid vapour to raindrop size distribution, Romanian Reports in Physics, 55(2), 76-81. 

Tapper, U. 1995. Solution of linear inversion problems and factor analytic problems with 

matrix based models, Valtion tieteellinen tutkimuskeskus, Espoo. Väitöskirja, Helsingin 

yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. 

Tapper, U., Marjamäki, M., Moisio, m., Kauppinen, E. I. ja Keskinen, J. 1995. Inversion of 

Electrical Low Pressure Impactor data, J. Aerosol Sci. 26, Suppl. 1., S103-S104. 

Wang, S. C. ja Flagan, R. C. 1990. Scanning electrical mobility spectrometer, Aerosol Sci. 

Technol. 13, 230-240. 

Wolfenbarger, J.K. ja Seinfeld, J.H. 1990. Inversion of aerosol size distribution data, J. 

Aerosol Sci. 2, 227-247. 



 77

Voutilainen, A. 2001. Statistical inversion methods for the reconstruction of aerosol size 

distributions, Aerosolitutkimusseura ry, Kuopio. (Report series in aerosol science 52/2001). 

Väitöskirja. Kuopion yliopisto, Sovelletun fysiikan laitos.  


