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1 JOHDANTO

Rakeistusprosessi on erittäin yleinen ja tärkeä prosessi lääkeaineiden valmistuksessa, koska
siinä voidaan yhdistää useita prosessivaiheita samaan yksikköön. Säätö on tällaisessa mo-
nimutkaisessa prosessissa vaikeaa, joten mallintamisen ja säädön parantamisella voidaan
saavuttaa merkittäviä tuloksia lääkevalmisteiden koostumusten ja valmistusprosessien ke-
hittämisessä. Rakeistumisessa vaikuttavia ilmiöitä ja voimia on selvitetty varsin monipuo-
lisesti. Merkittävyydestään huolimatta rakeistusprosessia on vasta viime aikoina yritetty
matemaattisesti mallintaa, mikä on parantanut huomattavasti rakeistusprosessin kokonais-
valtaisen käyttäytymisen hallintaa.

Dynaamisesti muuttuva rakeistusprosessi on varsin hankala perinteisen mallintamisen kan-
nalta. Viime vuosina voimakkaasti kehittyneitä oppivia ja älykkäitä menetelmiä on kuiten-
kin käytetty mallintamiseen sellaisissa prosesseissa, joissa teoreettinen mallintaminen on
vaikeaa. Oulun yliopiston säätötekniikan laboratoriossa älykkäiden järjestelmien rakenta-
miseen on Matlab®-ympäristössä toimiva FuzzEqu-ohjelmisto, joka perustuu keskeisiltä
osiltaan lingvististen yhtälöiden menetelmään. Ohjelmistossa on liitännät myös erilaisiin
sumean logiikan ja neuraalilaskennan menetelmiin. Kehitysympäristöä FuzzEqu on käy-
tetty myös tapahtumapohjaisessa mallintamisessa.

Älykkäiden menetelmien avulla tapahtuva mallintaminen voidaan tehdä mittausdatan pe-
rusteella. Mallintaminen joudutaan usein tekemään suoraan tavallisen prosessidatan poh-
jalta, mutta systemaattiset suunnitelmiin perustuvat kokeet parantavat mallien käytettä-
vyyttä erilaisissa olosuhteissa. Helsingin yliopiston farmasian teknologian osastolla on da-
tapohjaiseen mallintamiseen sopiva tutkimuslaitteisto.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tapahtumapohjaisen sumean lingvistisen yhtälö-
järjestelmän soveltuvuutta lääkevalmisteiden koostumusten ja valmistusprosessien kehittä-
misessä. Valmistusprosessien tutkimuksessa mallinnustyökaluksi valittiin FuzzEqu-ohjel-
misto, sillä sumeiden lingvististen yhtälöiden todettiin jo esikokeiden perusteella olevan
lupaava menetelmä tällaisen monimuuttujaympäristön analysoinnissa. Ohjelmisto sisältää
työkaluja myös leijupetirakeistimen säädön kehittämiseen, joka on tavoitteena tutkimuksen
jatkovaiheissa. Mallintamisessa tarvittava kokeellinen data kerättiin Helsingin yliopiston
farmasian teknologian osaston tutkimuslaitteistolla.

Tutkimus liittyi sumean datapohjaisen mallinnuksen menetelmätekniikan soveltamiseen ja
siinä keskityttiin erityisesti lingvististen yhtälöiden menetelmän testaamiseen. FuzzEqu-
ohjelmistossa on myös hyviä ja havainnollisia keinoja suurten mallien ja hankalien vuoro-
vaikutusten käsittelyyn. Tuloksia voi esittää ja soveltaa yhtälöinä, relaatioina tai sääntöinä.

Tässä raportissa selvitetään rakeistusprosessia yleensä sekä tarkemmin tutkimuksen pro-
sessiympäristöä, FuzzEqu-ohjelmiston toimintaperiaatteita sekä datan käsittelyä. Lisäksi
on käsitelty mallintamista ja simulointia Simulink®-ohjelmistolla Matlab®-ympäristössä.
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2 RAKEISTUS

Märkärakeistusprosessi on vaikeasti hallittava prosessi, mutta erittäin yleinen mm. lääkete-
ollisuuden sovelluksissa. Rakeistuksessa jauhemainen materiaali agglomeroituu rakeistus-
nesteen vaikutuksesta. [Rantanen et al. 1998] Huolimatta rakeistuksen yleisyydestä, ra-
keistusprosessin matemaattista mallintamista on tehty vasta viime aikoina. Rakeistuspro-
sessissa on kolmifaasi prosessi; rakeistusmateriaali on kiinteä, rakeistusneste nestettä ja
prosessi-ilma kaasua. Rakeistuksessa muodostuu nestesiltoja partikkelien välille. Nestesil-
tojen koheesiovoimat aiheuttavat rakeitten yhteenkasvamista ja lujittumista. [Bergman et
al. 1998, Colburn & Rowe 1996, Kristensen 1995]

Leijurakeistuksessa ilma imetään tai puhalletaan kartion muotoisen rakeistusastiaan sen
pohjalla olevan ritilän läpi, jolloin ritilän päällä olevat raaka-ainehiukkaset alkavat leijua
ilmavirtauksessa ja sekoittuvat samalla tehokkaasti. Hiukkaset leijuvassa jauhekerroksessa
eivät ole niin tiiviissä kosketuksissa keskenään kuin normaalissa, alustallaan lepäävässä
jauhekasassa, vaan massa käyttäytyy hyvin paljon nestettä muistuttavasti. Rakeen-
muodostuminen saadaan aikaan sumuttamalla sideainetta sisältävää rakeistusnestettä ilma-
virrassa leijuvan jauhemassan joukkoon. [Antikainen 1992] Rakeistusprosessi jaetaan
yleensä kolmeen eri vaiheeseen: esisekoitukseen, sumutusvaiheeseen ja kuivaukseen. Eri
vaiheita on kuvailtu tarkemmin kappaleissa 2.1, 2.2 ja 2.3.

Rakeistus sopii erityisen hyvin materiaalille, jonka raekoko on välillä 0,1 – 2,0 mm. Ra-
keistuksella pystytään parantamaan materiaalin puristusominaisuuksia, vähentämään pöly-
ävyyttä ja adheesiovoimia sekä parantamaan tuotteen pakkaus- ja kuljetusominaisuuksia.
[Aulton 1992, Kristensen 1995] Hyville rakeille tunnusomaisina piirteinä pidetään riittävän
suurta raekokoa, pientä raekokojakaumaa, hyvää valuvuutta, pientä valuvuuskulmaa ja
pientä Hausnerin suhdetta (tärytilavuuden ja kaatotilavuuden osamäärä) [Juslin et al.
1990]. Tabletoinnin kannalta rakeistamisen etuina on lisäksi holvaantumisen väheneminen,
jolloin juoksevuus tablettikoneen syöttösuppilossa paranee. Lisäksi lääkeaine-täyteaine
suhde pystytään pitämään paremmin vakiona eli rakeistamalla saadaan homogeenisempi
seos eli tabletit ovat keskenään tasaväkeviä lääkeaineen suhteen. Rakeistuksen miinuspuo-
lina ovat kustannusten kasvaminen, sillä rakeistaminen on ylimääräinen työvaihe, joten
suorapuristusta käytetään aina kuin se on mahdollista. Lisäksi lääkeaine saattaa tuhoutua
rakeistuksen aikana liian korkean lämpötilan seurauksena.

Rakeen ominaisuuksia on pyritty myös ennustamaan erilaisten mallien avulla. Monimuut-
tujaregression [Merkku et al. 1993] ja neuroverkkojen [Murtoniemi et al. 1994] avulla
mallinnettiin tuloilman lämpötilan, syöttöpaineen ja rakeistusnesteen määrän vaikutusta
rakeen kokoon ja murentuvuuteen. Parhaat neuroverkkomallit ennustavat paremmin kuin
regressiomallit [Murtoniemi et al. 1994]. Yleistävyyden varmistamiseksi neuroverkkojen
opetus on keskeytettävä oikeaan aikaan.

Rakeistusprosesseja säädetään prosessin monimutkaisuuden vuoksi yleensä manuaalisesti.
Leijupatjan korkeuden säätöön on kehitetty sumea säädin, jossa säädetään syöttöilman
virtausta patjan korkeuden virheen ja virheen muutoksen sekä rakeiden kosteuden perus-
teella [Rämet et al. 1996]. Sääntökanta pohjautui asiantuntemukseen ja prosessikokeisiin.
Mittausongelmien vuoksi säätöä ei ole otettu käyttöön.
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Farmasian teknologian osasto on useiden vuosien ajan pyrkinyt kuvassa 1 esitetyn kiin-
teiden lääkemuotojen valmistusketjun kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen. Farmasian tekno-
logian osastolla on käytössä tuotantomittakaavan ympäristön kanssa rakenneyhtäläinen
tutkimus-ympäristö.

Lähtöaineet Väliprosessointi

ANALYTIIKKA PROSESSIDATA PROSESSIDATA

- fysikaalinen - rakeistus etc - tabletointi etc

- kemiallinen ANALYTIIKKA ANALYTIIKKA

Lopputuote

Kuva 1. Kiinteiden lääkemuotojen valmistusketju.

2.1 Esisekoitus (mixing)

Esisekoituksessa pyritään sekoittamaan rakeistusastiaan annostellut lähtöaineet eli varsi-
nainen lääkeaine sekä täyteaineet mahdollisimman hyvin keskenään. Lisäksi rakeistimen
tuloilma lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Sekoituksen tehokkuus riippuu ilman tulovir-
tauksen nopeudesta ja siitä, kuinka hyvin rakeistimen pohjaritilä hajottaa virtauksen. Le i-
jutusta ei pystytä tekemään, jos hiukkaset ovat hyvin staattisesti varautuneita tai koheesio-
voimat niiden välillä ovat suuria. Tällöin hiukkaset on esikäsiteltävä. Sekoitusvaihe kesti
yleensä viidestä kymmeneen minuuttiin. [Antikainen 1992]

2.2 Sumutusvaihe (spraying)

Sumutusvaiheessa liuotinta ja sideainetta sisältävää rakeistusnestettä sumutetaan suuttimen
läpi ilmavirrassa leijuvan massan päälle. Astian keskellä olevat kevyet hiukkaset nousevat
ilmavirran mukana ylöspäin ja takertuvat rakeistusnesteen vaikutuksesta kiinni toisiinsa ja
putoavat astian reunoja pitkin takaisin alaspäin antaen tietä pienemmille ja kevyemmille
hiukkasille. Sumutusvaiheen kesto riippuu käytettävästä rakeistusnestemäärästä ja sumu-
tusnopeudesta. Yleensä sumutuksen kesto oli noin 10 – 30 minuuttia. [Antikainen 1992]

2.3 Kuivausvaihe (drying)

Sumutuksen loputtua rakeet kuivataan lämpimän ilmavirran avulla. Leijurakeistimessa
kuivaus on tehokasta, koska raemassa sekoittuu tehokkaasti kuivaavan ilman kanssa mah-
dollistaen nopean kosteudensiirron rakeesta ilmaan. [Antikainen 1992] Päätös kuivausvai-
heen ja samalla koko rakeistuksen päättämisestä tehdään poistoilman kosteuden sekä pois-
toilman ja tulevan ilman lämpötilaeron perusteella. Kuivausvaiheen kesto oli noin 20 - 30
minuuttia. Koko rakeistusprosessi kesti yleensä hieman yli tunnin.
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3 JÄRJESTELMÄN KEHITYSYMPÄRISTÖ FuzzEqu

Älykkäiden järjestelmien rakentamisessa on käytettävissä asiantuntijatietämystä, kokeellis-
ta ja simulointitietoa. Asiantuntijatiedon käytöllä on sääntöpohjaisten asiantuntijajärjestel-
mien rakentamiseen liittyvät perinteet. Asiantuntijatiedon hyödyntämistä voidaan huomat-
tavasti tehostaa käyttämällä sumeita järjestelmiä, jolloin myös sääntökokoelman ymmär-
rettävyys ja testattavuus parantuu. Kokeelliseen tietoon perustuvien menetelmien käytöllä
on myös automaation kehittämisessä pitkät perinteet, joihin neuraalilaskenta ja sumea
klusterointi sekä neurosumeat menetelmät tuovat täydentäviä piirteitä.

Oulun yliopiston säätötekniikan laboratorion sumeiden järjestelmien kehitys- ja viritysym-
päristö FuzzEqu liittää yhteen sumean logiikan ja neuraalilaskennan käyttäen lingvististen
yhtälöiden menetelmää erilaisen tietämyksen integrointiin [Juuso 2000]. Sumeat sääntö-
pohjaiset järjestelmät muunnetaan relaatiomuodon kautta yhtälöiksi ja toisaalta lingvis-
tisten yhtälöiden avulla voidaan muodostaa sumeita relaatio- tai sääntöpohjaisia jär-
jestelmiä.

3.1 Datan esikäsittely

Datan esikäsittelyssä käytetään tilastollisia menetelmiä ja klusterointia. Suorien mittaus-
arvojen sijasta mallinnuksesssa voidaan käyttää tarvittaessa liukuvia tilastollisia suureita:
keskiarvo, mediaani, standardipoikkeama, hajonta, vaihteluväli sekä erilaiset jakauman vi-
nouteen liittyvät suureet. Sopiva aikaikkuna valitaan prosessituntemuksen pohjalta. Tar-
kastelu voidaan kohdistaa joka trendiin tai trendistä puhdistettuihin arvoihin.

Viiveiden analysoinnissa voidaan käyttää menetelmää [Ahola et al. 2000], jossa verrataan
kahden muuttujan mittausarvojen välistä korrelaatiota siirtämällä toisen muuttujien mitta-
uksia askelittain. Mittausten välinen viive on se aikasiirros, jolla saavutetaan suurin korre-
laatiokertoimen arvo. Tavallisen prosessidatan tapauksessa korrelaatioiden erot eivät ole
riittävän selkeitä, joten viiveiden analysoinnissa tarvitaan välttämättä asiantuntijatietoa.

Laajoja data-aineistoja voidaan tiivistää erilaisten klusterointimenetelmien avulla. Sumeas-
sa klusteroinnissa käytetään Matlab®-ympäristössä Fuzzy Logic Toolboxin funktioita joko
sen omien käyttöliittymien kautta tai FuzzEqu Toolboxin käyttöliittymän kautta. Kluste-
rointimenetelmän lisäksi valitaan haluttu klustereiden lukumäärä tai klusterointia ohjaavat
parametrit.

Klusterointi voidaan vaihtoehtoisesti tehdä myös käyttäen itseorganisoituvia karttojen
funktioita Matlab®-ympäristön Neural Network Toolboxista. FuzzEqu Toolboxin käyttö-
liittymässä voidaan tällöin valita verkon topologia, neuronien etäisyyksien laskentatapa ja
oppimista ohjaavat parametrit.

Esikäsittelyssä voidaan vertailla erilaisten tarkastelujen vaikutusta vuorovaikutteisesti.
Useita menetelmiä voidaan käyttää peräkkäisesti siten, että data korvataan aina tarvittaessa
käsittelyn tuloksena saatavalla datalla.



8

3.2 Sumeat mallit

Asiantuntijatietoon pohjautuvia sumeita järjestelmiä rakennetaan sekä FuzzyCon-
ohjelmiston että Matlab® Fuzzy Toolboxin avulla. Lingvistisiä sumeita järjestelmiä
(Mamdani) voidaan siirtää myös työkalujen välillä. Dataan pohjautuvaan tarkasteluun so-
veltuvat myös neurosumeat menetelmät. Kehitysympäristössä FuzzEqu klusterointiin käy-
tetään joko sumeaa klusterointia tai itseorganisoituvia karttoja, joiden avulla rakennettua
järjestelmää voidaan edelleen virittää neurosumeaa ANFIS-menetelmää käyttäen.

Erilaisia sumeita jaottelutasoja vastaavia sumeita malleja voidaan kehittää myös lingvisti-
sistä yhtälöistä valitsemalla jäsenyysfunktioiden paikat ja muodot. Lingvisisissä sumeissa
järjestelmissä yhden muuttujan jäsenyysfunktiot kehitetään jäsenyysmäärittelyistä lingvis-
tisten yhtälöiden mallia käyttäen. Vastaavasti singleton-tyyppisissä sumeissa järjestelmissä
singletonien paikat määrätään lingvistisen yhtälömallin avulla. Kummassakin tapauksessa
valitaan jäsenyysfunktioiden lukumäärä. Takagi-Sugeno –tyyppisissä sumeissa järjestel-
missä yhtälöiden avulla lasketaan johtopäätösosan lineaaristen pintojen kertoimet. Sumeita
relaatioita käytettäessä kaikkien muuttujien jäsenyysfunktiot voidaan valita toisistaan riip-
pumatta. Erilaisten sumeiden mallien vertailua on tehty mm. keittopitoisuusmittausten
mallinnuksessa [Isokangas & Juuso 2000].

3.3 Lingvistiset yhtälömallit

Lingvistiset yhtälöt tarjoavat menetelmiä epälineaaristen systeemien käsittelemiseksi [Juu-
so 1999a]. Lingvistiset yhtälöt voidaan kirjoittaa seuraavaan yhtälömuotoon

∑
=

=+
m

i

ijij BXA
1

,0 (1)

missä Xj on muuttujan j lingvistinen taso, joka saadaan laskettua muuttujan reaaliarvosta
sen jäsenyysmäärittelyjen avulla. Jos käytetään viittä lingvististä tasoa, tasojen arvot voisi-
vat olla: hyvin matala, matala, normaali, korkea, ja hyvin korkea. Lingvististen tasojen ar-
vot voidaan korvata kokonaisluvuilla [-2, -1, 0, 1, 2], jolloin yhtälö korvaa tiiviissä mat-
riisimuodossa sääntöpohjaisen tarkastelun, jossa tarvittaisiin 25 sääntöä. Kertoimen Aij

avulla kuvataan yhtälöiden muuttujien välisten vuorovaikutusten suuntaa ja voimakkuutta.
Kertoimet voidaan esittää joko reaali- tai kokonaislukujen avulla. Kynnysparametri Bi tar-
vitaan diagnostiikkasovelluksissa [Juuso et al. 1998].

Lingvistisiä yhtälöitä käytettäessä kuvattavan systeemin epälineaarisuudet voidaan ottaa
huomioon muuttujien jäsenyysmäärittelyissä, jotka vastaavat perinteisten sumeiden sääti-
mien jäsenyyysastefunktioita. Jäsenyysmäärittelyt koostuvat kahdesta toisen asteen po-
lynomifunktiosta, joista toista käytetään positiivisten lingvististen tasojen määrittelyyn ja
toista negatiivisten tasojen määrittelyyn. Varsinaisesti säädin käyttää polynomin kertoimia,
mutta käyttäjä määrittelee ne tasojen -2, -1, 0, 1 ja 2 mukaan, joten järjestelmiä voidaan ra-
kentaa myös vuorovaikutteisesti asiantuntijatiedon pohjalta.

Lingvistisiin yhtälöihin perustuvat järjestelmät voidaan rakentaa joko suoraan datasta tai
sumeista relaatioista [Juuso 2000]. Reaalilukupohjaiset lingvistiset yhtälöt voidaan myös
ajatella uudeksi neuroverkkotyypiksi.
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Jäsenyysmäärittelyt viritetään yhtälökohtaisesti sovittamalla polynomien kertoimet yhdelle
muuttujalle [Juuso 1999c]. Kahteen toisiinsa kytketyn toisen asteen polynomin regressio-
ongelma ratkaistaan yhtälöryhmän avulla. Ratkaisu perustuu joko pienimmän neliösum-
man menetelmään tai lineaarisiin neuroverkkoihin. Neuroverkkoihin perustuva menetelmä
soveltuu myös adaptiiviseksi ratkaisuksi.

Lingvististen yhtälöiden avulla sumeat järjestelmät voidaan muuntaa monikäyttöiseen täy-
sin käännettävissä olevaan muotoon, johon sisältyy sumeiden järjestelmien selittävyys ja
neuraaliverkkomainen viritettävyys. Myös laajennukset geneettisten algoritmien avulla ta-
pahtuvaan jäsenyysfunktioiden optimointiin ovat kehitteillä.

3.4 Tapahtumapohjaiset mallit

Tapahtumapohjaisia lingvistisiä yhtälömalleja käytetään diagnostiikkasovelluksissa toi-
mintaolosuhteiden tunnistamiseen. Mallit muodostuvat kolmesta osasta [Juuso 1999c]:
• vuorovaikutusten suunnat käsitellään lineaarisella yhtälöryhmillä,
• epälineaarisuudet huomioidaan jäsenyysmäärittelyillä,
• käytettävässä datassa otetaan huomioon aikaviiveet prosessiolosuhteiden mukaisesti.
Tämä menetelmä yhdistää tapahtumapohjaisen päättelyn (case-based reasoning, CBR)
älykkääseen mallinnukseen ja tuo tarkastelun kvantitatiiviselle tasolle. Laajoissa sovelluk-
sissa muutujien valinnassa käytetään korrelaatioanalyysiä, jota vielä täydennetään pää-
komponenttianalyysillä (principal component analysis, PCA) suurien alustavien muuttuja-
ryhmien valitsemiseksi [Juuso 2000].

Tapahtumapohjaisia eroja voi olla näissä kaikissa mallin osissa [Juuso et al. 1998], aino-
astaan yhtälöissä [Komulainen et al. 1997] tai ainoastaan jäsenyysmäärittelyissä ja viiveis-
sä [Juuso 1999c]. Mallit kehitetään tapahtumakohtaisesti osittain automaattisesti mittaus-
tietoihin perustuen. Automaattisesti generoidun mallin toimivuutta voidaan arvioida asian-
tuntijatietämyksen perusteella erilaisten graafisten työkalujen avulla. Arvioinnin tuloksen
pohjalta mallin eri osia voidaan muokata tarpeen mukaan. Suurten mittausjoukkojen auto-
maattinen käsittely voidaan myös ‘liukuhihnoittaa’, eli useampia esimerkkitapauksia eri
muuttujatasoilla voidaan käsitellä automaattisesti peräkkäin.

Toimintaolosuhteiden tunnistamiseen vaikuttavia parametreja ovat jäsenyysmäärittelyihin
liittyvät kertoimet ja yhtälökertoimet sekä kunkin yhtälön sumeutta kuvaavan jäsenyys-
funktion parametrit ja yhtälöiden painokertoimet. Kuhunkin tapahtumaan voidaan liittää
useita erilaisia laatusuureita ja riskitasoja. Eri tapahtumiin liittyvät suureet ja tasot yhdis-
tetään sumeaa logiikkaa käyttäen.

3.5 Dynaamiset mallit

Sumeat mallit, neuroverkot ja lingvistiset yhtälömallit ovat kaikki perusmuodossaan staat-
tisia järjestelmiä, joten dynaamiset rakenteet toteutetaan valitsemalla malliin muuttujia
useammilta aikatasoilta. Tavallisimmin käytetty mallirakenne perustana on NARX (Non-
linear AutoRegressive with eXogenous input) –malli [Babuska et al. 1997, Babuska 1998].
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Lingvististen yhtälöiden avulla epälineaarisuudet voidaan kuvata hyvin tehokkaasti, joten
dynaaminen mallirakenne voidaan pitää hyvin yksinkertaisena [Juuso 1999b]: kullakin
ajan hetkellä uusi dynaamisen muuttujan arvo voidaan laskea käyttäen pelkästään dynaa-
misen muuttujan arvoa ja siihen vaikuttavien muuttujien arvoja ko. ajan hetkellä. Dynaa-
misen muuttujan arvon muutosta voidaan pitää ajavana voimana. Muutoksesta toteutuva
osa riippuu prosessin nopeudesta ko. toimintaolosuhteissa. Toimintaolosuhteiden muutos
otetaan huomioon sumean logiikan avulla, joten siirtyminen mallista toiseen tapahtuu
pehmeästi. Virityksessä käytettävän datan osittainen päällekkäisyys tuottaa tähän sopivia
malleja.

Mallien kehittämisessä ja virityksessä käytetään ”yksi askel eteenpäin” –tarkastelua, mutta
mallien testaamisessa alkutilanteen jälkeen toteutuneita dynaamisen muuttujan arvoja ei
käytetä simuloinnissa. Testauksen avulla havaituille poikkeamille on eräissä tapauksissa
voitu selittää prosessiolosuhteiden muuttumisen perusteella, jolloin niiden avulla on voitu
parantaa mallia ja myös prosessin säätöä [Juuso 1999b].

Simulointitestaukset sekä aurinkovoimalan [Juuso et al. 2000] että meesauunin [Juuso
1999b] tapauksessa osoittavat, että lingvistisiin yhtälöihin perustuvat dynaamiset mallit
tuottavat hyvin realistisia tuloksia erilaisissa toimintaolosuhteissa. Aurinkovoimalan tapa-
uksessa malliin on liitetty myös Fuzzy-ROSA –menetelmään pohjautuvia sumeita sääntö-
pohjaisia malleja, joiden avulla simulointituloksia voidaan parantaa poikkeuksellisissa olo-
suhteissa.

4 PROSESSILAITTEISTO JA MITTAUSTIETOJEN KERÄÄMINEN

Prosessilaitteistona käytettiin Helsingin yliopiston farmasian teknologian tutkimus-
laitteistoa. Kuvassa 2 on esitetty rakeistuksissa käytetty leijupetirakeistin Glatt WSG 5.
Leijurakeistimesta mitataan online-mittauksina sisääntulevan ja ulosvirtaavan ilman omi-
naisuuksia sekä rakeistusnesteen ja rakeistettavan massan ominaisuuksia. Tietojoukkoon
kuuluvat myös lähtöaineiden, prosessien välituotteiden ja lopputuotteiden mitattavat omi-
naisuudet. Väli- ja loppunäytteiden analysointi tapahtui off-line –mittauksena käsimittauk-
sina, jolloin mittaustulos oli riippuvainen mittauksen suorittajasta. Suorittaja on ollut sama
henkilö kaikissa koeajoissa.

Eri prosessivaiheiden onnistumista seurattiin mittaustietojen muutoksien perusteella ja
näistä muodostettavista kuvaajista. Kertyvä data siirrettiin tietokantaan, josta kaikki mitta-
ustieto oli samanaikaisesti käsiteltävissä.
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Kuva 2. Glatt WSG 5 leijupetirakeistin.
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Farmasian teknologian osastolla on rakenteilla sekä tutkimus- että tuotantomittakaavan
laitteiden instrumentointi. Kuvassa 3 on Farmasian teknologian osaston tutkimusympä-
ristön rakenne.
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Kuva 3. Farmasian teknologian osaston tutkimusympäristön rakenne.

4.1 Rakeistuksen mittaustiedot

Rakeistimen mittaustulokset saadaan online -tietoina. Mitattavat suureet ovat:
• sisääntulevan/ulosvirtaavan ilman ominaisuudet (lämpötila, kosteus, virtausnopeus)
• rakeistusnesteen ominaisuudet (virtausnopeus, syöttöpaine)
• rakeistettavan massan ominaisuudet (lämpötila, kosteus)

 

 Välittömiä mittaustietoja kerättiin yhteensä 40 parametrista. Osa mittauksista oli varmis-
tuksia vierekkäisistä mittauspaikoista. Myöhemmin saatavia (off-line) analyysituloksia oli-
vat seula-analyysillä mitattuja prosessin eri välivaiheiden ja lopputuotteen raekokoja-
kaumat sekä rakeiden puristuvuus. [Mäki & Juuso 2000]
 

 Rakeistuksen kolme päävaihetta ja kunkin lähemmin tarkasteltavaksi parametrien luku-
määräksi päätettiin seuraavat:
• sekoitusvaihe; mix (8 tarkasteltavaa parametria)
• sumutusvaihe, jossa tapahtuu kostutus sidosnesteellä eli ns. rakeistusnesteellä; spray

(22 tarkasteltavaa parametria)
• kuivaus; dry (21 tarkasteltavaa parametria)

Nämä mittaustiedot ovat keskeisiä rakeistusprosessin mallintamisessa.
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4.2 Puristuksen mittausarvot

Tabletoinnin aikaisia mittauksia ovat tablettipainimista mitattavat puristusvoima ja painin-
ten kulkema matka ajan funktiona. Puristuskuvaajat ovat ominaisia kullekin aineelle ja/tai
koostumukselle. Ennen tabletointia rakeistettu materiaali säilytetään vähintään kolme vuo-
rokautta tiloissa, joiden kosteuspitoisuus on säädettävissä ja pidettävissä vakiona. Kosteus-
vaihtelut vaikuttavat eräiden materiaalien puristuvuusominaisuuksiin merkittävästi.

Huonosti valuvista rakeista täytyy tehdä suurempi tablettierä kuin hyvin valuvasta materi-
aalista, koska huonosti valuvan materiaalin paino vaihtelee enemmän kuin hyvin valuvan
materiaalin paino. Tämä johtunee huonosti valuvan materiaalin suuremmasta mahdol-
lisuudesta holvaantua syöttökenkään. Holvaantumista voitaisiin ehkä vähentää täristimen
avulla.

Nämä mittaustiedot liittyvät tapahtumapohjaisten mallien laatusuureisiin.

4.3 Muut mittausarvot

Visuaalisesti tai kokeellisesti mitattavia arvoja ovat mm. rakeistuksen leijupedin korkeuden
säätö, tablettien kuluvuus, paksuus, leveys ja tiheys. Leijupedin korkeus pyrittiin pitämään
silmämääräisesti vakiona. Tärkeätä oli, että leijumista tapahtuu koko prosessin ajan.

Tablettien ominaisuuksia on tarkoitus käsitellä tapahtumapohjaisen mallinnuksen avulla
ennustettavina suureina.

4.4 Kuvainformaatio

Kuvainformaatiota saadaan valomikroskoopilla tai pyyhkäisyelektronimikroskoopilla
(SEM). Kuvainformaation käyttö voidaan tehdä visuaalisesti tai kuva-analysaattorilla. Ku-
vaamalla saatavia mittaustuloksia ovat pintarakenne sekä raekoko ja –muoto.

Kuvainformaatiota voi käyttää erilaisten tapahtumien sanallisen kuvaamisen pohjana yh-
dessä muiden tapahtumapohjaisen mallinnuksen avulla ennustettavien suureiden kanssa.
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5 KOEAJOT

Alustavassa mallintamisessa on käytetty koeajoaineena puriiniemäksiin kuuluvaa teofyllii-
niä, josta tässä projektissa tutkittuja rakeistuksia on tähän mennessä tehty yhteensä 19.
Näistä kaksi rakeistusta epäonnistui. Syynä epäonnistumisiin oli rakeitten liian voimakas
yhteenkasvaminen, jonka seurauksena ei tapahtunut enää rakeitten leijumista.

Kahdeksassa rakeistuksessa rakeistusnestemääränä on käytetty 3000 grammaa 20 % PVP-
liuosta. Kolme rakeistusta on tehty käyttäen rakeistusnestemäärällä 1000 ja 2000 g, kaksi
1500 g :lla sekä yksi 2500 g :lla. Rakeistusnesteen koostumusta ei muutettu koeajojen vä-
lillä. Koeajoja on tehty myös muilla raaka-aineilla kuin teofylliinillä, mutta muille aineille
ei ole vielä tehty mallintamista. Teofylliini on laajasti käytetty testausaine, jonka ominai-
suudet ja käyttäytyminen rakeistuksessa ja tabletoinnissa tunnetaan melko hyvin. Käyttä-
mällä rakeistuksissa teofylliiniä saadaan minimoitua raaka-aineen prosessin kulkuun va i-
kuttavien tuntemattomien määrä, mikä puolestaan helpottaa mallien analysointia.

Koeajon lopetus tehtiin ensimmäisissä koeajoissa lähinnä ulostuloilman kosteuden ja läm-
pötilan perusteella. Myöhemmissä koeajoissa mittaustietoa oli enemmän käytettävissä mm.
rakeiden ylä- ja alapuolen välinen paine-ero. Rakeistusprosessista mittausarvot saatiin se-
kunnin välein. Rakeistusprosessi oli kestoltaan keskimäärin hieman yli tunnin mittainen.
Rakeistusnestemäärän lisääminen pidentää prosessia, koska rakeistusnesteen sumutuksen
syöttö on tehty vakionopeudella. Lisäksi suuremman kosteusmäärän kuivaaminen kestää
kauemmin.
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6 STAATTINEN MALLINTAMINEN

Tutkimuksessa selvitettiin tapahtumapohjaisen sumean lingvistisen yhtälöjärjestelmän so-
veltuvuutta lääkevalmisteiden koostumusten ja valmistusprosessien tutkimuksessa. Esisel-
vityksen alkuvaiheessa tavoitteena oli prosessin staattinen mallintaminen.

6.1 Tapahtumat

Tapahtumat perustuivat toteutuneiden lähtöaine-prosessiolosuhde-tuote tapauksiin, joista
kullekin laadittiin malli. Lähtöaineiden ja tuotteiden osalta tapahtumat voitiin rajata yksi-
selitteisesti. Prosessiolosuhteiden ja tuotteen laatusuureiden osalta siirtyminen tapahtu-
masta toiseen on asteittaista, joten tapahtumat määriteltiin osittain päällekkäisiksi. Proses-
sin mallintamiseksi tehtiin alustava mittauspisteiden ja mittausmenetelmien valinta. Koe-
ajot alkoivat kun laitteistot ja mittauslaitteet saatiin asennettua. Käytettävien mittauspistei-
den karsintaa jatkettiin esitulosten perusteella.

Esiselvitys tehtiin rajatulle lähtöaine- ja lopputuotevalikoimalle. Varsinaiseen mallinnus-
työhön käytettiin lähtöaineena puriiniemäksiin kuuluvaa teofylliiniä. Lähtöaineen valinta
perustui aikaisempaan käyttökokemukseen. Tutkimustyö jaettiin seuraaviin toteutusvaihe i-
siin.

• Data-aineiston rakentaminen Helsingin yliopiston farmasian teknologian osaston
tutkimushankkeissa tuotetun aineiston pohjalta käyttäen sopivaa tapahtuma-
jaottelua.

• Tapahtumakohtainen mallintaminen lingvististen yhtälöiden menetelmällä käyttäen
sekä dataan pohjautuvaa automaattista mallinnusta että mallien arviointia asiantun-
tijatiedon pohjalta.

• Tapahtumia tunnistavan sumeaan logiikkaa käyttävän ohjelmiston virittäminen.
• Yhtälöjärjestelmän testaus riippumattomalla aineistolla.

Mittausdatan mallintamisen alussa valittiin koeajoille sopivat aluemäärittelyt. Työskente-
lyalueet valittiin koeajoissa käytetyn rakeistusnesteen määrän mukaan. Työskentelyalueita
on ollut viisi (1000 g, 1500 g, 2000 g, 2500 g ja 3000 g). Näihin työskentelyalueeseen va-
littiin sopivat alialueet, jotka muodostuivat yksittäisistä koeajoista. Alialueiden lukumäärä
kasvaa aina kun rakeistuksia tehdään lisää. Käytetty FuzzEqu mallintamisohjelma osaa
verrata koeajoja keskenään käytetyn rakeistusnesteen määrän mukaan. Ohjelmalla pysty-
tään jaottelemaan koeajot luokkiin, joiden perusteita voidaan haluttaessa muuttaa.

6.2 Menetelmät

Tapahtumakohtaisten mallien rakentamisessa käytettiin lingvististen yhtälöiden menetel-
mää, jossa malli muodostui yhtälöryhmistä ja muuttujien jäsenyysmäärittelyistä. Mallien
automaattinen kehittäminen tehtiin tietokantoihin kerättävän prosessi- ja analytiikkadatan
perusteella. Asiantuntijatietämystä käytettiin automaattisesti kehitettyjen yhtälöiden ku-
vaamien vuorovaikutusten arviointiin. Lisäksi asiantuntijatietoa sisällytettiin järjestelmään
myös määrittelemällä suoraan vuorovaikutuksia. Asiantuntijatie toa voidaan littää järjes-
telmään myös sumeiden sääntöjen kautta.
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Erilaisia olosuhteita vastaavien tapahtumien tunnistaminen prosessidatasta perustuu sume-
aan logiikkaan. Tunnistettujen tapahtumien pohjalta pyritään ennakoimaan tuotteen laatua
kuvaavia suureita ja generoimaan varoituksia ja hälytyksiä epäedullisista prosessi-
olosuhteista, joilla voi olla vaikutusta tuotteen laatuun.

Laatusuureisiin vaikuttavat tekijät ja niiden väliset vuorovaikutukset esitetään malleissa
joko lingvistisinä yhtälöinä, relaationa tai sääntöinä. Nämä, kuten sumeaan esitystapaan
liittyvät jäsenyysastefunktiotkin, generoidaan automaattisesti. Graafiset työkalut helpotta-
vat vuorovaikutusten analysointia. Tarvittaessa vuorovaikutusten suuntaa voidaan muuttaa.
Yhtälöitä voidaan myös poistaa yhtälöryhmästä ja valita tilalle uusia yhtälöitä automaat-
tisesti generoidusta populaatiosta.

6.3 Esiselvityksen tavoitteet

Tutkimushankkeen alkuperäisenä päätavoitteena oli tapahtumakohtaisten mallien rakenta-
minen lähtöaineista, lopputuotteista ja prosessimittauksista tuotteen laatuun ja prosessin
toimivuuteen. Tällaisia malleja voidaan hyödyntää seuraavasti:
1)  Mallinnuksen yhteydessä jäsentyy tietämys mahdollisuuksista vaikuttaa prosessiolosuh-

teiden ohjauksella tuotteen laatuominaisuuksiin erilaisten lähtöaineiden ja lopputuot-
teiden tapauksissa. Tämän avulla voidaan myöhemmin optimoida valmistus-prosessin
ohjausta.

2)  Tapahtumapohjaiset mallit muodostavat pohjan laatusuureiden ennustamiselle. Modu-
laarisuutensa vuoksi mallikokoelma on laajennettavissa myöhemmin tehtävässä varsi-
naisessa toteutuksessa.

3)  Laatusuureita voidaan priorisoida keskenään lähtöaine- ja lopputuotekohtaisesti. Tämä
mahdollistaa etenkin laboratorion analyysityön nykyistä tehokkaamman kohdentamisen.

4)  Mallinnustyön tulosten soveltamiskohteena on myös yksittäisten laatumittausten luotet-
tavuuden arviointi.

5)  Evaluointiprojektissa tehtävä offline-tarkastelu voidaan jatkoprojektissa laajentaa sää-
töön ja online-diagnostiikkaan.

6)  Järjestelmä voidaan laajentaa myös lääkeformulaatioiden suunnitteluun.

Tieteellisenä hyötynä on prosessimittausten analyysissä ja mallinnuksessa käytettävien
menetelmien sovellustietämyksen lisääntyminen. Hankittua tietämystä voidaan soveltaa
muihin prosessiongelmiin ja sitä hyödynnetään myös korkeakoulujen opetuksessa.

6.4 Johtopäätökset

Esiselvityksen aikana painopistettä siirrettiin staattisesta mallintamisesta dynaamiseen. Tä-
hän oli kaksi syytä: data-aineiston koko ja menetelmäkehitys. Koeajojen määrä on esisel-
vityksen aikana erilaisten toimintaolosuhteiden vertailemiseksi liian pieni: kolmen muut-
tujan epälineaarisen vuorovaikutuksen kuvaamisessa tarvitaan 18 parametria, joiden mää-
rittäminen ei ole mahdollista 17 datapisteen avulla. Lineaarisen malliin aineistoa oli kyllä
riittävästi, mutta staattinen mallintamiseen päätettiin odottaa lisää koeaineistoa. Siirtymi-
nen dynaamiseen simuloitiin oli mahdollista, koska sen toteuttamistapa lingvistisillä yhtä-
löillä oli vuoden aikana vakiintunut ja varmistunut muiden projektien yhteydessä.
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7 DYNAAMINEN MALLINTAMINEN

Dynaamisessa mallintamisessa pyrittiin vaihekohtaisten mallien rakentamiseen erilaisiin
prosessiolosuhteisiin. Prosessiolosuhteiden osalta siirtyminen tapahtumasta toiseen on as-
teittaista, joten tapahtumat määriteltiin osittain päällekkäisiksi. Dynaamisen mallin käyttä-
minen edellytti dynaamisen muuttujan mukaanoton mallintamisessa. Dynaamista mallia
varten rakeiden lämpötilan otettiin malliin kahdelta eri ajan hetkeltä. Erotus voidaan katsoa
lämpötilamuutoksen ajavaksi voimaksi.

7.1 Datan esikäsittely

Eräs mallinnuksen onnistumisen edellytys oli suodatuspussien ravistusten vaikutuksen eli-
minointi. Ravistelun kestoa ja taajuutta pystyttiin säätämään. Useimmiten käytetty ravis-
tusväli on ollut 60 - 100 sekuntia ja ravistelun kesto on ollut yleensä 10 sekuntia. Rakeis-
tusnesteen syöttö ja ilmavirtaukset ovat keskeytettyjä ravistuksen aikana. Tästä johtuen
datasta poistettiin hetket, jolloin ravistus oli käynnissä. Ravistusten aikana kuitenkin läm-
pötila ja kosteus muuttuvat. Kaikkia ravistuksen aiheuttamia piikkejä ei ole vielä uskallettu
suodattaa, sillä ravistuksen vaikutus prosessin kulkuun on vaikeata tarkkaan arvioida. Ra-
vistelun jälkeen ilmavirtausmäärät kasvavat ja ennen ravistamisen aloittamista on havaittu
ilmavirtauksen pieneneminen. Ravistuksen aiheuttamat piikit datasta vaikeuttivat merkittä-
västi mallinnusta, koska malli pyrki reagoimaan nopeisiin piikkeihinkin. Piikit aiheuttivat
turhaa epästabiilisuutta mallinnuksessa.

Ilmavirtauksen sisäänmeno ja rakeitten lämpötila keskiarvoistettiin kymmenen pisteen liu-
kuvalla keskiarvolla. Kosteuden keskiarvoistus onnistui paremmin mediaanimenetelmällä
(10 - 30 pistettä). Näillä toimenpiteillä saatiin ravistuksen vaikutus vähennettyä minimiin
mallinnuksen kannalta ajateltuna.

Lisäksi myöhemmässä vaiheessa tulee ainakin yksi muuttuja lisää raeanalyysien perus-
teella (seula-analyysin tulokset). Seula-analyysin perusteella on mahdollista tehdä koeajo-
jen luokittelu raekoon mukaan. Myös sisääntuloilman kosteusvaihtelu huomioidaan jatkos-
sa mallien muodostamisessa.

7.2 Toimintaolosuhteet

Rakeistusprosessi jaettiin mallinnuksessa kolmeen päävaiheeseen; sekoitukseen, sumutuk-
seen ja kuivaukseen. Mallinnustyön edetessä huomattiin, että rakeistusprosessin päävaiheet
jakaantuivat erimittaisiin jaksoihin. Tämän takia päävaiheet jaettiin edelleen pienempiin
alavaiheisiin. Alavaiheiden osoittamien oli eräs keskeisimmistä esiselvityksen tavoitteista.
Kuvissa 4 - 8 on esitetty simuloinnin esimerkkiajona rakeistuksen TF14:n sumutus- ja kui-
vausvaiheiden kuvaajat. Kuvissa yhtenä inen viiva esittää todellisia mittausarvoja ja katko-
viiva simuloinnin tuloksia. Malli on voimassa ainoastaan kuvan vasemmassa yläkulmassa
merkityllä data-alueella. Nämä mallit on kehitetty kappaleessa 7.4 kuvattua menettelyä
käyttäen ja testaus perustuu kappaleessa 8.2 esitettyihin Simulink®-malleihin.

Osa-alueiden määrä hieman vaihteli koeajojen välillä. ”Palakohtaisten” mallien lukumää-
rää ei tarvitse koeajon alussa määritellä, vaan menetelmä käyttää tarvitsemansa määrän
malleja kunkin rakeistuksen aikana. Lähitulevaisuuden tavoitteena on kehittää menetelmä,
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joka osaa muuttaa käyttämäänsä mallia, kun mittausdata ei toteuta sen hetkistä mallia vaan
alkaa toteuttaa muodoltaan toista mallia. Tämä automaattinen siirtyminen tarvitaan ainoas-
taan päävaiheiden sisällä, sillä päävaiheet määräytyvät prosessin ohjaussekvenssien mukai-
sesti.

Kuva 4. Rakeistuksen TF 14 data-alueen 422 – 600 simulointitulokset.
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Kuva 5. Rakeistuksen TF 14 data-alueen 600 – 1 500 simulointitulokset.
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Kuva 6. Rakeistuksen TF 14 data-alueen 1 500 – 2 200 simulointitulokset.
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2200-2800 SPRAY / DRY
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Kuva 7. Rakeistuksen TF 14 data-alueen 2200 - 2800 simulointitulokset.
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Kuva 8. Rakeistuksen TF14 data-alueen 2 500 – 3 956 simulointitulokset.
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7.3 Muuttujien valinta

Mittaustietojen esikäsittely tehtiin korrelaatiotarkasteluna, josta saatiin selville parametrien
väliset alustavat vuorovaikutussuhteet. Vuorovaikutussuhteet muuttujien välillä saa arvon
välillä 0…1. Vuorovaikutuksen olemassaolon rajana käytettiin yleisesti käytettyä arvoa
0,6. Mitä suurempi arvo muuttujien välillä löydettiin, sitä suurempi oli niiden välinen vuo-
rovaikutus. Rinnakkaisten mittalaitteiden arvot olivat erittäin lähellä arvoa yksi (yli 0,99).
Rinnakkaisia mittareiden mittausarvoja ei voida mallintaa samassa mallissa, koska tällöin
muiden muuttujien vaikutus jää liian pieneksi. Esitarkastelun perusteella voitiin monia
muuttujia jättää ainakin toistaiseksi pois mallien muodostamisessa, koska niiden vaikutus
oli vähäinen.

Mallinnuksen alkuvaiheessa käytettiin useita eri muuttujia. Esitarkastelun ja mallinnuksen
edetessä havaittiin parhaiten prosessin etenemistä kuvaavien muuttujien olevan ilmavirta-
uksen sisäänmenomäärä sekä ilman suhteellinen kosteus rakeistuksen jälkeen. Ulostulo-
muuttujaksi valittiin rakeitten lämpötilan uusi arvo. Useamman kuin yhden lämpötilan mu-
kaanotto samaan malliin ei ollut mahdollista käytetyllä ohjelmalla, koska lämpötila-arvojen
korrelaatio olisi ollut liian hyvä. Tällöin muiden muuttujien vaikutus malliin olisi jäänyt
liian pieneksi. Simuloinnilla tutkittiin usean eri muuttujan lisäämistä yhdeksi uudeksi si-
säänmenomuuttujaksi aikaisemmin valittujen lisäksi. Uuden muuttujan painoarvo jätettiin
kuitenkin pieneksi verrattuna aikaisemmin valittujen ”päämuuttujien” painoarvoon.

7.4 Mallien muodostaminen

Lingvistiset yhtälöt muodostettiin FuzzEqu Toolboxilla Matlab®-ympäristössä. Ohjelmalla
määritettiin aluksi datalle tarkasteltavat muuttujat (variables). Kaikkiaan muuttujia oli 40
sekä lisäksi yksi muodostettu dynaaminen muuttuja (Tdyn). Lisäksi määritettiin datalle työ-
alueet (working areas) ja alialueet (subareas), jotka mahdollistavat koeajojen ryhmittelyn ja
helpottavat myöhäisempää vertailua. Muuttujien jäsenyysmäärittely (membership defini-
tions) osoitti, mitkä muuttujat soveltuvat teknisesti mallinnukseen. Muuttujat, joiden arvo
on vakio, ei voida tässä tutkimuksessa käytetyssä menetelmässä käyttää mallintamiseen,
koska mallintaminen perustuu muutoksiin muuttujien arvoissa.

Mallintamisen tarkimmin tutkitut vuorovaikutukset ovat olleet sisäänmenevä ilmavirtaus-
määrä (Fin), rakeitten lämpötila (T5) sekä ilman ulostulokosteus (U2). Lisäksi on tarkasteltu
rakeitten uudesta lämpötilasta muodostettua dynaamista muuttujaa (Tdyn). Kuvassa 9 on
esitetty näiden muuttujien jäsenyysmäärittelyt.

Automaattisen mallintamisen tuloksena saatavat yhtälökertoimet ovat lämpötilamuuttujia
lukuun ottamatta varsin pieniä. Tämä johtuu siitä, että aika-askeleen yli tapahtuva muutos
on pieni. Mallin toimivuutta paransi hieman vuorovaikutussuhteiden kertoimien muuttami-
nen kokonaisluvuista reaaliluvuiksi. Viivettä kasvattamalla saatiin ilmavirtauksen ja kos-
teuden merkitys kasvamaan verrattuna rakeiden lämpötilaan. Kertoimien suurentaminen ei
merkittävästi heikennä sovitusta, vaan muiden kuin lämpötilamuuttujien osalta tulos jopa
parantuu.

Mallinnusohjelman päivityksiä on tehty ja tehdään jatkossakin mallintamistyön edetessä.
Muuttujien välistä vuorovaikutuksen arvoa pystyttiin parantamaan Simulink®-ohjel-
mistossa. Huomattakoon, että tulokseen vaikuttaa myös nopeusmuuttuja (kappale 8.2).
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Rakeistuksen TF 15 data-alueelle 1800-2500 saatiin seuraavat kertoimet parametreille.
Mallissa oli mukana muuttujat T5 (muuttuja numero 10), Fin (muuttuja numero 4), U2

(muuttuja numero 19) ja Tdyn (muuttuja numero 41).

TF15 data-alue 1800 – 2500

• 701 relations generated
• Variables:     4    10    19    41
• Coefficients:    -0.0162     0.7065     0.0163    -0.7074    -0.0002
• Bias:    -0 Error:    0.04412 Stddev:    0.00793 Mean offset:    0.00000
• Model: -0.016 F_IN 0.706 T_5 0.016 U_2-0.707 Tdyn -0.000

Kuvassa 9 on esitetty rakeistuksessa TF 15 käytettyjen muuttujien jäsenyysmäärittelyt ko-
ko prosessin aikana. Määrittelyalue on –2...2.
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Kuva 9. Rakeistuksen TF 15 jäsenyysmäärittelyt koko prosessin aikana.
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8 DYNAAMINEN SIMULOINTI

Prosessiolosuhteet pyrittiin pitämään kaikissa koeajoissa samanlaisina. Rakeistusnesteen
määrää muuteltiin tehdyn koeajosuunnitelman mukaisesti. Ilman sisääntulokosteus vaihte-
lee ulkoilman mukaan. Vuodenaika vaikuttaa merkittävästi koeajoympäristön ilmankosteu-
teen, joka puolestaan vaikuttaa rakeistimeen ohjattavan ilman vesimäärään. Rakeis-
tusilmassa olevat vesimäärät olivat lähes kymmenkertaisia kostean sään rakeistuksissa ver-
rattuna kuivimpien rakeistusten olosuhteisiin. Jatkotutkimuksissa täytyy yhdeksi muut-
tujaksi ottaa ilman sisääntulokosteus, jotta rakeistusten vertailu toisiinsa on mahdollista.

8.1 Prosessin vaihejako

Mallintaminen on jaettu osaprosesseissa lyhyisiin osiin. Spray-vaiheen alku esimerkiksi on
nopeiden fysikaalisten vaikutusten kohteena. Sumutuksen alkaessa rakeitten paino kasvaa,
jolloin ilmavirtausta tarvitsee lisätä, jotta rakeistimessa rakeiden leijuminen jatkuisi. Vas-
taavasti kuivausvaiheessa rakeiden pintakuivuminen on aluksi nopeaa, kunnes tavoitetaan
ns. vakiokuivumisalue.

Sekoitusvaiheen (mix-vaihe) mallintamista ei ole tehty. Tämä johtuu vaiheen merkityksen
vähäisestä tuntemisesta sekä merkittävien muuttujien, kuten kosteuden ja ilmavirtauksen,
vähäisistä muutoksista sekoituksen aikana. Sekoitusvaiheen tarkoituksena on saada rakeet
haluttuun lämpötilaan sekä saada rakeet sekoittumaan homogeenisesti. Yksi rakeistus teh-
tiin kostuttamalla rakeet vedellä ennen prosessin aloittamista. Tämän koeajon mallinnus on
vielä keskeneräinen.

8.2 Simulointitestit

Mallintamisen onnistumista on testattu Simulink®-ohjelmistolla, jonka simulointituloksia
on esitetty kuvissa 4 – 8, 12 ja 13. Laskentamenetelmänä simuloinnissa on käytetty lasken-
tamenetelmiä lähinnä muokatulla askelpituudella (fixed-step) Runge-Kuttaa sekä vaihte-
levalla askelpituudella (variable step) Ode15s (stiff/NDF) -laskentamenetelmää. Viiveen
määriä on muuteltu eri muuttujille mallinnuksen parantamiseksi. Simuloinnissa käytettiin
sisääntulomuuttujina ilman sisäänvirtausmäärää ja ilman ulosvirtauskosteutta. Ulostulona
on ollut rakeitten lämpötilasta tehty dynaaminen muuttuja. Takaisinkytkentänä on ollut las-
kettu edellinen arvo. Kuvassa 10 on esitetty Simulink®-malli ja kuvassa 11 lingvistinen
yhtälösysteemi.
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Kuva 10. Simulink®-malli.

Kuva 11. Lingvistinen yhtälösysteemi.

Mallintamisen vaikein osa on ollut sumutus- ja kuivausvaiheiden alut sekä kuivauksen
loppuosa. Vaiheiden keskiosan mallintaminen on onnistunut parhaiten. Mallien testaami-
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nen simuloimalla antaa tuloksena helposti tulkittavan graafisen esityksen. Graafisesti näh-
dään mallinnettu ja todellisen datan kuvaajat samassa kuvassa. Kuvaajista nähdään abso-
luuttinen lämpötilavirhe sekä derivaatan virhe todellisen ja simuloidun välillä. Kuvassa 12
on esitetty rakeistuksen TF 14 koko prosessin kattava simulointikuvaaja. Kuvaajasta näh-
dään, että aluekohtaisia malleja tarvitaan erityisesti sumutusvaiheen alussa (kuvassa 12 x-
akselin väli 422 - 600) ja prosessivaiheen vaihtuessa sumutusvaiheesta kuivausvaiheeseen
sekä kuivausvaiheen alkuvaiheessa (kuvassa 12 x-akselin väli 2200-3000). Kuvassa 12
yhtenäinen data esittää todellisia mittausarvoja ja katkoviiva simuloinnin tuloksia.
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Kuva 12. Simuloinnin ja todellisen mittausarvon vertailu rakeistuksesta TF 14.

Taulukossa 1 on esitetty rakeistuksen TF 14 simuloinnissa käytetyt parametrien kertoimet,
mallinnusmenetelmät ja mallien reagointinopeus datan muutoksiin eri prosessivaiheiden
aikana. Mallinnuksen reagointia muutoksiin on säädetty nopeusfunktiolla. Spray-vaiheessa
mallin reagointinopeus mittausdatan muutoksiin on pidetty pienempänä kuin kuivausvai-
heessa, jonka seurauksena mallin toimivuus on ollut parhainta. Eräissä prosessialueissa pa-
ras mallinnustulos saatiin käyttämällä nopeusmuuttujana yhtälöä speed = 0.45-
(u(1)+2)*0.1. Yhtälö sai tällöin arvoja välillä 0,1...0,5. Sumutusvaihe koeajossa TF 14 al-
kaa 422:n sekunnin kohdalta ja kestää hetkeen 2 126. Tämän jälkeen alkaa kuivausvaihe,
joka loppuu hetkellä 3 956. Mittausvälinä on sekunti, eli rakeistuksen TF 14 kesto on kaik-
kiaan 3 956 sekuntia eli noin 66 minuuttia.

Muuttujien kertoimien muuttaminen paransi jonkin verran simulointituloksia, mutta pää-
säännöt pysyivät samoina kaikkien koeajojen mallinnuksessa. Taulukossa 1 prosessidata
on jaettu sopiviin jaksoihin mahdollisimman tarkan mallin aikaansaamiseksi.
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Taulukko 1. Simuloinnissa käytetyt parametrit rakeistuksessa TF 14.

Erä Data-alue Prosessivaihe mallinnustapa Fin U2 Speed
TF 14 422-600 Spray Runge-Kutta, fixed step -0,1 -2 0,15
TF 14 600-1500 Spray Runge-Kutta, fixed step -1 -1 *)

TF 14 1500-2200 Spray / Dry Ode15s(NDF),variable step 1 -1 0,5
TF 14 2200-2500 Dry Runge-Kutta, fixed step 1 -1 *)

TF 14 2500-3500 Dry Runge-Kutta, fixed step -0,1 -1 0,5
TF 14 2500-3956 Dry Runge-Kutta, fixed step -0,1 -1 *)

*) yhtälö: speed = 0.45-(u(1)+2)*0.1

Rakeistuksessa käytetty ohjaamo-ohjelma (In Touch) ei tunnista desimaalipistettä, joten
mm. kaikki lämpötila-arvot ovat kymmenkertaisia todellisiin arvoihin verrattuna. Todel-
liset rakeitten lämpötilan rakeistuksen aikana ovat pääsääntöisesti välillä 20 – 40 °C.

Koeajon TF 15 mallinnus tapahtui lähes samalla tavalla kuin TF 14 mallinnus. Rakeistus-
nesteen määrä oli molemmissa koeajoissa 3000 grammaa. Ongelmana molempien erien
mallintamisessa oli saada malli tarpeeksi nopeaksi sumutusvaiheen alussa, jossa fysikaali-
set muutokset tapahtuivat hyvin nopeasti. Sumutus nostaa kosteutta, jolloin rakeet kostuvat
ja ilmavirtausta joudutaan nostamaan. Samalla rakeitten lämpötila putoaa melko nopeasti.
Keskivaiheen mallinnus onnistui helpoiten, sillä silloin muutokset ovat vähäisiä. Ongelma-
kohta mallintamisessa oli myös siirtyminen sumutusvaiheesta kuivausvaiheeseen. Silloin
fysikaaliset muutokset ovat jälleen nopeita.

Simuloinnissa käytettiin parametrien kertoimina hieman eri arvoja. Parhaiten onnistune i-
den mallinnusten virhe oli alle 0,5 °C pitkähköllä aikavälillä, kuten 15 minuutin osa-
alueella. Huonoitenkin onnistuneilla mallinnusalueilla virhe ulostulevan lämpötilan arvois-
sa oli kohtuullisen pieni, eli alle 2 °C. Koeajo voidaan mallintaa vapaasti valittavalla mää-
rällä eri malleja. Mitä lyhyempiä mallinnettavat alueet ovat, sitä paremmin mallinnus myös
onnistuu. Automatisoidun mallin vaihtumisen kannalta ei malleja kannata kovin montaa
käyttää samassa koeajossa, jotta simulointi pysyy mallinnettavan datan muutoksien muka-
na. Taulukossa 2 on esitetty rakeistuksen TF 15 simuloinnissa käytetyt parametrien ker-
toimet, mallinnusmenetelmät ja mallien reagointinopeus datan muutoksiin eri prosessivai-
heiden aikana.

Taulukko 2. Simuloinnissa käytetyt parametrit rakeistuksen TF 15 simuloinnissa.

Erä Data-alue Prosessivaihe mallinnustapa Fin U2 Speed
TF 15 1-350 Spray Runge-Kutta, fixed step -0,1 1 0,5
TF 15 350-1500 Spray Ode15s(NDF), variable step -0,1 -2 *)

TF 15 1500-2200 Spray / Dry Ode15s(NDF), variable step 1 -1 0,5
TF 15 2200-3379 Dry Runge-Kutta, fixed step -1 -0,1 *)

*) yhtälö: speed = 0.45-(u(1)+2)*0.1



27

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0
1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

4 5 0

5 0 0

Kuva 13. Rakeistuksen TF 17 kuvaaja.

Rakeistuksen TF 17 aluksi rakeet kostutettiin vedellä. Rakeiden annettiin kuitenkin kuivua
jonkin aikaa ennen rakeistuksen aloittamista. Kostutuksesta johtuen rakeistuksen TF 17:n
kuvaaja poikkeaa hieman muiden koeajojen kuvaajista (kuva 13). TF 17:n sumutus-
vaiheessa on tapahtunut nopeaa rakeitten lämpötilan muutosta. Tämän koeajon mallinta-
minen ei ole ollut yhtä tarkkaa kuin muissa koeajoissa.

9 TULOSTEN TARKASTELU

Riskien vähentämiseksi ja testaamisen helpottamiseksi on mallintamismenetelmien toimi-
vuutta tarkasteltu aluksi suppealla aineistolla. Rakeistusten mallinnus onnistui hyvin, kun
mallinnettava data jaettiin osa-alueisiin. Muuttujien välisiä vuorovaikutuskertoimia säätä-
mällä saatiin malli toimimaan myös nopeasti muuttuvilla data-alueilla. Tasaisien osien
mallinnus onnistui erityisen hyvin. Suurimmat vaikeudet mallintamisen kannalta olivat ra-
keistusvaiheen alku ja siirtyminen sumutusvaiheesta kuivausvaiheeseen.

Esiselvityksen eräänä tavoitteena oli osoittaa, että prosessivaiheet jakaantuvat alavaihe i-
siin. Tämä saatiin osoitettua käytettäessä tapahtumapohjaisen sumean lingvistisen yhtälö-
järjestelmää dynaamisessa mallinnuksessa. Näin ollen tehty esiselvitys on osoittanut tar-
kasteltavan mallin soveltumisen lääkevalmisteiden valmistusprosessien tutkimuksessa.
Esitarkastelussa käytetty mallinnus soveltui suurien tietomäärien nopeaan tarkasteluun.

Testaustulokset osoittavat myös, että lyhyet prosessivaiheet voidaan erottaa toisistaan sel-
keästi (kuvat 4 - 8). Vaiheen jäsenyysaste on lähellä ykköstä, kun malli ja mittaukset ovat
lähellä toisiaan. Jäsenyysaste menee nollaan, kun käyrät etääntyvät toisistaan. Vaiheiden
tunnistaminen ja mallien vaihto on siten mahdollista toteuttaa.

Tavoitteena jatkossa on, että tunnistettujen tapahtumien pohjalta ennakoidaan tuotteen
laatua kuvaavia suureita ja generoidaan varoituksia ja hälytyksiä epäedullisista prosessi-
olosuhteista, joilla voi olla vaikutusta tuotteen laatuun. Tässä tarkastelussa tarvitaan staat-
tista mallinnusta, joka puolestaan merkitsee suurta määrää uusia koeajoja. Laaja koeohjel-
ma on tarkoituksena tehdä jo käynnistyneessä jatkoprojektissa.
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Dynaamisten mallien osalta on tavoitteena edelleen tarkentaa malleja ja mahdollisesti au-
tomatisoida mallin muuttamiset eri vaiheissa. Simulink®-ohjelmistolla voidaan jatkossa
simuloida uusilla lisämuuttujilla, määritellä kertoimia tarkemmaksi sekä käyttää muitakin
laskentamenetelmiä kuin Ode15s (stiff/NDF),  Euleria ja Runge-Kuttaa. Sisääntulomuuttu-
jien määrää voidaan kasvattaa, jolloin mallin tarkkuus paranee. Koeajoja tehdään jatkopro-
jektin edetessä edelleen lisää, jolloin mallien testaamisen toimivuus varmentuu.

Tarkasteltava järjestelmä on modulaarisuutensa vuoksi laajennettavissa suuremmalle läh-
töaine- ja lopputuotevalikoimalle. Järjestelmää voidaan laajentaa myös rakeistuksen ja
tabletoinnin säätöön ja online-diagnostiikkaan sekä toisaalta lääkeformulaatioiden suunnit-
teluun. Prosessivaiheiden ohjaus sumean säädön avulla tulee ajankohtaiseksi, kun mittaus-
tietoa on tarpeeksi ja tietokanta tarpeeksi laaja.

10 YHTEENVETO

Datan onnistunut mallinnus edellytti datan jakamisen lyhyisiin prosessivaiheisiin. Prosessi-
vaiheiden keskiosan mallinnus onnistui parhaiten, koska muutokset mittausarvoissa tapah-
tuivat hitaasti. Vaikein mallinnettava alue oli sumutus- ja kuivausvaiheiden alut, jolloin ta-
pahtui nopeita fysikaalisia muutoksia. Säätelemällä mallin reagoimisnopeutta mittausar-
vojen muutoksiin, saatiin mallinnus toimimaan melko hyvin myös nopeiden muutosten
alueella. Todellisen ja simuloidun arvon ero oli koko prosessin ajan alle 2 °C.

Jatkotutkimuksissa tavoitteena on malleja edelleen täsmentää sekä mallien toimintaa auto-
matisoida. Sisääntulo muuttujien määrää lisäämällä mallien tarkkuus paranee, koska tällöin
useampi muuttuja huomioidaan. Lähitulevaisuuden tavoitteena on kehittää systeemi, joka
osaa vaihtaa käyttämäänsä malliaan toiseen kun annetut toteutumiskriteerit eivät enää täy-
ty.

Tässä raportissa esitettiin TEKES-rahoitteisen TASKO-esiselvitysprojektin tuloksia ajalta
1.1.1999 - 31.1.2000. Menetelmien puolelta hanke liittyi myös muihin Oulun yliopiston
säätötekniikan laboratorion tutkimushankkeisiin, mm. TOOLMET-2-MODPRO -
projektiin, joka kuuluu teknologiaohjelmaan Oppivien ja älykkäiden järjestelmien sove l-
lukset. TASKO-projektissa tutkimusympäristönä on yhteistyökumppanin Helsingin yli-
opiston Farmasian teknologian osaston Glatt WSG5 leijupetirakeistin. Esiselvitysprojektin
tulosten pohjalta on käynnistynyt jatkoprojekti TASKO-2, jonka rahoituksessa on mukana
myös Orion-yhtymä Oyj.
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