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Pintarakenteen tutkimiseen soveltuvat pintaa koskemattomat menetelmåit ovat kehittyneet paljon

viime wosina. Eråis tällainen menetelmä on konfokaalimikroskopia. Pintarakennetta on perin-

teisesti kuvattu karheussuureilla. Koska karheussuureet eivät þkene kuvaamaan pintaa täysin

yksikäsitteisesti, on piruran epätasaisuutta pyritty kuvaamaan fraktaaligeometrian avulla. Frakfaa-

ligeometriassa pintaa voidaan parhaassa tapauksessa kuvata yksittaisella luvulla, fraktaalidi-
mensiolla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvitt¿i¿i konfokaalimikroskoopin soveltuvuutta tabletti-
pinnan kuvaamiseen. Arvioinnissa kä¡ettiin tablettipinnasta määritettyjä karheussuureita. Lisäksi

tutkittiin mahdollisuuksia kuvata tablettipinnan rakennetta fraklaaligeometrian avulla.

Laktoosi-a-monohydraatista puristettiin tabletteja viidellä eri puristusvoimalla ja -ajalla. Tablet-
tien ylä- ja alapinnalta kuvattiin laserkonfokaalimik¡oskoopilla erästä riippuen viisi tai yhdeksän

eri kohta¿. Mikroskooppikuvista laskettün kuvank¿isittelyohjelmilla sekä karheussuureet että frak-
taalidimensiot. Tutkimuksessa tarkasteltiin yksittäisen tabletin ja tablettierân karheutta sekä eri

tablettierien v¿ilisi¿ pinnankarheuden eroj a.

Tableteille mäåiritetyissä pinnankarheussuureissa oli runsaasti hajontaa. Hajonnan katsottiin joh-
tuvan laserkonfokaalimikroskoopin liian pienestä kuvakoosta suhteessa sekä koko tabletin että
myös tabletin pinnassa olevien laktoosihiukkasten kokoon. Koska näytekohta oli pieni, saattoi se

osua laktoosihiukkasen päalle tai hiukkasten våiliin. Viiden ja yhdeksân näytepisteen otokset olivat
molemmat riittamattomiä tablettipinnan luotettavaan kuvaamiseen. Karheussuureen arvoista
pystyttün selkeästi osoittamaan ainoastaan tablettien ylä- ja alapinnan väliset erot. Konfokaalimik-
roskooppi kuvasi hyvin nâytekohdissa olevaa kolmiulotteista pintarakennetta. Tablettipinnan
kokonaisrakenteen kuvaamiseen se kuitenkin oli heikko menetelmä.

Vaikkei tabletin pinta ollut ideaalisesti fraktaalinen, pystyttiin näytekohdille määrittämään
fraktaalidimensiot. Toisin kuin karheussuureissa fraktaalidimensioissa ei ollut juuri lainkaan
tabletti- tai eräkohtaista hajontaa. Fraktaalidimensiot eivät osoittaneet selkeâä eroa ylir- ja alapin-
nan valillä. Myöskaän puristusolosuhteiden ei voitu todeta vaikuttavan dimension arvoihin.
Tulosten perusteella vaikutti siltä, että pinnan fraktaalisuudessa ei tapahdu muutosta puristus-

olosuhteita vaihdeltaessa. Pienestä kuvakoosta johtuen on hyvin mahdollista, että mä¿iritetyt

fraktaalidimensiot kuvasivat ainoastaan laktoosihiukkasen pintarakennetta, eivätkä koko
tablettipintaa.
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