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JOHDANTO 

Rakennettaesaa matemaattista mallia vedenlaatuennustei
siin on limnologisen harkinnan lisaksi kaytettava my5s mate
maattista ana1yysia hyv~ lopputulokseen ~semieeksi. Eri
tyisesti useampiu1otteisissa tai kinetiikaltaan monimutkai
sissa ma1leieaa on tarjolla vaara, ett~ jokin s~sa vaarat
tomalta tai intuitiivisesti selvalta tuntuva piirre mallin 
yhtaloissa tai tietokoneohjelmassa tarvelee mallin ennusteen. 
Jotta tallaiselta valtyttaisitn, on aihetta varmistua kay
tettavan mallin stabiiliudesta. 

Stabiiliusongelmia voi mallissa esiintya usealla tasolla. 
Kasillaolevassa ty6ssa esitellaan lyhyesti e~it~ yleisia 
piirteita stabiiliuuteen vaikuttavista tekijoista kuudella 
tasolla: konealgoritmin, numeerisen menete1man, differenti
aaliyhtaloiden rakenteen, systeemin dynamiikan, malltn herk
kyyden ja mallin vastaavuuden. Lis~ksi ku1lakin tasolla esi
tellaan joitakin menetelmia stabiiliuden analysoimiseksi. 

Esimerkkina stabiiliusanalyysista tutkitaan yksinkertai-. 
sen deterministisen jarvimallin, Keski-Paijanteen happ1ma1lin, 

stabiL1iusominaisuuksia. Tama malli on rakennettu Vesihalli
tuksen ja Suomen Itsenaisyyden Juhlavuoden Rahaston jatevesi
projektin yhteydessa. Sen ovat kehittaneet MEL !om Frisk ja 
MML Tellervo Kyl~-Harakka Vesihallitukaesta ja ohjelmoinut 
FK Riitta Maatta. Keski-~ijanteen happimallin ensisijaisena 
tarkoituksena on antaa kayttokelpoisia ennusteita liuenneen 
hapen ja kasviplanktonbiomassan ~~rast~ paperi- ja selluloo
sateollisuuden kuormittamissa jarvie~. Malli on yksiulottei
nen kaksikerrosmalli, jossa jarvi pituussuunnassa jaetaan ele
mentteihin, joissa kussakin ld:isitellli.S.n plUillys- ja a1usvesi 
erikseen. Sita voidaan kayttaa kesakerrostuneisuuskauden 
vedenlaatuennusteisiin. 

Keski-Paijanteen happimalli todetaan stabiiliksi kone
algoritmin, numeerisen menetelman, yhtaloiden rakenteen ja 
systeemin dy.namiikan suhteen mallin kayton kannalta valj~ 
rajoitukein. 

~ama tyo on samalla tehty op~ytteeksi Helsingin Y1i

opiston Tietojenkasittelyopin 1aitokselle. Kritiikista haluan 
kiittaa professori Matti Makelaa ja FL Heikki Lokkia. 

Mrzt'• ,,' +~~ 
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l. 

Jarvimalli on matemaattinen jarviekosysteemin 
simulointimalli. Silla pyritaan selvittamaan joukon 
tilamuuttujia ajalliset ja paikalliset arvot j~rvessa. 
Tallaisia tilamuuttujia ovat esimerkiksi happi, biologinen 
hapenkulutus eli BOD, nitrasttitypen ja ammoniumtypen pi-
toisuudet, leva-, plaructon- tai kalalajien biomassat 
jne. Tilamuuttujilla luom1ehditaan jarviekosysteemin tilaa. 

Jarvimalli on vektoriarvoinen kuvaus 

n = 1,2 tai 3 mallin ulotteisuuden mukaan 
T = aikaulottuvuus 
m = tilamuuttujien lukumaara 

Kirjainta c kaytetaan merkitsemaan yksittaista vektorifunk

tion c komponenttifunktiota 

(1.2) 

Jarvimallin avu.lla pyri ta~3.n saamaan tietoa jarvieko
systeemin toimimLasta kokonaisuutena, seka kayttamaan sita 
lcvantitatiivisiin eisiin jarven tilasta mm. paatet
taessa teollisuuden ja yhdyskuntien jatekuormituksen nor
meista. Jarvimalli voi olla deterministinen tai stokastinen 
sen iuukaan, ka ellaanlco biologisia ja kemiallisia proses
seja jarvessa deterministisina vai satunnaisilmioina. Deter
ministinen kasi ttelytapa on ollut valli tsevana tahane,stisessa 
mallinrakennustyossa. 

Jarvea simuloitaessa on mahdollista yrittaa maarata 
ekosysteemin t t muuttumattomin syottotiedoin, 
tai tietyn ajanjakson til8.Jlluuttuja-arvot dynaamisesti 
muuttuvalla teell2i. nakokanta soveltuu parern-
min elcolo,siseen perustutkimukseen, j8.lkimmainen taas veden

laatuennust seen. ssa tyoss~ on ensisijaisesti 

tarkastel tu dyna2111i a simulointia, mutta suuri osa esi tetysta 

teoriasta ja sta on sellaisenaan sovellet-
tavissa s simulo eihin. 
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Jarvimallia koottaessa on laadittava kuvaus jarvieko
eemista kolmella tasolla. On muodostettava hydrodynaa

minen kuvaus jarvesta, jonka perusteella maarataan ainehiuk
kasten kulkeutumisreitit. Taman jalkeen maarataan tilamuut-

ien valiset kemialliset ja biologiset prosessit. Naissa 
kummassakin kaytet~an tavallisimmin ensimmaisen k~rtaluvun 
reaktiokinetiikkaa, jolloin reaktioiden tuotokset, elioiden 
maaran lisays ja vaheneminen jne. ovat suoraan verrannollisia 
tilamuuttujan pitoisuuteen. 

Deterministinen jarvimalli on matemaattiselta muodol
taan osittaisdifferentiaaliyhtaloryhm.a. Dynaamisessa ja, 
usein myos tasapainosimuloinnissa se on alkuarvotehtava, 
jossa lahtotietoina ovat tilamu~ttujien arvot simuloinnin 
aloitushetkella, seka kuormitus- ja virtaustiedot jarven 
jollain reunalla koko simulointijakson ajalta. Alkuarvoteh-

on joskus mahdollista redusoida tavallisten differen
tiaaliyhtaloiden ryhmaksi. ~os kaytetaan kaksi- tai kolmi
ulotteista hydrodynamiikkaa, johdutaan yhdistettyihin alku
ja reuna-arvotehtaviin. Muodostettu yhtaloryhma ratkaistaan 
yleensa numeerisesti tietokonetta kayttaen. Tasta syyst~ 
joudumme tutkimaan myos yhtal9ryhman ratkaisumenetelman, 
ja laajemmin koko jarvimallin, stabiiliutta. 
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2. DETERMINISTISEN JARVIMALLIN STABIILIUS 

Stabiilius yleensa tarkoittaa vakautta. Simulointima~li 
on approksimaatio esittamansa reaalisysteemin toiminnasta, , 
ja sellaisena aina sisaltaa virhetta. d!os malli on st?biili, 
tama virhe ei paase kasvamaan yli asetettujen rajojen, ja 
nain saatamme luottaa mallin antamaan informaatioon reaali
systeemista. 

Simulointimalli sisaltaa likimaaraistyksia useilla t~
soilla. Siksi joudutaan myos mallin stabiilius maarittele
maan usealla eri tavalla. Nama eritasoiset stabiiliusmaari
te1mat esitetaan jarjestyksessa "pohjalta ylos", jolloin 
paasaantoisesti ylemman tason stabiilius edellyttaa mallin 
stabiiliksi kaikkien alempien tasojen maari telmien mukaan. -
Myos ·kaytannossa valmiin ~allin stabiiliusanalyysi suorite~ 
taan tassa jarjestyksessa, mutta mallia rakennettaessa 
edetaan painvastaiseen suuntaan. 

2.1 Konealgoritmin stabiilius 

Konealgoritmin stabiilius tarkoittaa tietokoneen las
kennassa syntyvien pyoristysvirheiden.kasautumattomuutta. 
Tietokone laskee kayttaen liukulukuja, ja talla aarellisella 
lukujoukolla se esittaa reaalilukujen joukkoa R. Jokainen 
liukuluku koostuu mantissasta, jonka pituus vastaa 6-20 
merkitsevaa numeroa kymmenjarjestelmassa, ja eksponentista, 
joka antaa liukuluvun suuruusluokan, esimerkiksi lo-38 - lo38 • 
Liukuluvul'l arvo a saadaan kaavasta 

(2.1) 

b = mantissa 
e = eksponentti 

Kaikki laskutoimitusten tulokset joudutaan pyoristamaan 
me~tissan pituuden maaraamaUn tarkkuuteen, jolloin tata 

tarkkuutta pienemmat erot j~i.Uv~i.t huomiotta. Laskennassa 
saattaa tulla virhettL-i myos tuota kertalukua suuremmissa 
numeroissa ns. merki tsevien numeroid.en kumoutumisen kautta. 
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Eri tyisen al ttii ta talle ova·t; kahden eri suuruusluokkaa 
olevan luvun yhteenlasku ja kahden milt yhtasuuren luvun 
vahennyslasku. Tama virhe vahvistuu suure , jos se syntyy 
eksponenttiin itseisarvoltaan pieneen nimittajaan, tai 

korotetukai korkeaan petemsaiia s. 14. 

Konealgoritmin stabiiliudesta varmistutaen suunnitte-
lemalla mallin algoritmin laskentajarje siten, etta 
valt eri suuruusluokkaa olevien en yhteenlaskemista 
ja lahes yhta suurten lwcujen vahentami • Jos tama ei 
jossain kohdin mahdollista, kayt mall~ 9hjelmassa 
hyvaksi tietokoneen kaksoistarkkuuden lukutyyppia, jolloi~ 

kri~ttisten lukujen mantissan pituus saadaan kaksinkertai
seksi. 

2. 2 Numeerin·en stabiilius 

Deterministisen jarvimallin numeerinen stabiilius tak~a, 
osittaisdifferentiaaliyhtaloryhman ratkaisemisee~ kay
numeerinen algoritmi todella tuottaa lukujoukon, joka 

ri~ttavalla tarkkuudella esittaa ryhman analyyttista ratkai= 
sua. Seuraava9sa rajoitutaan selkeyden ~oksi yhteen paikka
ulottuvuuteen, jolloin ratkaisukayra c(x,t) on yhden paikka
muuttujan x ja ajan t funktio. Lyhyyden vuoksi merkitaan 
c:lle vain kulloinkin relevantti muuttuja tai indeksi. 

2.2.1 Operaattorit ja differenssimenetelmat 

Operaattori on kuvaus f't;~nl-ctiol ta toiselle, tai funk

tiolta lukujoukolle. Alueita, joilla operaattorit ovat maa
eltyja, kutsutaan funktioavaruuksiksi. Mikali operaattori 

A euttaa ehdon 

(2.2) 

a ja b vakioita 

A:J;J. operaatt "' J ouklcoa ope-
ore joihin si j jo riippumat-
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tomia muuttujia, kutsutc.!2l1 yksi- tai usec.mpipararnetriscksi 

operaattoriperheeksi. 

silla 

d Deri vac:, .. ttaoperaattori - on lineanrinen oper2.ztttori, dx 

(2 .. 5) 

Srunoin on laita IDd~r&tyn integroinnin, joka lruvaa suljetulla 

valilla integroituvan funktion reaalilulcujen joulcolle, j2. 
\ 

valciolla kertomisen. 

Funktioavaruuciessa H m8.~ri tellaan. normi H' o 1J kuvauksena 

avaruudelta H reaa1ilukujen joukkoon R, jolle patee 

1) llfl\> 0 kaiki1le f' H, ~0 ja Uolf =0 

2) II tfll = \ t\ll fl{, kun t on vakio (2.3) 

N ormi on er:.:.LLnle.inen funktioe~varuuc1en mi tta, j ol1a 

funktioiden "suuruutta" voide,an verr9-ta toisiinsc... Normeja 

on erilaisia. E~imerkiksi v~~1i11a (o, 1] jatkuvien funktioiden 

avE~ruudessa C [o, :Q r.o.aari tellii2~n normi t 

l) l{ o lf = sup , ( f ( x) l 
00 Xc[O,ij 

l 

2 ) \l o H 1 = ~ { f ( x ) l dx 

0 (2.4) 

1' l 

3) H o l\ 2 = ( ~ I f ( x) \ 2 dx) 2 

0 

Numeerisesti osittaisdifferentiaaliyhtalo ja -yht~lorybma 
ratkaistaan tavallisimmin kayttaen differenssimenete1mia. 
Sen si3aan etta annettaisitn kukin ratkaisun komponenttitunk
tio analyyttisena lausekkeena, josta sen arvo olisi maarKt
tavissa mielivaltaisessa tason x~~ pistees~, mis~ XcR on 
vali, maarat~ sen numeerinen arvo vain aarellisessa piste
joukossa. 



{ ( 't . ) 
J ' ••• 'h; 
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j=O, ••• , 1:} , J 

c:n mlit-irittelyjoukkoon X)('T. Vttliarvot 

erpoloimalla /1/ s.l4-15. 

Yhtenainen ro..tkaisualue De:X:wT 

D 

Ratkaisualuecn D peittava hila 

L 

muodostcu1 hilan 

tarvittaessa 

t 
' T 

T 

kuva (1) Differenssirnenetelman ratk2.isuhila 

Hilassa {(x1 ,tj)} .osittaisdifferentiaaliyht~lijn dif
ferentiaalioperaattorit korvata.an differenssioperaattoreilla. 
Pitoisuuden c muutosnopeutta %{ arvioidagn differenssi
operaattori1la 



--
t on steiden 

eteenpain otettu 

toisen paikallisen o 

aida 

= (2.6) 

) ja (x. ,t.) ajallinen etaisyys ja 
l J 

(2.7) 

si. aHvas~i voidaan pitoisuugen 

ai erivaatan ~xc lauseketta arvi-

c. 1 -2c. +c. 1 : l+ l l-
~ _ __::=..:..:;;,_ ___ ___;;,;;;::;....__ ~ . . . 2 

Ax 
(2~2) 

differenss~, kaytet~ myos taakse

C; =c ...... c. 1 
" J J-

ja keskeisdifferanssia b • 

(2.9) 

(2.10) 

Lisaksi voidaan differentiaalioperaattoreita korvata eri 
differenssien aj paikallisilla keskiarvoilla 
ja nain yrittaa paatytt nopeammin suppeneviin tai stabiilim

peihin menetelmitn. 
Koska ax, ~t je_ muut differentiaalisuureet ove_t infini-

tesimae..lisia, ta 

sia, 

diskretointivirhet 

ferenssein muodostet 

kelvollinen approksimaatio 

n~yt sikin £ellais 

differenssisuureet /J.x, At jne. 

ssa edelliset jlilki~paisilla 

saattaa aiheuttaa sen, etta dif

ei ole alh~peraisen yhtalon 

vaikka se ensi silmayksella 

taa aa todellisuudessa 

iaaliyhtalolle, 

t 

heet 

enetkin alkuaryo- tai p;yoristysvir

ferenss 

stabi 

en 

lii 

orei 

e 

' etta ne lopulta 

kaytetty dif

maaritella joukon 

smallisesti 

teorian avulla. Esitys perustuu 
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LAX'n ja RICHTMYERin /11/ artikke1iin vuode1ta 1956. 

2.2o2 Stabii1ius ja suppeneminen 

Tarkastel1aan a1kuarvotehtavaa 

ft c(t) = A c(t) tf)O, T] 

(2.11) 

c(O) = c0 

A = paikan derivaattoja sisa1tava differentiaa1i
operaattori 

T = aimulointijakson pituus 
c0= ratkaisufunktion c a1kuarvo suoralla t=O 

A11ruarvotehtavan (2.11) sanotaan o1evan hyvin asetettu, jos 
se tayttaa seuraavat kaksi ehtoa 

1) Tehtava11e on o1emassa aito ratkaisu, eli on olemassa 
c(t) siten, etta 

(2.12)a 

kaiki1la te [o, ~ j a suppeneminen on tasaista ta11a vaii11a. 
Tassa merkintii U o \\ tarkoi ttaa j otain sen funktioavaruuden 
normia, johon mahdol1iset ratkaisufunktiot c(t) kuuluvat. 

2) Tehtavan ratkaisut riippuvat jatkuvasti alkuarvo
funktiosta c0 • Kun ratkaisu c(t) esitetaan a1lcuarvofunktiosta 
riippuvana 1ineaarisen '. operaattorin \ E avulla 

c(t) = E(t)c0 (2.12)b 

ja muutrumne sitten a1kuarvofunktiota saama1la siihen 
funktion v0 , niin vae,ditaan, etta on olemassa sel1ainen 
vakio K, etta. 
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(2.13) 

Vaaditaan siis, etta ratkaisufunkt c(t) a1kuarvoista c0 
riippuvana funktioperheena esittavan operaattoriperheen E(t), 

on o1tava tasaisesti rajoitettu. Tama on ekviva1enttia si11e, 
etta rajoitettu muutos a1kuarvoissa aiheuttaa siihen jossain 
su.hteessa o1evan rajoitetun muutoksen ratkaisukayrassa. 

Siirryttaessa nume sta ratkaisua varten differenssi
yhta1oesitykseen korvataan tehtavassa (2.11) operaattori 

~ 
~t c ( t) differenssioperaattori11a (2.14) 

ja operaattori 

A c(t) ori11a B(At) - I c. 
J (2.15) 

.At 

I = identiteettioperaattori 

Sijoittama11a nama 1ausekkeet yhtaloon (2.11) saadaan 

c . 1 = B (At ) c . 
J+ J ' 

(2.16) 

jo11oin 

(2.17) 

mika antaa 1ahtokohdan eteneva11e numeeriselle ratkaisu~1e. 

Jotta numeerisesta ratkaisusta saataisiin ha1uttu tu1os, 

on differenssioperaa~torin (2.15) jo1lain tava1~a vastattava 
differentiaalioperaattoria A. Jos nain on 1aita, sanotaan 

sijoitusten (2.14) ja (2.15) olevan konsistentti approksi
maatio,a1kuarvotehtaval1e (2.11). Konsistenssin ehtona vaa
ditaan, etta 

II { B (6 t) - I \ II lim . - A c(t) 
.6.t-.o 6 t 

= 0 (2.18) 

kaiki11e. [o, ja suppeneminen on tasaista tal1a valil1a. 
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Perimmainen tavoite mallin numeerisessa stabiiliusana
lyysissa on osoittaa, etta kaytetty ratkaisumenetel~ suppe
nee kohti differentiaaliyhtalon ratkaisua, kun aika-askelta 
At lyhennetaan rajatta. Valit~an kasvava jono kokonaislukuja 
nj ja vaheneva jono aika-askeliaAjt siten, etta 

. , 

n . .6. . t = t , kun t E J 0, T] 
J J 

(2.19) 

Talloin j:n lahestyessa aaretonta myos nj lahestyy aaretonta 

ja .Aj t 1ahestyy no1l~a. 

Jotta hyvin asetefG.n a1kuarvqtehtavan (2.11) konsistentti 
differenssiapproksimaatio (2.14)-(2.~5) suppenisi kohti 
alkuarvotehtavan ratkaisua vaaditaan, etta 

lim 
j...,oo 

(2.20) 

mielivaltaiselle kelvolliselle alkuarvofunktiolle c0 • 

Differenssiapproksimaation stabiiliudella tarkoitetaan, 
etta alkuarvofunktioon c0 mahdollis~sti sisal~yva lahtoarvo
virhe ei paase yahvistumaan rajatta, kun aika-askelta lyhen
netaan. Nain on, jos yksiparametrinen operaattoriperhe 

(2.21) 

missa parametri j on mika hyvansa luonnollinen luku, on 
tasaisesti rajoitettu. On siis oltava olemassa vakio K siten, 
etta 

(2.22) 

kaikille. j ja kelvollisille alkuarvofunktioille c
0

• Huomat
tavaa on, etta stabiilius nain maarit~ltyna on yksinomaan 
differenssiapproksimaatiou ominaisuus, eika alkuper~ista 
differentiaaliyhtaloa tarvitse lainkaan tarkastella, kun 

konsistenssi on varmistettu. 

Keskeiset stabiiliuden ja suppenemisen kasitteet voidaan 

samaistaa Lax'n ekvivalenssilauseen kautta: 
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Hyvin asetetun a11{uarvotehtavan (2.11) konsistentille 
(2.14) - (2.15) stabiilius on 

riittava ja valttamaton o suppenemiselle. 

Lause on,todistettu viitteessa /11/. Lax'n ekvivalenssilause 
osoittaa, etta haluttaessa tutkia lineaarisen differenssi
approksimaation suppenemista ehdon ( 2. 20) p.erusteella voidaan 
yhta hyvin analyse stabiiliutta ehdon (2.22) perusteella 
ja painvastoin. Ko jarvimalli lahes'aina on osittaisdif-
ferentia~liyhtaloryhma, taytyy kullekin ryhman yhtalolle 
osoittaa, etta lahtoarvovirheen lis~ksi myoskaan muiden 
ryhman yhtaloiden tuomat lahtoarvo-, pyoristys- ja diskretoin
tivirheet eivat vahvistu rajatta yhtaloryhmaa numeerisesti 
ratkaistaessa. Tama saattaa joskus tuottaa huomattavia vai

keuksia. 

2.2.3 Numeerisen stabiiliuden analysoiminen 

Edella esitetty Lax'n ja Richtmyerin tapa maaritella 
numeerinen stabiilius ei suinkaan ole ainut kaytetty. Tasta 
johtuen myos stabiiliuden analysointimenetelmat poikkeavat 
toisistaan suuresti. Usein kuitenkin naennaisesti hyvin eri
laiset lahestymistavat johtavat ekvivalenttei~in stabiilius
ehtoihin. On esimerkiksi yleensli yhdentekevaa, analysoidaa.nko 
stabiiliutta lahtoarvovirheen vai pyoristysvirheen suhteen. 
Niin ikaan voidaan suppenemista tutkittaessa yhta hyvin aja
tella aika-askelta lyhennettavan kuin simulointiaikaa jat
kettavan rajattomasti /17/s.267-268,/1/s.29. 

Eras suoraan stabiiliuden maaritelmaan (2.22) perustuva 
analysoint;itapa on tutkia differenssioperaattorin B{~t) 
matriisia, joka saadaan kirjoittamalla operaattori kaikille 
pituusulottuvuuden hi1apisteille. Tama matriisi tulee aika
askelta lyhennettaessa korotetuk:si mielivaltaisen korkeisiin 
potensseihin. Saatu tulomatrii syy alkioiltaan rajoitet
tuna vain silloin, kun matri~sin B(At) spektraalisade, itseis

arvoltaan suurin ominaisarvo, on pienempi tai yhta suuri 
kuin 1 + 0 (At ) • 

Matriisin B ominaisarvot ~ ovat matriisin luonteesta 

paljon kertovia lukuja, jotka matriisin karakteris-

tise yhtalosta 
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B - ?\I\ = 0 (2.23) 

rllerkinta I c I tarkoi ttaa matriisin determinanttia ja I on 
yksikkomatrii • Karakteristinen yhtalo on auki kirjoitettuna 
h:nnen 
tuvu.uden 

en polynomi, missa h on ratkaisuhilan pituusulot
eiden lukumaara, ja B siis hxh -matriisi. 

lVIerkinta O(.o:t?) 

arvotarkasteluissa kayttaytyy kuin ~ 
vakiolla. Jos esimerkiksi ~ t: a si 

p~t) = 

termia, joka raja
kerrottuna jollain 

termi p(At) 

(2.24) 

niin on olemassa £>0, jolle, kun ,AtE )O,t[, on o1emassa 

vakiot at ja siten, etta 

(2.25) 

Kun stabiiliutta tutkittaessa At-+0, on va1ttamatonta 
asettaa myos .6. x-. 0, jol1oin hu+co ja joudutaan tutkimaan 
mie1ivaltaisen suurta matriisia. Tama kuitenkaan vaikuta 
oleellisesti analyysiin, si1la kaikki mielekkaat matriisit 
B(At) ovat perusrakenteeltaan yksi- useampidiagonaalisi~ 

lavistajamatriiseja, joissa sama perusyksikko, laskentamole
kyylli, toistuu pitkin lavistajanauhaa. Jios esimerkiksi B(c6t) 

on ~~ A'lll:, on operaattorin matriisi muotoa 

-1 0 0 e e e 0 0 

1 -1 0 e e e 0 0 

0 1 -1 • e e 0 0 

e • • • e At (2.26) 
e • • (\ AX 
• til " • 

0 0 0 e " e ' •l 0 

0 0 0 e e • 1 -1 
'-"'" ""'""'yr 

__, 

h 

Matrii B ) : en operaattoriaking 
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( 2. 26 b 
MatriisintKarakteristinen yhtalo on 

(2.27) 

jolla on vain yksi juuri, A= - !~· Spektraalisade != ~ 
ja stabiiliuden ehtona siis .6t .S 4x. 

Diskreetissa perturbaatioanalyysissa tuodaan mielival
taiseen kohtaan ratkaisuhilaa virhe, joka aiheuttaa heilah
duksen pois oikeasta ratkaisusta tuolla kohden. Laskennan 
edetessa heilaktelu leviaa ymparoiviin hilapisteisiin. Rat~ 
kaisevaa on, kasvaako vai pienen~eko heilahtelun amplitudi~. 
toisin sanoen virheen itseisarvo, laskennan edetessa. Edel~ 
lisessa tapauksessa differenssikaavio on katsott~va epasta
biiliksi, jalkimmaisessa se on stabiili /17/s.36-42. 

H~rt'n stabiilinsanalyysissa pyritaan differenssiyhta
lon stabiilius selvittamaan palauttamalla se takaisin osit
taisdifferentiaaliyhtaloksi. Tama suoritetaan maarittelemalla 
ratkaisufunktio hilapisteiden valialueella laajentamalla 
differenssioperaattorin B(At) termit sinne Taylor-kehitel~ 
mien kautta. Nain pyritaan koko ratkaisualu~elle muodosta
maan sellainen osittaisdifferentiaaliyhtalo, jonka stabiilius
ominamsuudet tunnetaan differentiaaliyhtaloiden teoriasta 
/17/s. 46-48. 

Taylorin lauseen mukaan mielivaltaisen, riittavan monta 
' ..... l::-li!.!ll kertaa derivoituvanrarvo pisteessa X+AX voidaan esittaa 

funktion ja sen derivaattojen arvojen pisteessa x avulla 
aarettomana sarjana 

.Ax2 
f(X+AX) = f(x) + AXf '(x) + F f '1x) + ••• 

Rn (x) !:::: jaarmosterrni, joka on kertalukua O(Axn+l) 

Luultavasti yleisinunin kaytetty stabiiliuden analysointi
menetelma on von Neumann -stabiiliusanalyysi. Lahtokohtana 
siina on jatkuva virhefunktio lahtoarvolinjalla t=O. 
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virheftmktio ~ esi tetaan t:Ulre11isena Fourier-sar jana 

h 

L 
k =1 

X 

(2.29) 

h = steiden 1ukumaara pituusu1ottuvuudessa 

~ :n y1aindeksi on aikaindeksi, alaindeksi paikkaindeksi 

v0 = virheen amp1itudifunktio aikataso11a t=O 
~ = imaginaariyksikko 

l{x = aa1 to1u.ku 

Maarite11aan lisaksi vaiheku1ma e = 

Fourier-sarja on eras tapa esittaa aarettoman sarjan 

avu11a·mie1iva1tainen, rajoitettu, pa1oittain monotoninen 
funktio. Lahtokohtana on 2~-periodinen funktio, joka esite
taan aEirettomana trigonometrisena sarjana, Fourier-sarjana 

ao 00 

f(x) +E (Bn.cos nx + bnsin nx) (2.30) = 2 
n=1 

missa 

1f 

1) 1 \ f(~) d::X: ao = 7f 

""" 
" 2) ak = i ~ f(x) cos kx dx (2.31) 

... , 
11 

3) bk = -#~ f(x) sin kx dx 

Sarjalla (2.30) voiaaau approltaiaoida aJ'lSII aielivaltai•eUa 
raj oi tetulla vali1la ma~iri tel tya paloi ttain monotonista 

iota suorittffinalla integraaleihin (2.31) muuttujanvaihto 
jolloin integrointi tapahtuu yli. 

Fouri a (2.30) voidaan kirjoittaa lyhyemmin komp-



1 isena hyvaksi Eul kaavoja 

= COS X X 

(2.32) 
X e = COS X - A X 

on 

sarja (2. ) 

f(x) = 

= 

nx 

n=-oo 

1J', 

~ f(x)e 
-tr 

io. n: 

muotoon 

(2.33) 

(2.34) 

kutsutaan aaltoluvuksi ja nx:aa 

funlctio f(x) halutaa.n numeerisesti arvioida 

Fourier-sarjalla, joudutaan luonnollisesti tyytymaan aarel
lisiin sarjoihin. Aarellinen n-terminen Fourier-sarja on 
kaikista sta n-asteisista polynomeista paras, 
approksimaatio pi'"' ............. """ .... u ............... neliosumm~ mielessa rajoitetulle, 

ellylle, paloittain monotoniselle rajoitetul::J_a 

funktiolle, jollaiseksi l2i.htoarvovirhe voidae..n ajatella. 
se 

telty viitteessa 

joit 

Differens 

c. 
l 
u 

s 
voidaan sijoittaa t 

er- (2.29) 

amplitudi 0 v 
ja j 

on 

t 

er-sarjojen perusteita kasi

' s.327-37l. 

en lomaan. 

saatu"Lm. 

t 

ssa· ( .l ) 

(2.16) 

iolla ~ j, ja kir
en, etta ~ j : t 

jalkeen sijoitetaan 

• Knn poimitaan 

yhtl:ilt;n molemmin 
1- • 

Ax::L6X; saS:daan uusi 
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(2.35) 

operaattori G si terme kxAX, m = ±1, ±2, ..... 

Virhefunktion pituusu1ottuvuus ajat aarettomaksi, 

jo11oin hi1an koko kasvaa aarettomaksi a oluku l{x saa 

mie1iva1taisen suuria arvoja. Talloin vaih~kulma 6 saa 

mie1iva1taisen monia arvoja. Nyt , etta operaattori 

~ ei sa~ vahvistaa amp1itudia Vj vaiheku1ma11a B • 
Nain on, jos 

l Gl ~ 1 + 0 (.6. t ) (2.36) 

Koska G on kompleksinen operaattori, tarkoittaa tama, etta 

sen arvojen on pysyttava sel1aisen komp1eksitason ympy+an 

sisa11a, jonka sade on 1 + O(At). Mika1i nain on 1aita, on 

differenssiapproksimaatio B{At) stabiili .42-46 

Esimerkkina von Neumann -stabiiliusana1yysista kasi

te11aan nk. diffuusio(tai dispersio-)yhta1oa 

( 2. 37) 

D = diff~iokerroin, D>O 

Talle muodostetaan differenssiapproksimaatio korvaamalla 

differentiaalioperaattorit differenssioperaattoreilla kaa

vojen (2.6) ja (2.8) mukaan. Nain saadaan differenssiyhtalo 

' . ' 
c .. 1-c .. 

J..,J+ J.,J = 
t 

c. 1 .-2c. .+c. 1 . 
J.+ 9 J J..' J J..- ' J • 

AX2 (2.38) 

Kirjoitetaan yhtalo (2.38) sualgoritmin muotoon 

c 1 = ~t c. 1 . + (l-2DAt) c + D6t c. 1 . (2-39) 
i,j+ 4ix2 l+ ,J .6x2 i,j &x2 1- ,J _ 

Sijoitetaan nyt c:n paikalle 

yhtalo (2.29) 

~ ja samalla 



= 

DA~ Vj 8 .i(i-1)8 
/j;x 

(2.40) 

Supistamal1a termit 
seuraa 

ja ottamal1a V yhteiseksi tekijaksi 

(2.41) 

Vaatimuksena on s 

1 + O(At) (2.42) 

Eu1erin kaavojen (2.32) najalla tama saadaan muotoon 

I Mt 2cos9 + 1 - 2~~ ~ 1 + O(at) 
Ax2 Ax2 -

11 + 2(cose - 1):~ I~ 1 + o~t) 

-1 - 0 (At ) ;S; l + 2 ( cos e - 1 ) DAt ~ 1 + 0 (At ) 
Ax2 (2.43) 

Koska cos 8 -1 ~ 0 kaiki11a B , on epayhtalon oikea puoli 
aina tosi. Vase~asta puo1esta taas voidaan asettaa suhde 
d = A~ vakioksi, jo1loin termilla O(At) ei ole vaikutusta 

.6x 

ehdon toteutumiseen ja (2.43) voidaan kirjoittaa 

-1 ::. 1 + 2( case - l)dD 

-2 c:::: 2 < cos e - 1 ) an 

-l s (case- l)dD (2.44) 
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( 2. 44) toteutuu ka~1~illa e :n e.rvoilln 
stabiiliusehdo};::si se.ad2m1 

< l 
2 

}run "'D< 1 ._ Q - 2 , jot en 

(2.45) 

Koska pituusulottuvuus ajatellaan aarettomaksi jattaa 

von Neumffi~ -analyysi tassa muodossaan huomiotta reQ~aehdot. 

Jos niita on asetettu muille kuin ltihtoreunoille, on parempi 

analysoida stabiiliutta operaattorin matriisin kautta /l/s.47. 
Laajemmin on numeerista stabiiliutta ktisite1ty viitteissa 

/1,16,17/. 

2.3 Rru{enteellinen stabii1ius 

Rakenteellinen stabiilius on ma11issa esiintyvien osit

taisdifferentiaaliyhtaloiden ominaisuus. Mallissa joudutaan 
usein tek-emaan ylcsinkerte.istuksia tai suoranaisia arvaulcsia 
jarviekosysteemin todellisesta dynamiikasta, kuten approksi
moimaan epalineaarista differentiaaliyhta1oa lineaarise1la, 

tai kayttamaan monikomponenttisesta reaktiokinetiikasta en

sirmnaisen kertaluvun kinetiikan mukaista arviota. L1alli on 

rru{enteellisesti stabiili, jos nama muutokset yhtaloiden 

rakenteessa eivat kvalitatiivisesti muuta mallin kayttayty-
mista; esimerkiksi siten, etta ei-rajoitettujen ratkaisufunk
tioiden olemassaolo yhtaloryhmalle riippuu ~ista muutoksista. 
:Fysikaalisesti ti:im.a saattaisi vastata tilannetta, ;jossa malli 
a:ntaa ekologisesti stabiilin ratkaisun l.ahtotiedoilla, jotka 
todellisuudessa tuottaisivat hajaantuvan ratkaisan, ekokatastrofin. 

MB.lleissa tavallisimmjn esiintyvat toisen kertaluvun osit
taisdifferentiaaliyht~l6t jaetaan ko1meen ryh~ karakteristis
ten kayrien lukumBJiran mukaan. Joe niita ei ole lainkaan, yhtli

lija kutsutaan elliptiseksi. Elliptiset yhtalot ovat tavallises
ti reuna-arvotehtavia ja ratkaistava onge1ma on 1uontee1taan 
tasapaino-onge1ma. On loydettava tilamuutt~a-arvot, jotka pysy
vat staattistna tiettyjen ~htotietojen, vakiokuor.mituksen ja 
systeemin takareunan ehtojen vallitessa. !ehtava on aikariippu
maton. Jos karakteristisia k~rria on yksi, kutsutaan osittais
differentiaaliyhtaloa paraboliseksi ;Ja jos kaksi, niin h.yperbo
liseksi. Nama molemmat tyypit johtavat alkuarvotehta~ ja 
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Karakteristisia kayria etsi-Gtaessa kysytaan, milla eh-

doilla se, yhtalon ratkaisut tunnetaan kayralle r, joka 

j see jos ratkaisualueella, maaraa yksikasitteisesti 

ratl{aisun juuri kayran r toisella puolella. 

X reunaehdot 
l 

a 
1 
l\: 
u 
e 
h 
d 
0 
t 

0 
reunaehdot 

l~va(2) Yleinen alkuarvotehtava reunaehdoin 

(viivoitatulla alueella ratkaisu tunnetaan) 

kertaluvun 
Olkoon meilla toisen ·~ f" -~ osrttaisdifferentiaaliyhtalo, 

jossa ainakin funktion toiset derivaatat esiintyvat lineaa~ 

risesti. Tallaista yhtaloa nimitetaan kvasilineaariseksi 

(2.46) 

Yhtalossa (2c46) a,b,e ja f ovat fururtioita, J01SSa esiintyy 
· t t ~c · : .iQ J tt tt·· t ~· ;)c suure1 ax, ,c,~x Ja ~-· o a se, e a unne~me c:n, lX:n 

ja ¥t:n kayralla r m2~araisi yksikasi tteisesti lausekke.et 
2 ' 2 J 2 

££ ~ c ~ c tak k.. ··11·· r lt · 
2 , ~ , , 2 sen ana, on ayra a o ava vo1massa 

~x · ~x~t dt 

kokonaisdifferentiaalien lausekkeet 

1) d()C.) ~ dx + 
~2c 

dt = ~X ~x2 ~x~t 

(2.47) 

2) d(~c) = 
~2c 

dx + 
~2c 

dt ~t 
~x:)t ~t2 
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111talot (2o46) ja (2.47) vo i dc:',8...l1 ~irjoittaa yhteen matriisi-

yhtaloksi 

a b e 
~2c 

f 
~x2 

I 

dx dt 0 
~2c d(~c) (2.48) = 
~x~t ~X 

0 dx dt d2c d(ll) 
~t2 ~t 

Talla y~talolla ei ole yksikasitteista ratkaisua tasmalleen 

silloin, kun kerroinmatviisin determinentti on nolla, eli 

a(dt) 2 - b(dxdt) + e(dx) 2 = 0 (2.49) 

Yhtal6~ (2.49) sanotaan toisen kertaluvun osittaisdifferenti
aaliyht~lon (2.46) karakteristiseksi yht~loksi, ja kayrSa r , 
jolla (2.49) on voimassa sen karakteristiseksi kayraksi. 
Yht~lolla (2.49) on ratkaistaessa se muuttujan ~dt suhteen 
kaksi reaalijuurta jos b2 - 4ae > O, yksi reaalijuuri jos 
b 2 ·- 4ae = 0 ja aidot kompleksijuuret jos b 2 - 4ae <. o. Vastaa
vasti on yhtalo (2.46) hyperbolinen, paraboltnen tai elliptinen 

/1/ s.7. 
Jarvimallit koostuvat vseiw~in parabolisista tai_hyper

bolisista yhtaloista. Silla, kumpi tapaus on kyseessa, on 
merkitysta ratkaisumenetelman kannalta. Parabolisen yhtalon 

ratkaisuun sopiva numeerinen menetelria saattaa johtaa huo
nosti asetettuun tehtavaan hyperboliseen yhtaloon sovellet

taessa /18/s.29. Hyperbolisella yhtalolla on numeerisen rat

kaisun hilan kuvattava karakteristiset kayrat mahd
1

ollisimman 

tarkasti. KaraJ{teristisella kayr2Llla on ratlcaisufunktion 

derivaatan lauseke monikasitteinen ja jos alkuarvot on an
nettu pitkin karakteristista k~yra~, on yht~loll~ ~~rett~m~n 

monta ratkaisua. Numeerisessa ratkaisussa on huolehditt~va, 
etta nain ei tapahdu ja etta differenssiyhtalon karakteris-
tiaet kayrat hi1aa tihennettaessa asymptoottisesti lahenevat 
alkuperaisen differentiaaliyht~1on karakteriatisia kayria. 
Helpoimmin tahB.n paastaJin, ;jos hyperboliaen yht~lon ratkaisu
hila muodostetaan pitkin karakteristisia kayria, jolloin dif
ferentiaali- ja differenssiyhtalon karakteristiset kayrat ovat 
samat. 
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tosin usein vinokulmainen tai kaarevaktn, 

mutta vaataavasti voidaan yht~loryhma nyt ratkaista ~yttaen 

differentiaaliyhtaloiden ratkaiaumenetelmia. Nain 
menet tu1ppavirtausma11eiasa, joissa seurataan yhden vesi-
tulpan liikkumi jarvessa tai joessa /1/ s.l65-169. Jos hilaa 

haluta muodostaa karakteristiseksi, on differenssikaavion 
konsistenssista a1kuperaisen yhtalon kanssa ehdottomasti var.mis
tuttava. 

. . . .. . ~ .. ~ 

2.4 Yksiulotteiset hydrodynaamieet perusyhtalot 

Yksiulotteiaessa jarvimallissa hydrodynamiikka kuvataan 
tavalliaeati jollain ko1mesta seuraavasta perusyhtalosta. 

Advektioyhtalo 

~c 
dt = 

~c -v
~x 

(2.50) 

pit suuksien muuttusniste. ylr:sinomaan veden virtaus

en V>O fvnktiona. Se on so~ivin joissa tai kapeissa 

jarvis , joissa 1apivirtaus on nopeaa. 

Advektioyhta1o on encim.maisen kerta1uvun osittaisdiffe

rentiaa1iyhta1o ja toisen kerta1uvon yhta1on karakteristinen 

yh tii1o ( 2. 49) on si11e kaikl:ial:J_a voimassa. Nain advektio

yhtalo voidaan tulkita hyperboliseksi, mutta karakteristiaten 
kayrien loytamieeksi on tarpeen kirjoittaa sille enaimmaisen 
kerta1uvun kvasi~ine~arisen osittaisdifferentiaa1iyhta1on 

k2rakteristinen yhtalo. Kokonaisdifferentiaa1in 1auseke on 

ta11oin 

de = i£ax ~edt ~X + c)t (2.51) 

matriisimuodossa yhtalot (2.50) ja (2.51) kirjoitetaan 

KerroirunQtriisin detenninantti on nolla, jos 

d;: - v 
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J dx = f v dt 

x = vt + C (2.53) 

C = integrointivakio 

v oletetaan tassa paikasta riippumattomaksi. Yhtalo (2.53) 
antaa advektioyhtalon karakteristiset kayrat. 

t 
0 

kuva(3) Advektioyhtalon (2.50) karakteristiset kayrat 

Yhtalon (2.50) k~raktertstiset kayrat ovat parvi puoli
sateita x = vt.+ c, x,t ~ 0, ja kun alkuarvoja ei anneta 
millaan niista, on yhtalolla ykstkasitteinen ratkaisu suorien 
x = vt + L ja x = v(t-T) valissa, missa L on jarven pituus 
ratkaisusuunnassa ja T simulointijakson pituus. Tilamuuttujien 
arvot annetaan alus~a koko systeemille ja ~en ja~keen dyna~
mise~ti ylavirralla, eli siis janoilla t=O, xc [o,L] ja x=O, 
t • [o, T), Simuloi taessa ollaan kii!l!).ostlmei ta ratkaisufunktion 
c arvoista viivoitetl).lla a~ueella, jota rajoittavat alkuarvo
janat seka janat t=T, x•[o,L) ja x=L, t~(o,Tl. Jos alkuarvot 
annettaisiin esimerkiksi,pitkin origon kautta kulkevaa karak
teristista kayraa x = vt, niin lahtotietoina olisivat pitoi
suusarvot samalle vesitulpalle sen virraj;essa systeemin lapi. 
Talloin alkuarvotehtavalle olisi matemaattisesti hyvaksytta
va ratkaisu kaikilla pitoisuusarvoilla suoran x=vt ulkopuo
lella. 

Toinen yksiulotteinen hydrodynaaminen perusyhtalo on 
jo aiemmin maini ttu ld:tsp.ersioyhtalo ( joka vesistomalleissa 
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on osuvampi nimitys kuin diffuusioyhtalo) 

(2.54) 

D = dispersiokerroin, D>O 

Dispersioyhtalo k~vaa esimerkiksi erilaisia johtumis- ja 
diffuusioilmioita, seka stokastista turbulenssia tilamuuttu
jien pitoisuuksiin vaikuttavina tekijoina. Sita voidaan k~yt
taa mm. y~siulotteisissa vertikaalimalleissa ja lampotila
malleissa, joissa turbulenttiset tai johtumisilmiot ovat 
selvasti advektiota voimakkaampia. Sijoittamalla yhtalo 
(2.54) karakteristiseen yhtaloon (2.49) saadaan yhtalo 

D(dt) 2 = 0 (2.55) 

jolla on yksi reaalijuuri kun DIO, ja dispersioyhtalo on siis 
parabolinen. Alkuarvoina dispersioyhtalolle __ annetaan koko 
systeemin lahtoarvojen lisaksi tilamuuttuja-arvot tai reuna
ehdot systeemin k.ummallakin reunalla pitkin suoria x=O ja 
X=L. 

Taydellisin yksiulotteisistaohydrodynaamisista perus
yhtaloista on yhdistetty advektio-dispersioyhtalo 

(2.56) 

Sen karakteri~tinen yhtalo on sama kuin dispersioyhtalonkin, 
yhtalo (2.55), joten myos advektio-disp~rsioyhtalo on para
bolinen. Jos kuitenkin suhde D 9n suuri, saa advektio-disper
sioyhtalo hyperbolisen luonteen, jolloin ratkaisuhilassa on 
noudatettava samaa varovaisuutta kayrien x = vt + C suhteen 
kuin advektioyhtalonkin tapauksessa. 

Hydrodynaamisten perusyhtliloiden numeerista stabiiliutta 
on analysoitu kirjallisuudessa laajasti. Advektioyhtalon 
numeeri?elle ratkaisemiselle suorakulmaisella hilalla ovat 
COURANT, FRIEDRICHS ja LEWY /4/ antaneet heidan nimissaan 
kulkevan stabiiliusehdon 



c = v At < 1 
AX-
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c:ta kutsutaGn Courantin lu~~si. 

(2.57) 

Advektio-dispersioyhtli1on ratkaisulle differenssimene

te1mal1a taas on mi::.aruavaa e1ementin Reyno1dsin 1uJcu R • 
c 

BIRINGEN /3/ on johtanut eksplisii teille differenssike,c:.vi-

oil1e stabii1iusehdot von N eum2.nn -21'1a1yysilla 

1) R Ax 
~ 2 (advektiivinen stabiilius) = v J) c 

(2.58) 
2) d D At ~ 

1 
(dispersiivinen stabii1ius) = 2 ~x2 

Suorittaessaan nu.rneer:j_sia kokei ta kasvavilla Reynoldsin 

luvuilla han havaitai, etta ekspliaiiteillakin differensaikaa
vioil1a ratkaisu_11. stabiilius s8.i1yy vj_elt~ huorJ.attavasti suu

renun:j_llakin Reynoldsin lu\run arvoi , aina arvoon Rc = 290 

asti, kun ehto 2) on t2ytetty. 0uuril1a Reynoldsin luvm~ ar-

voil1a c;:::.dvektio-dis~Jersioyhtt.~o styy pul1cie.sta c:.dvektio-

yhtG.loC.., ja to.lloin todettiin, ettt. takareu~1alle x=L ase·cettu 

reu~1.aehto muuttaa advektioylrci:ilon huonosti asetetu~·:si teh

tavaksi. ~alloin ratkaisusta tulee epastabiili. Implisiitti-
silla menetelmilla stabiilius ei tavallisesti ole ongelma, 
mutta ratkaisualgoritmista muodostuu monimutkaisempi. 

Jos jarvim.e.::}_1issa haluta211 k8.ytt2.ti useampiulotteista 

hydrodyna111iikkaa, kuten 1Tc-."vier-St s ttlloi t2. te..i erile:.i-

sia hydrologisi2 yht~l~itH, on hel~ointa 

erillisellti hydrodynaamisel~a os2.me.llille. 

tellti ensin 

sitten toisesse_ osamc~llis.s0, johon veden po..i~{r:_lliset virtaus

noneuciet anneta.an vakioina, miit~rt~ tL~ aineen e.o.vektii vinen ja 

dis:l_Jersiivinen l;::u.lkeuturni:'len sekL~ oi iset lnl.IUtokset 

pi toif:>uuksisso.. Useampiulotteisten hyclrodyno.ctJnisten mallien 

rz~kents.misessc. on kui-tenl[in uusia oncelr1i::~ yht25.loiden voi

nakka2sta ep~i.lineC18.risuudes·ce, j ohtuen. Esir-!lerkke js t~.r joavat 

viitteet /17,20/. 
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2.5 Ljapunov-stabiili~s 

Deterministinen, jatlo;tva-ai1\:ainen systeemi, kuten jarvi
ekosysteemi tai jarvimalli, esitetaan systeemiteoriassa kah

tena kuvauksena 

~~ = F( t, c ;p, u) 

(2.59) 
y. = G(t,c) 

Kuva~s F on tilansiirtokuvaus, missa c on tilamuuttujavek
tori, t aika, p parametrivektori ja u dynaaminen syotevek
tori. Parametriyektoriin kvnluvat kaikki saad~ltavat muut
tuj'at ja vakiot, kuten reaktionopeusk~rtoimet, lampotila
korjausvakiot jne. G on t~lostekuvaus, joka asettaa arvot 
niille tulosmuuttujille y, joita voimme havainnoida. Jarvi
mallissa G on tavallisesti identtinen kuvaus tilamuuttujilta 
c itselleen, silla voimme mina hyvansa hetkena saada tietoa 
tilamuuttujien numeerisista arvoista. Jarviekosysteemissa 

nain taas ei ole laita: joudumme arvioimaan kokonaisfosforia 
fosfaattifosforin kautta, kasviplanktonin sitomaa fosfori~ 
kokonaisbiomassan ja stokiometrisen kertoimen kautta jne., 
jolloin G on mittaustavan maaraama. 

Olkoon meilla systeemin liikerata ajassa lahtotiedoilla 

co, Po ja uo· Tata liikerataa kutsutaan hairiottomakf?i liik.e
radaksi. Systeemin sanotaan olevan Ljapunov-stabii~i, mika~i 
systeemin hairitty liikerata lahtotiedoilla c0+Ac0 , Po+Ap0 , 
u0+~u0 ajan t ku.~uttua tu:J_ee mielivaltaisen lahelle hairio-: 
tonta liikerataa, kun ACO, APo ja A no vali taan i tseisarvol
taan riittavan pieniksi. Tasmallisesti voimme maaritella: 

'. 

Systeemi (2.59) on lahtotiedoilla c0 , p0, u0 Ljapunov-, 
stabiili, jos mille hyvansa t>O on olemassa "(s) > 0 siten, 

etta jos II A.x0n ~ /\ (£) niin II Ax( t )II < e r~1ille hyvansa t>t0 • 
Tas Ax(t) on etty vektori [Ac(t), ~p(t), Au(t)]T. 

Jos systeemi lisaksi hairion A, x0 suuruudesta riippumatta 

riittavan pitkan ajan ~uluttua tulee mielivaltaisen lahelle 
hairiotonta liikerataa, eli 
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1\ Ax( t )fl = o kaikille Ax0 t,..oo 
(2.60) 

sen olevan asymptoottisesti 

Systeemin dynamiikassa ovat ke 

joissa tietylla vakiosyotteella syste 

/12/. 

tasapainoJ;ilat, 

til~ pysyy muutt~

voi ' jolloin pie-

muutos syotteessa suistaa systeemin kauas tasapaino

tilasta. Heikosti stabiilissa ta~apaino~ilassa muutos sys-

te tilassa on suoraan verrannolinen syotteen muutokseen. 

Asymptoottisesti stabiilissa tasapainotilassa systeemi palaa 

tasapainotilaansa suurenkin syotemuutoksen jalkeen. Kaksi 

tasapainotilaa ovat Ljapunov-stabiileja. 

Fysikaalisesti tata voi havainnollistaa pallon ja alustan 

avulla: 

epastabiili 

tasapainotila 

0 

heikosti sta

biili tasapai

notila 

asymptoottisesti 

stabiili tasa

painotila 

1cuva(4) Tasapainotilan stapiiliusasteet 

Tasapainotila voi olla myos dynaaminen, jolloin systeemi 

varahtelee staattisesti. Tallaisia tasapainotiloja ovat 

luonnontilaisen ekosysteemin vuorokautinen ja vuotuinen kier-

t 

Sovellettaessa Ljapunov-stabiiliuden kusitetta saato-

elmiin, jotka olleet syste eorian ensisijaisen 

kohteena, on tavoitteena se:).lainen nega-

t sinkytkentaan perustuva eli , jonka 

sa s e staa stabiilin 



je 

tion 

t 

on 

jo s 

o ssa tilamuuttujiensa 

Rm-avaruutta 

e 

-2 

L a, joka maa

(x t), jonka 

ja lisaksi funk-

raj a. si

V(x,t) 
sitiivinen. 

pystyy sen 

origossa. 

io vain 

origoa 

e 

suljet

joutu

liittyva 

menetelmia tal-

saat orin 

en ja 

eri 

sten arvo j en viri ttamaeL 

ja syote- ja kerroinpara

ilass~,kun se kier-

sta tista rataa siten, etta tila-

ien arvot e inkaan ylita tai alita niille 

aset tuja ve~enlaatunormeja. asetettuina nama ovat 

sen , takaa ekosysteemin 

te 

kuitenkin on 

L j aptu1ov-funkt 

t 

sen 

on 

en e 

rikkominen suistaa sys

seen tasapainotilaan. 

~~~•uvu' etta veden kaytto inhi-

onta. Stabiilissa tasa

mahtlolliataYat 
pi!l.stetyt 

isesti saattaa 

io on 

on in 

voivat olla 

set syklit 

ehdot 

Jarvimallin 

jatekuormi

sen jatekuormituksen 
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' jo vielLi, stabiilina. 

eemiteoria antaa valine st 

aan hyvin tunne , det 

iliusanalyysiin 

stisille systeemeille. 

n en rungon muodostaa Ljapunovin suora nenetel~, jossa 

steemin tilansiirtomatriisi muunnetaan 

Jordanin perusmuotoon ja ten esimerkiksi Bellmanin dy

"'""'"""·t...W.·,, ..... sella ohj elmoinnilla si t2Ltln takaisinkyt

kentamatriisi, jok~ vahennettyna tilansiirtomatriisista saa 

kaikki sen ominaisarvot reaaliosiltaan negatiivisiksi jos-

mielessa optima2lisella tavalla. Taman saatelyn toteut

taminen takaa systeemin asymptoottisen stabiiliuden./12/. 

Ainakin toistaiseksi naiden menetelmien soveltaminen epa
lineaarisiin jarvimalleihin, joiden lahtotiedoissa on paljon 
epavarmuutta, tuntuu saavutettaviin tuloksiin nahden tyolaalt~, 

sit~ tiettavasti ole yritetty. Mallien kalibrotnnissa sys-
o ........ .a::~.~~"?""''i'""''l lliij!,.- .......... c:a. menetelmill.a sen sijaan on venkka jalansija. 

Keskeisinta jarvimall~ stabiiliueominaisuuksille on takaistn
kytkentasilmukoiden, niin positiivisten ku±n negatiivisten, si

taydellisyys. Kun ne ovat rakenteeltaan ykstnkertaisia, 
kahdesta tai kolmesta komponentista koostuvia, on stabiilius em
piirisesti, analyyttisesti tai ~tuitiivisesti analysoitavissa. 
Joe esimerkiksi biokemia.llista hapenkul.utusta lisataan, happi 
vahenee ja painvastaisessa tapauksessa liBaantyy, ja vain raja
kuormitus, jolla happipitoisuus viela juuri pys,yy normtn yla
puolella, on empiirisesti maarattava. Perimmaisena tavoitteena 
on kuitenkin jarviekosysteemin monimutkaisten keskinaisten riip
puvuuksien kuvaaminen mahdollisimman tarkasti. Kun kvantitatii
vinen tietomme niista liBaantyy, lisaantyy myos se~ tarve, etta 
mahdollisuudet soveltaa systeemiteoreettista stabiiliusana1yysia. 

2.6 Mallin herkkyys 

Herkl{yys3llalyysissa c..an sy eemin tilakuvauksen 

muutosta p2ra."'11etrien muutoksen fu..."Ylkt ssa parauetri 

on hyvin yleinen klisite; paitsi suQranaisia kerroinpararnet-

reja, vo tutkia myos syot 

t ointivirh t 

on smielessL:.t i, 

tai pyoristys

osnopeuden argwnentti~a. 

e sensitiivinen, 

jos pieni muutos pararnetrissa aiheuttaa pienen muutolcsen 



ssa. 

Herkkyysanalyysin on systeemin herk~ys-
~ Se on vektoriarvoinen usean muuttujan funktio, 

jonka u yhden tilamuuttujan ja yhden para-

c. = 
~ 

= 

Pj -

c,i),t) 

Jatkuvalle 
osittaisderivaataksi 

u( 
~ 

p .) = 
J c}p 

ellaan differentiaali7htal8lla 

j 
(2.61) 

a i 

j 

herkkyysfunktio voidaan tasmentaa 

(2.62) 

syste herkkyysominaisuudet voidaa.1;1 taysin 
maarata, jos tunnetaan Jacobin matriisi kuvaukselle~ joss~ 

kerroinparametrien ja syottotietomuuttujien virittama vek
toriavaruus kuvataan tilamuuttujien aika- ja paikkaparamet
riselle funktioavaruudella 

, 

u: 0 'JI\ uk ~ c( [o, 

h = kerroinparametrien lukumaara 
p = kerroinparametrien virittama vektoriavaruus 
k = syott omuuttujien lukumaara 
u = etomuuttjien virittama vektoriavaruus 
m = tilamuuttujien 
n = I 

c = 
mallin ulotteisuus 
jatkuvien, reaaliarvoisten, joukolla [o ,L) n ,. [o, T] 
maarit 

Haluttu Jacobin 

(2.64) 

/19/. 
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Staattisesti varahtelevassa mallissa joudutaan kasit
telemaan korkeampien kertalukujen herkkyytta. On olemassa 
teoreettisia menetelmia herkkyysmatrii (2.64) muodosta-
mise~si. Naita ovat kasitelleet mm. TOMOVI~ ja VUKOBRATOVIP 
/19/, mutta niiden soveltamista jarvimalleihin ei ole tiet
tavasti kokeiltu. ~ytannossa herkkyysanalyysi suoritetaan 
empiirisesti siten, etta mallia ajetaan pitamalla k~ikki 
parametrit vak~oina testiparametria lukuunottamatta, jonka 
annetaan vaihdella joko stokastisesti systemaattisesti 
tietyn valin laidasta laitaan. Tutkimalla tilamuuttujien 
arvoja testiajojen kuluessa saadaan niiden herkkyydet testi
parametrille numeerisesti arvioitua ja voidaan tarvittaessa 
ilmoittaa interpolaatiokayran avulla. Menetelma,vie parame~
rien suuren maaran vuoksi paljon tietokoneaikaa, mutta huo
lellisella koesuunnittelulla saadaan ajankayttoa huomattavasti 
supistettua. 

2.7 Mallin vastaa~1us 

Viimeisena ja tavallaan korkeimpana jarvimallin sta
biiltuden lajina voidaan puh~a mallin vastaavuudesta jarvi
ekosysteemiin. Se tarkoittaa, etta mallin avulla voidaan 
ekstrapoloida arvioita ekosysteemin kayttaytymisesta olosuh
teissa, joita ei kaytetty hyvaksi mallia rakennettaessa ja 
kalibroitaessa. Malli on vesiekosysteemia vastaava mikali se 
kayttaytyy ekosysteemin tavoin rnuutetuinkin lahtotiedoin. 
Muussa tapauksessa sita taytyy pitaa vain eraana jarven tie
tyn tilan selitysmallina. 

Vastaavuus on jokaisen jarvimallin perimrnainen tavoite, 
mutta sen saavuttamiseksi ei ole olernassa suoria menetelmia. 
Vastaavuutta testataan verifio~malla mallia simuloitavan 
jarven sellaisella aineistolla, jota ei kaytetty kerrointen 
kalibroinnissa. Epavastaayuudet mallin ja jarven valilla 
edustavat synte~sia siita, minka tiedamme arvioineemme kar~ 
keasti ja siita, mita enm1e jarviekosysteemista viela tieda. 
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3. KESKI-PAIJANTEEN, HAPFIMA.LLI 

ski-Pai on yksinkertainen determi-

nistinen , joruca ensisijaisena tarkoituksena on 

antaa tokelpoisia eita liuenneen hapen ja kasvi-

planktonbiomassan paperi- ja selluloosateollisuude~ 

kuormitt~issa jarvissa~ on yksidimensioinen kaksiker~ 

pituussumLnassa jaetaan elementteihin, 

paallys- ja alusvesi ex.ikseen. 

Sita voidaan t eksi kesakerrostuneisuuskauden 

vedenlaatuennusteisiin. Mallin ovat kehittaneet MML Tom Frisk 

ja MML Tellervo Kyla-Harakka sihallitt~sesta, ja sen on 

ohjelmoinut FK Riitta 

biologiset ja kemialliset reaktiot on lruvattu 

kayttaen ensi.sijaisesti ensimmaisen kertaluvun reaktiokine

tiikkaa. Vedenlaatu kuvataan mallissa viiden tilamuuttujan 

pi toisuv.ksien avulla. Tilrup.uuttujat ovat kasviplanktonbio

massa A, kokonaisfosfori P, BOD eli biokemiallinen hapenku

lutus L, liuennut happi C ja kasvip~anktonin kasvua estaVoien 

myrkyllisten eaineiden pitoisuus, lyhyesti inhibitiopi-

toisuus F. Aputilamuuttujana, jota ei pyrita ennustamaan, 

on lampotila T. 

Kasviplanktonbiomass~ muutosta vesistossa kuvataan kol

mella tekijalla: kasvulla, respiraatiolla seka vajoamisella. 

Respiraatiotermiin on yhdistetty kasviplrulictonin endogeeninen 

hengitys, eerien otustoiminta ja kasviplanktoniin koh-

di ravinnonotto. sve ssU kasviplanktonbiomassan1 

muutos voidaar1 a yhtalolla 

= - g - A (3.1) 

s 
A = omassan muutos 

r = 
s - re rro 

w = vaj 
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Alusvedessa, jossa kasviplru~.ktonbiomassa ei i tsenaisesti 
kasva valon puutteen vuoksi, vastaava yhtalo on 

e 
( 0 h h) Ah z w Ae = -J - w + h 

z 

z 8 = paallysveden prucsuus 
zh = alusveden paksuus 

(3.2) 

ylaindeksi h viittaa alusveteen ja e paallysveteen 

Viimeinen termi oikealla kertoo biomassan lisayksen paallys
vedesta vajoavan k2sviplanktonin vuoksi. 

Kasviplanktonin k~svua rajoittavat inhibitiopitoisuus 
ja rajoittavin ravinne, jokn Suomen jarvissa tavallisimmin 
on fosfori. Kasvrucerroin~ lasketaen kaavasta 

fA max = kasviplanktonin maksimaalinen kgsvunopeus stan
dardilampotilassa T = 2o•c 

f,.(P) = fosforin lcasviplanktonin kasvua rajoittava vai
kutus 

ftF) = inhibitiopitoisuuden kasviplanktonin kasvua ra
joittava vaikutus 

f 1( T) = lampotilakor jauskerroin 

f
1
(P) lasketaan Michaelis-Menten -muotoisella yhtalolla 

bp = kayttokelpoisen fosforin osuus kokonaisfosforista 
« = fosforin osuus kasviplanktonbiomassasta 

= fosforin puolikyll~istysvakio K p 

Yhtalossa ( 3. 4) oletetaan, etta vaJcio-osuus fosforista on 
biologisesti kayttokelpoisessa muodossa. 

Inhibitiopitoisuus vaikuttaa kasviplanktonin kasvuun 
yhtalolla 



f,:(F) A = 1-KA 
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(3.5) 

KA = inhibitiotason maaraama kasviplanktonin 

maksimibiomassa 

KA on asetettu riippumaan inhibitiopitoisuudesta toisen asteen 

polynomilla 

KA = aF
2 + bF + c (3.6) 

a, b ja c ova~ kokeellisia vakioita 

Re~piraatio- ja vajoamisnopeudet riippuvat vain lampo
tilas·ta, ja ne lasketaan kaavoin 

'11) (3.7) 

w = w20 T) 

g 20 ja w20 ovat respiraatio- ja vajoamisnopeudet stan
dardilampotilassa T=20•c 

Kokonaisfosforin muutos lasketaan yhtalolla, jossa fos
forin sedimentoituminen esitetaan suoraan verrannollisena 
pitoisuuden n:nteen potenssiin. Eksponentin suuruus on valit
tavissa havaintojen perusteella. 

t;.{T) + r fi,T) 

sp = kokonaisfosforin maaran muutos 

b = fosforin sedimentoitumisnopeuskerroin 
r = fosforin vapautumisnopeus pohjasta 

Alusvedelle kokono.i kirjoitetaan 

sh = 6 f ( T ) ( - ( p i 

(3.9) 

(3.10) 

T_oinen t sedimentoituvaa fosforia. 
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Fosforin vapautumisnop~us pohjasta esitetaan happipitoisuu
desta riippuvana siten, etta vapautumisnopeus muuttuu, kun 

saavutetaan tietty kriittinen happipitoisuus. 

Inhibitiopitoisuutta simu1oidaan vain paa11ysvedessa 
ja sen muutos kuvataan yhta1o11a 

(3.11) 

SF = inhibitiopitoisuuden muutos 
KI = inhibi tii visyY"den .... alenemisnopeuskerroin 
F' = inhibitiopitoisuus, kun inhibitiivisyys on nolla 
KF = inhibitiopitoisuuden puolikyl1astysarvo 

Yhta1o (3.11) perustuu oletukseen, etta inhibitiopitoi
suuden ja inhibitiivisyyden riipp~vuutta voidaan kuvata 
Michae1is-Menten -muotoise1la yhtalo1la 

F F' 
FI -· ----------- (3.12) 

F - F' + KF 

FI = inhibitiivisyys 

Lisaksi o1etetaan, etta inhibitiiv~s~~en 1~~ muuttuminen nou
dattaa ensimmaisen kertaluvun reaktiokinetiikkaa 

dFI. 
dt = -KI·FI ( 3.13) 

Yhtalo (3.11) saadaan derivoimal1a yhta1o (3.12) .inhibitio
pitoisuuden F suhteen ja ratkaisema11a sitten SF-termi, e1± 
~~, saadusta derivoidusta yhtalost~ ketjusaannolla. Sama1la 
sijoitetaan yhtalot (3.12) ja (3.13) FI-termin eliminoimiseksi 
/9/s.23. 

Biokemial+ista hapenkulutusta kaytetaan mal1issa hel

posti hajoavan, 1ahinna metsateollisuudesta peraisin o1evan 
orgaanisen aineen suhteel1isena mittana. BOD:n alenemista 



re 

sen kertaluVtm reaktiokine-

= T) L (3.14) 

on 

= 

(32 

:::::: 

= 

een vaik~ttaa orgaanisen aineen hajoitus, 
onin hapentuotto ja 

perustuotanto. Paal1ysveden hap-

T)L + 

f(T)A -
T 

T 

s 
snopeusl{erroin 

(3.15) 

C
8

(T) = kyllastyspitois~us 

~l = kasvip1anktonin respiraatiossa 
~2:::::: hapen saantymiskerroin kasvip1anktontuotannossa 
E = orgaanisen ama hapen kul~inen 

A1usveden happiyhtalo on 

= T) (3.16) 

oisuus lampotilan funktiona lasketaan 
sta 

C ( T) 2 (3.17) :::::: + + s 

ssa on 

:::::: o62 

:::::: -Oo (3o18) 
·- 0 
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Lampoti1an 1askemisessa kaytettiin LAPPALAISEN /10/ 
kehittamaan empiiriseen ma1liin pohjaavaa 1askemistapaa, 
missa 1ampoti1a kuvataan paraabe1iparve11a 

(3.19) 

P2tx), P1 (x) ja P0 (x) ovat empiirisia paikan funktioita, 
joilla kunkin kohdea1ueen kesakauden veden 1ampoti1a saadaan 

~ 

parhaiten kuvattua. P2(x) ~ 0 ja paraabe1in huippu sijoit-
tuu yleensa heinakuun 1oppupuolel1e. Paa1lys- ja a1usvedel1e 
kaytetaan kummal1ekin omia paraabeleja (3.19). 

Reaktionopeuksien 1ampoti1ariippuvuus ~(T) lruvataan 
FRISKin ja NYHOLMIN /7/ esittamalla lampotilakorjausfunk
tiolla 

'] 

(~ ln9dT) 

f(T) = e Ts 
T 

(3.20) 

missa T
8 

on standardilampotila ja 

(3.21) 

aT ja bT ovat kullekin reaktiolle ominaisia vakioita 

Yhtalon (3.20) tyyppisella lampotilakorjaukse11a pystytaan 
kuvaamaan se, etta useiden bio1ogisten reaktioiden nopeus 
on suurin tietyssa optimilampoti1assa ja hi~astuu sen mo1em
min puolin. Vakiot aT ja bT maarataan siten, etta funktio 
8 = 1 reaktion optimilampoti1an T t kohdalla. Talloin on op 
voimassa 

aT+ bT"T = 1 opt (3.22) 

Mita suuremmat ovat aT:n ja bT:n itseisarvot, sen suuremmat 
ovat reaktionopeuserot eri lampotiloilla. Yhtaloon (3.20) 
sisaltyva integraa1i ratkaistaan /5/s.27 



T 

~ 
~~ 

s 

( aT + bT T ) 
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= + T)(ln( aT + bT T ) - 1) 

+ bT T8 ) - 1) (3.23) 

lampotilakorjausfunktio voidaan kirjoittaa kokonaisuu

dessaan 

T) = e [<~ + T)(ln(aT + b~.T) - 1) - (~ + T8 ) 

(3.24) 

Mall~ biologisen ja kemiallisen ~vauksen perusteita on 
kasitelty tarkemmin viitteissa /6,8/. 

3.2 ~drodynaaminen kuvaus 

ski-Paijanteen happimalli on yksiulotteinen. Koska 
mallin kohdevesist9t Pai ja Haukivesi ovat kapeita ja 
lapivirtaus nopeaa, valittiin hydrodynaamiseksi lahtokohdaksi 
advektioyhtalo (2.50) horisontaaliselle virtaukselle 

~c = -v 1£ .at ~X 
(2.50) 

Virtausnopeus v vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti. Se 
annetaan mallissa paloittain vakioarvoisena ajan ja paikan 
funktiona, jolloin yhtalo (2.50) taytyy kirjoittaa 

Paloitt 

x t) ~c rx (3.25) 

pysyy kuitenkin voimassa, 

stisista kayrista luvussa 2.3 
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esitettiin. Yhtalon (3.25) karakteristiset kayrat ovat 
puolisateiden sijasta murtoviivoja~ 

Atj 

k.uva(\5) Advektioyhtalon ( 3. 25) karakteristiset kayrat 

, , 

Kullakin ratkaisufunktion maarittelyalueen [o,L] )( [o,T] 
osa-alueella Axi M Atj o:vat karakteristiset kayrat janoja. 

Mallin advektioyhtalossa on.virtausnopeuden sijasta 
kaytetty perussuureena virtaamaa, tietyn vesimaaran V nopeutta. 
Virtaama Q maaritellaan 

Q ~v =n 
ja virtausnopeus 

(3.26) 

(3.27) 

Ratkaisemalla kumpikin yhtalo ajan differentiaalin ~t su.hteen 
saadaan 

; dx = ~t = ~ ?JV 

v = Q ~ (3.28) 
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Sijoittama1la (3. ) on (2.50) ja stama11a paikan 
differentiaa1it ~x saadaan virtaamapohjainen advektioyhta1o 

~c ~c 
1t = -Q ~v (3.29) 

joka on ekviva1entti yhta1o~ (2.50) kanssa. Myos virtaama on 
aika- ja paikroariippuvainen, pa1oittain vakioarvoinen suure. 

Advektioyhta1o ratkaistaan erikseen a1us- ja paa11ys
vedel1e. Nama vaihtavat ainetta keskenaan advektiivisesti 
vertikaa1ivirtaaman verran, mutta niiden horisontaa1i
virtaamat ovat toisistaan riippumattomat. Horisontaa1isuun
nassa on diskreetin ratkaisutavan vuoksi mahdo11ista ottaa 
huomioon kaksisuuntainen virtaus vastavirtaamasuureen QT 
avul1a. Haarautuvat vesireitit ja jarveen laskevat joet ka
sitel1aan lisavirtaEiJ.O.an QS kautta. Keski-Paijanteen happi
ma1lin tayde1linen hydrodynaaminen yhta1o on ko1miu1otteinen 

~tc = -Qlc + QT c + Qs.l£... ~ 
d }V v ~vy 

~c 
QZW: 

z 
(3.30) 

;)c 
~ = pitoisuuden muutos kohtisuoraan paavirtauksen 

y, suuntaan nahden 

~~ = pitoisuuden muutos vertikaalisuunnassa 
z 

Kayttama11a perussuureena virtausnopeutta (3.30) kirjoitetaan 

~~ 1i ~c \.c ¥z ~t = -v + u~ + w ~ - w o X dX S~y . Z Z 

u = vastavirtauksen nopeus 
w8 = lisavirtauksen nopeus 

wz = vertikaalivirtauksen nopeus 

sovelt 

(3.31) 

varten jaetaan jar-
vi elementteihin, joiden valilla virtaamat maarataan. Samoiq 
vaihto toisen vesikerroksen kanssa, lisavirtaama seka vasta
virtaama kirjo etaa.n e1ementtikohtaisesti .. Elementtij.ako 

alus- kuin paallysvede1lekin. 
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c. 
~ 

paallysvesi 
QZ. 

QT. l 
~+ 

Q. 
~ 

h QT. 1 l+ 

c. l 
~+ 

h 
c. 1 Qh 
~- . 1 

~-

h 
ci Ql: 

J.. 
alusvesi 

QS. 
~ 

elementti i 

kuva(6) Yhden elementin hydrodynamiikka 

Q. 
J_ 

Q. 1 J.-

QT. 1 
J.+ 

QT. 
J_ 

QS. 
J_ 

= . -
= 
= 
= 
= 

e1ementin i menovirtaama e1ementtiin i+1 
e1ementin i tu1ovirtaama e1ementista i-1 
vastavirtaama elementtiin i elementista i+1 
vastavirtaama elementtiin i-1 elementista i 
systeemin u1kopuolelta tuleYa lisavirtaama 
elementtiin i 

QZi = veden vaihto paallys- ja alusveden valilla 

Alusveden suureet ovat vastaavat. 

Simuloitava malli koostuu kahdesta toi~iaan kos~etta
vasta, erik~een simuloitavasta vesivirrasta, paallys- ja 
alusvedesta, joiden l~ankin rinnalla virtaa kak~i osittain 
simuloitavaa vesivirtaa, vastavirtaus ja lisavirtaus. El~
mentin kaikki piokemialliset reaktiot tapahtuvat paallys-· 
ja alusvedessa, jotka kumpikin ajatellaan taysin sekoittu
viksi tankkireaktoreiksi. 

Periaatteessa.elementtijako voidaan tehda mielivaltaises~ 

ti ottaen huomioon, etta pienin elementti maaraa stabii1ius
ominaisuudet. Kaytannossa on kuitenkin parempi pyr~ia saamaan 
elementtirajat vastaamaan luonnossa esiintyvia osa-altaiden 
rajoja, jolloin veden sekoittumisoletus kussakin elementissa 
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o~ paremm~ oikeutettu. Lisaksi on hyva jos elementit ovat 
t:Ulavuudeltaan samaa suuruusluokkaa. Talloin laskentatark
kuus ja stabiiliusominaisuudet ovat optimaaliset. 

Pitoisuuksien laskenta_pe~ustuu Keski-Paijanteen happi
mallissa massatasapainoon, jolloin tilamuuttujien edustamaa 
ainetta e:i. synny eika tuhoudu itsestaan jarviekosysteerp.issa. 
Paallysvedelle voidaan massatasapainoyhtalo kirjoittaa, kayt
taen virtausnopeutta 

I 

i~ + v(x,t)~~ u(x,t)fi = 

S = tilamuuttujan muutos biokemiallisten reaktioiden c 
tulokse:na 

c
8 = tilamuuttujan pitoisuus lisavirrassa 

Yhtalo (3.32) on Keski-Paijanteen happimallin yksiulotteinen 
perusyhtalo. Derivaatat toisessa horisontaalisuurmassa ja 
vertikaalisuunnassa on diskretoitu element~ittain. Erillinen 
vastavirtaustermi tulee mielekkt:i.aksi vasta, lam myos toinen 
horisontaalisuunta diskretoidaan. Yht~lo (3Q32) voidaan kir
joittaa alusvedelle vaihtamalla et'LUIJ.erkki vertikaalivirtauk
sen termissa 

~ch h · ~ch l ~ h 
~t + v (x, t) dX - u 

1
(x, t )1'~ = 

he h sh) - ws c - c + sc (3o33) 

3Q3 Ratkaisumenetelmasta 

Keski-Paijt:l.nteen happimalli koostuu oleelliselta osin 

lc::thdesta differenssimenetelmalltt ratkaistavasta viiden yhtalon 
osi tt sdiff~rentj_aaliyht~i,lc3ryhmLista. Hyhrnien yhtti.lot ovat 
hy:r)erbolisia, (i a ensinunUistti kertalukuaQ 

Ensinrrnaisen kertaluvu.n re iokinet sa voimme jakaa 
kahteen osaa.n bi ic1en tuotostermin S 

c 
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(3.34) 

a
0

c = tilamuuttujan c pitoisuudesta riippuva komponentti 
b

0 
= tilamuuttujan c pitoisuudesta riippumaton komponentti 

Termi (3.34) on lineaarinen ja sita kaytetaan tassa vaiheessa 
kuvaamaan. mielivaltaisen tilamuuttujan c pitoisuuden bio
kemiallisista pro~esseista aiheutuvaa muutosnopeutta. Kasvi
planktonbiomassan, fosforin ja inhibitiopitoisuuden reaktio
kinetiikassa esiintyvdt epalineaarisuudet kasitellaan erikseen 
luvussa 4.2.2. 

Ryhmittelemalla termeja yhtalossa (3.32) ja sijoittamalla 
(3.34) siihen voidaan perusyhtalo kirjoittaa 

; 

~~ + v(x,t)~~ - u(x,t).* = (a0 - wz - w8 ) c 

(3.35) 

Otetaan kayttoon lyhennysmerkinnat 

Suureet K
0 

ja g
0 

ovat aika- ja~ paikkariippuvia. 

Kayttamalla yhtaloita (3.36) ja pudottamaj.la vi:rrtaus
nopeuden termeista muuttujat saadaan yhtalo (3,35) yksinker
taistettuun muotoon 

(3.37) 

Korvataan nyt differentiaalioperaattorit tf ja fi differenssi
operaattorein Eulerin menetelmana tunnetulla tavalla 
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Vastavirtaus saadaan erotettua paavirrasta kayttama11a sen 
1ausekkeessa taaksepain otetun paikkadifferenssin sijasta 
eteenpain otettua paikkadifferenssia 

)c ~c 
ax= Ax = 

ci+1,j- ci,j 

Ax 
(3.39) 

joittama11a yhta1ot (3.38) ja (3.39) yhta1oon (3.37) 
-.~.a ratkaistava differenesi7~ta1H 

1 . ' v ' . 
A·t(c .. 1 - c .. ) + A-(c .. - c. 1 .) 
~- 1,j+ 1,J X l,J 1- ,j 

- -"!:!(c. 
1

' . - c.· .) - K c.' . = g 
.A.x 1+ , J 1, J c 1, J e (3.40) 

Ratkaistaan tama eksp1isiittisen a1goritmin saamiseksi termin 
c. . 1 suhteen 
1, J+ 

= 

(3.41) 

Kirjoittama11a yhtalo (3.41) virtaamaperustalle ja purkama~1a 
yksinkertaistmcset (3.36) ja S -termin jako paastaan Keski-c 
Paijanteen happima11in tietokoneohje1massa kaytettyyn perus-
yhtaloon paa11ysvedel1e 

c. . 
l.,J 

= c .. + H,(QJ..-lcJ..-1' J. + QT. lc. l,. 
J.' J J. , J.+. J.+ ' J 

i 
A . h ZJ. , , 

k-z (c .. - c .. ) 
i l,J 1,J 
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s· + QS.c .. ) + S .At 
1 1,J c~ 

k_ = vertikaa1inen vaihtokerro~n 
Azi = harppauskerroksen pinta-ala 
z'i = harppauskerroksen paksuus 

(3.42) 

Virtaamat e1ementista toiseen on 1askettu vesitaseyhta
J.Josta 

Q. = Q. 1 + QT. 1 - Q2. + QS. 
1, J.- 1+ ~ 1 (3.43) 

Ko~ka 1isavirtaama QSi on otettu huomiooD menovirtaamassa 
Qi' pal~utuu pitoisuusdifferenssi kohtisuoraa.n paavirtausta 
vastaan horisontaa1ita~ossa pe1kaksi 1isavirtauksen pitoisu~
deksi. Tama tarkoittaa, etta 1isavirtaus sekoittuu tayde11i
sesti paavirtaan yhdessa e1ementissa. 

Paa1lys- ja alusveden va1inen veden vaihtumisnopeus on kuvattu 
kautta koko jarven vakioise11a vaihtokertQime1la k. Vaihto 
on verranno11ista harppauskerroksen pinta-a1aan ja sen pak
suuden kaanteis1ukuun. Ta1la kuvataen turbu1entin ja diffuusin 
vaihdon r~ippuyuutta jarven muodosta ja kerrostuneisuuden 
voimakkuudesta, mutta suureet Az ja Z eivat suoraan maaraydy 
fysikaalisista vastineistaan. Harppauskerroksen paksuus Z 
o~~aina no11aa suurempi. 

Alusveden perusyhta1o on vastaavasti 

h· M h ·h · h ·h · c. . + J. _'h ( Q. 1c. 1 . + QT. 1c. 1 . J.,J ~~; ~- ~- ,J J.+ 1+ ,J 
i 

= 

Qh :tjl· QTh h · kAz i ( · h , 
- i 0 i,j - i 0 i,j + zi ci,j - ci,j) 

(3.44) 
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4. KESKI-PAIJANTEEN HAPPIMALLIN STABIILIUSANALYY'SI 

4.1 Konealgoritmin stabiilius 

OS 

jlinteen happimalli on kirjoitettu ajettavaksi 

16 bitin PDP-11/35 -pientietokoneella. Siina 
liukulukuprosessori, jonka avulla liukuluvut 

esitetaan samoin 32 bitin koneessa. Talloin,yksittais-
tarkkuuden en mantissa esitetaan 23 bitilla, mika vastaa 
kuutta merkitsevaa nwneroa kymmenjarjestelmassa. ~aksois

luvun mantissalle on varattu 55 bittia, jolla 
saavutetaan merkitsevan nwneron tarkkuus. Suurempien,tie-
tokoneiden tarkkuudet ovat lahes poikkeuksetta parempia, jqten 
mallin siirtaminen toiselle tietokoneelle ei vaaranna kone

algo~itmin stabiiliutta. 

Mallin yhtaloita, jotka on koottu liitteeseen, tarkast~
lemalla voi havaita, etta merkitsevien nwneroiden kumoutumi
nen llilkaa konealgoritmin stabiiliutta vain muuta~assa kohdin. 
Jarvimallin tuloksi~ta vaadittava tarkkuus ei ylita kolmea 
merkitsevaa nwneroa, mika on suurin luonnonvesien vedenlaatu
mi ttausten talletustarkkuus., Ylcsittais-t~rklruuden luvuilla 
tulisi perattaisissa yhteen-, vahennys-,,. jako- ja kertOl0S
kuissa pyoristysvirheen kasautua tuhatkertaisek~i vaikut
taakseen lopputulokseen. Tama ei ole mahdotonta, mutta har
vinaista. 

Laskettaessa kasviplanktonbiomassan kasvunopeutta kay
tetaan fosforin puutteen aiheuttamaa ·kasvun hidastumista 
kuvaamaan lauseketta (3.4) 

(3.4) 

Kaikki osoittajati ja nimittajan yhteenlaskettavRt ovat posi

tiivisia ja samaa suuruusluok~aa. Jos nimittajan lauseke 

pystyy olemaan nollaa, saattaa ~(P) kasvaa mielival-

taisen suureksi. Lausek~ (3.4) on kuitenkin ei-negatiivinen 
ja vaihtelee valillli (o,J.]. Ennen kuin nimittaja paJis~e pie-

kuin 7 muuttuu oso taja jo iiviseksi, m:j.ka 
on luormonvastainen t k a· 11 ( 3 4) i · tt···· a va e • . r 1 aa, 
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kUn ehdon 

(4.1) 

ollessa tosi asetetaan ohjelmassa 

~(P) ..- 0 (4.2) 

Inhibitiopitoisuuden rajoittava vaikutus kasvip1anktonin 
kasvuum kuvataan yhtalo1la 

(3.5) 

missa termi KA ratkaistaan yhta1osta 

KA.= aF2 + bF + c 

K&. on tietyn inhibitiopitoisuuden sa1lima maksimaalinen 
kasvip1anktonb~omassa, ja siis kaikissa 1uonnossa mie1e~issa 
tiiiinteissa ed.!~negatiivinen. Kasvip1a.nktonin maara 1ausek- ··--· 
keessa (3.5) on aina pienempi kuin KA. Voidaan siis· kirjoit
taa ehto 

(4.3) 

;tonka ol1essa tosi asetetaa.n 

f,:(F) ..,_ 0 (4.4) 

Ehdossa (4.3) voidaan va1ita esimerkiksi E = 0.001 mgl-1 • 

Maaritettaessa hapen kyllastyspitoisuutta c ~T) vedessa s 
kaytetaan sen lampotilariippuvuuden kuvaamiseen toisen asteen 
polynomia 

(3.17) 

a0 = 14.62 
a1 = -0.4077 
a 2 = 0.008129 
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Polynomin arvot ovat aina posi tiivisia, ja .. paraabelin huippu 
osuu argumentin arvolle T = 25°0, johon lampotilaan asti 
laskettu kyllastyspitoisuus seuraa todellisia, fysikaalisia 
arvoja. Matalilla lampotiloilla yhteenlaskettavat ovat eri 
suuruuskertalukua. Kuitenkaan ei kyllastyspitoisuudeltaka~ 
vaadit~ mallissa kolmea merkitsevaa numeroa suurempaa tark
kuutta, joten kaksoistarkkuuden kaytto ei ole valttamatonta. 

Mallin numeerisesti herkin osa on reaktionopeuksien 
lampotilakorjausfunktio (3.24) 

f(T) = e 
T 

Vakioiden aT ja 

aT c [1.0,1.3] 

b:T e. [ -0 • o 1, o] 

(3.24) 

arvot vaihtelevat valeilla 

(4.5) 

Kun b~ on pieni, kasvaa ~ksponentin kumpikin yhteenlaskettava 
kaavassa (3.24) suureksi, mutta merkitsevaa lampoti1akorjauk
sen kannalta on niiden erotus, jonka kerta1uku ei kasva. 
Jos esimerkiksi 

aT = 1.1 

~ = -0.0001 
(4.6) 

n~in saadaan 1ampoti1akorjaukseksi arvo11a T = 1o•c 

Jos kuitenkin 1askettaessa eksponentin ja1kimmaista yhteen-
1askettavaa tuodaan bT:n arvoon pieni hairio asettamalla 

bT = -0.0001001 (4.8) 

saadaan lampo jaukseksi arvolla T = 1o•c 
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f(T) = 8121 
T 

(4.9) 

Lampoti1akorjauksen 1askentaa saadaan pa1jon stabi1oitua 
kertomalla eksponentin yhteenlaskettavat puolittain bT:lla 

f(T) 
T 

(4.10) 

Virheellinen lampotilakorjaus arvolla bT ~ -0.0001001 on 
nyt 

f(T) = 0.390 
T 

Arvo ~ = 0 on epastabiili raja-arvo 
mukaan rakennetullekin algoritmille. 

vie1a 
Siksi 

(4.11) 

kaavan (4.10) 
taytyy asettaa 

(4.12) 

jonka o11essa tosi 1ampoti1akorjaus maarataan yhie$osta 

(4.13) 

ehto 

Sopiva raja on esimerkiksi £= 0.00001, jolloin kaksoistark
kuuden lukujen kaytto ei ole valttarnatonta. 

4. 2 Numeerinen j,a rakent.e:e1linen stabiilius 

4.2.1 Linearisoidun differenssiyhtalon stabiilius 

Tutkita~ mal1in yksinkertaistettua differentiaa1iyh
ta1oa (3.37), jossa oletetaan reaktiokinetiikka linearisoi
duksi puhtaaksi ensimmaisen kertaluvun reaktiokinetiikaksi. 

( 3. 37) 
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Tilamuuttujan pitoisuus on kaikissa mielekkaissa determinis
tisissa simuloinneissa jatkuva ja jatkuvasti derivoituva 
funkt niin ajan kuin paikankin suhteen. Nain suureet ~ 
ja ~ ovat a~a maariteltyja. Toisaalta niin pitoisuuksille 
kuin niid~n muuttumisnopeuksillekin voidaan asettaa mielek
kyysrajat, ne eiyat voi olla mielivaltaisen suuria. Samoin 
on laita virtaus- ja vastavirtausnopeuksien. Nain siis voimme 
rajoittaa tarkasteltavien ratkaisujen ja parametrien joukkoa 
seuraavin ehdoin 

ja 

On olemassa M G R si ten, etta jokainen suureista 

d " * , " 

v' u, I tf( ' \ ii \' J Kc( ' I c \ ja ( gc\ < M (4.14) 

kaikille x ja t 

On olemassa lim c( t+'t) - c( t) = ~ E R ( 4.15) 
("~ 0 "' -~-

kaikUle e ja -t E [0,!], ja lauaeke au.ppenee taeaisea~i 
kohti ra3a-arveaaa. 

Ehdoista (4.14) ja (4.15) seuraa, etta 

lim I c { t+ '1:) 'l'- c { t ) + ~ ~ ufi- Kcc ~ gc' = ~ ..... 0 

I lim 
~ c( t+'t) - c(t) + vl£ u!i - K c - g )I ~X - = -r ..... o t" c c 

(4.16) 

eli alkuarvotehtavalle (3.37) on olemassa aito ratkaisu. 

Myos alkupitoisuus c0 on eras yhtalon (3.37) ratkai~u. 
Kun rajoitutaan jatkuvasti derivoituviin pitoisuuksiin c, 
joil~e pitoisuudet ja niiden muuttumisnopeudet ovat rajoitet
tuja, on ilmeista, etta tulevat pitoisuudet riippuvat jat
kuvasti alkupitoisuudesta. On voimassa 
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On olemassa N E R siten, etta \~1 ~ N 

I 

kaiki11e c ja t • [o,T) 

I 

0E(t)c0 JI 

N·~ ll coil kaiki11a c, t • [o, iJ 

(4.17) 

(4.18) 

Nain a1kuarvotehtava (3.37) on hyvin asetettu. 

Differentiaa1iyhta1o (3.37) korvattiin eksp1isiittise11a 
differenssiyhta1o11a (3.41) 

· uAt ' ~ V+Ul4t ' vAt ' c. . 1 = -;:-c. 1 . + (1- A +K .a.t)c. . + ,... c. 1 . - g At 1,J+ ~x 1+ ,J x a- 1,J ~x 1- ,J c 

(3.41) 

Tasta nahdaan, etta y1lao1evan differenssi9peraattorin ~~t) 
matriisi on tridiagonaalinen hxh -matriisi, ja muotoa 

1_( v+u)At+KcA-t VAt 
AX "AX • • • 

uAt 1-(V+U)At+K At 
AX Ax c • • • 

B(Av)=: · • • 
• • 
• • 

0 0 • • • 

l'ilatriisimuodossa yhtalo (3o41) kirjoitetaan 

, ]T 
•.. ' ch . 

'J T 
C,' J • • • , gh . , J 

0 

0 

I . ~(4.19) 
• 
• 
• 

1~( V+U)At+K At 
AX C 

(4.20) 
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Laajennetaan nyt hi1apisteissa (x1 ,tj) maarite1ty differenssi
yhta1o (3.41) kattamaan koko pituusulottuvuus. Tama tapahtuu 
maaritte1erp.a11a mie1iv:;t1taisen,hi1a.n. 1omassa sijaitsevan 

pisteen (x,tj) E [(x1~1 ,tj),(xi,t·jJ] pitoisuus 1ahimman ede1-
tavan hi1apisteen arvosta Tay1or-kehite1man avu11a 

.Ax=x-x. 1 ~-

(4.21) 

Jos kaytetaan saadun differentiaa1iyhta1on (4.21) mukaista 
1auseketta.maa~aamaan pitoisuuden arvo seuraavassa hi1apis
teessa (x1 ,tj), voidaan kirjoittaa 

d0 i-1 2 
c1_ = c1_1 + , ·a x 6.x + O(Ax ) ( 4. 22) 

Tasta saadaan differantiaa1i1ausekkeet eteen- ja taaksepain 
otetui11e paikan differenssei11e 

A e 0 iL+1 - c. ~ci X ~ O(Ax) Ax = = TX + 
Ax 

(4.23) 

V:x:C c. - c. 1 aci-1 1 1- O(A.x) Ax = = + 
Ax ()X (4.24) 

Naiden avu11a voidaan differenssioperaattori B(At) kirjoit
taa uu~estaan differentiaa1ioperaattorina, lahtien yhtalosta 
(3.40), ja saadaan 

+ K c .. + g
0 c J.,J 

; 

+ AtK
0

c. . + ~tg l,J c 

(4.25) 

(4.26) 
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Tutkitaan.nyt differenssiapproksimaation konsistenssia pis
teessa (x,tj). Konsistenssin ehto (2.18) kuuluu 

(2.18) 

kaikil1e t E [o,T] ja suppeneminen on tal1a va1illa tasaista. 
Sijoittama11a operaattorit A ja B paika1leen 1auseista (3.37) 
ja (4.26) saadaan raja-arvoksi (2.18) 

II 1 ~c · 1 3°i 
lim At ( ci,· J. - Atv( :; + O(Ax)) + Atu( ax + O(Ax)) 
At_, 0 

(4.27) 

" 
Oletetaan, etta suhde ~ on rajoi tettu, jo11oin At ja AX _ 

1ahestyvat n9llaa toisiins~ V?rrannollisina. Merkitaan suh
detta q = t~, jol1oin q• [m,M), missa m ja M ovat mo1ennnat 
po?itiivisia. At:n 1ahestyessa nol1~a tihenee hila pisteen 
(x,tj) ymparil1a myos paikal1isesti, ja saamme raja-arvot 

lim '~ci-1) = )fx(x) -
At ..... O ')X 

)€· )O.~x~ 1 im ~ ---1:.) = + At-+0 ')x )x (4.23) 

lim (c. , . ) = c(x) 
.6-t-+0 J.,J 

Talloin on voimassa 
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+ v~ - u~~~x2 - Kcc(x) II = 

lim II -v( );~-1 - A~ix)) + u( ;~ - ~~ix)) 
&.t_,O 

+ K ( c . ' . - c ( X) ) + qO (At ) II = 0 
c l.,J 

jolcaisen yhteenlaskettavan lahestyessa nollaa. 

(4.29) 

Koska virtaus- ja reaktionop?Udet sekli suhde t~ ovat 

rajoitettuja, on olemassa M siten, etta 

\ -v + u + Kc + q \ 6 M (4.30) 

IVIielivaltaiselle E>O on olemassa Atr. siten, etta kun At<.. Atr., 
on voimassa epayhtalot 

I< ~;~-1 - a~ixl >I < £. 
4M 

I <Cl:~ - a~ix)) I < £ 
4M 

(4.31) 

I< c ... - c(x)) I -< E. 
l.,J 41VI 

I O(At) I E. 
< 4lVI 

kt:i.ikille X ~ Io, L 1, t '- to, T). Kaytthen maksiminormia \ o l 
voidaan nyt kirjoi ttaa ep~i.yht~Llot 

+ K (c.·.- c(x)) + qO(At)l < c l.,J 

(4.32) 

x E to, rJ ja t e. [0, T], j olloin raj r:t-arvolauseke ( 4. 29) 
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' , , 

suppenee tasaisesti vf:ililla [o,L) ac [o,']), ja kf:Lytetty diffe-

renssiapproksimaatio on siis konsistentti. 

Tutlci taan differenssioperaattorin B(At) stabiiliutta. 

JVIa£iri telman no jal1a operaattori on stnbiili, kun sen kaikkien 

potenssien joukko muodostaa tasaisesti rajoitetun operaat

toriperheen, laxn At pienenee jossain suht~essa astelukuun. 

Ei merkitse olee11ista rajoitusta olettaa, etta tama suhde 

on vakio. Nain mieliva1taiselle t ~ [o,T] asetetaan 

A-t== 
J' 

t.- 0 
j 

Nyt voidaan stabii1iusehto ( 2. 22) 'kirjoi ttaa 

On olemassa M•R siten, etta 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

Nai ta sopimuksia kayttaen voidaan operaattorin B(~lt) matriisi 

kirjoittaa 

B(i): 

1-q ( V+U)+K ~ 
CJ 

qu 

• 
• 
• 

0 

qv 

1-q(V+U)+K ~ 
CJ 

• 
• 
• 

0 

• • • 0 

• • • 0 

• 
• 
• 

• • 1111 1-q ( V+U)+K ~ 
Cj 

Niatriis~t fB<'!)}~ pys~rvat rajoitettuina silloin ja vain 

silloin, kun niiden spektraalisade 9 pysyy rajoitettuna!. 

Iv.Latriisin ( 4. 36) ominaj.sarvo j a voidaan arvj~oida k~:Lyttlien 

(4.36) 

8er~o:riD.in lausetta, jonka mukaan ~in kaikki ominais-

arvot sijaitsevat kornpleksitason ympyroissa, joiden keski-

stein2i. ovat m.atriisin l~ivistajELalkiot ja sateina kutakiil 
1avistajaalkiota vastaav~ rivin muiden alkioiden itseis-
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B.= [b .. ) 
J.J 

( 4. 37) 

jokaiselle ominaisarvolle ~ patee 

h h } An E U {xllx- b .. ( ~ ~\b .. \ 
u i=l ll f;i lJ 

j,fi 

(4.36) 

Koska operaattorin B{~) matriisin (4.36) kaikki lavis
tajaalkiot ovat reaalisia, saavuttavat ominaisarvot suurimr~an 
mahdo+lisen modulinsa, eli etaisyytensa kompleksitason ori
gosta, kun rajaympyran (4.38) sade yhtyy reaaliakseliin suun

ta origosta poispain. 

kuva(7) Gerschgorinin lauseen rajaympyrat reaaliselle. 
matriisille (ominaisarvot sijaitsevat viivoi
tetulla alueella) 

Nain spektraalisateelle 9 patee 

min(l-q(v+U)+K ~) - fqvl - lqu\ 
i c,o, fr'l c J 

max(l-q(v+u)+K ~) + Jqv\ + lqu\ 
i•C.0,~1 c J 

1-q(V+U)+K ~-q(V+U) ~ 9 ~ 
CJ 1-q(V+U)+K ~q(V+U) 

CJ (4.39) 

kaikille v, u, K
0

, j (v ja u ovat aina positiivisia). 
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Epayhta1on (4.39) oikea puo1i johtaa epayhtaloon 

(4.40) 

jo1loin saamme arvion ylospain spektraalisateen potenssien 

raja-arvolle 

lim 
j ..... 

(1 + K ,t)j 
CJ 

K"t = e "'"( (4.41) 

Nain spektraalisade pysyy ehdoitta rajoitettuna aika-aske1ta 
1yhennettaessa. 

Epayhtalon (4.39) vasen puoli ei ehdoitta johda spek
traalisateen pysymiseen rajoitettuna. Se voidaan kirjoittaa 

g ~ 1 - 2q(v+u) + K ~ 
CJ (4.42) 

Spektraalisateen potenssit sai1yvat rajoitettuina vain, jos 

1 - 2q(v+u) ~ -1 

q(v+u) 5 1 

At ( V+U) !!z 1 
Ax (4.43) 

Tama on. - vastavirtaus huomioon ottaen - yht~pita:V-aa 

Courant-Friedrichs-Lewy -ehdon (2o57) kanssa, ja samaan 
tu1okseen paadytaan myos von Neumexm -ana1yysi1lao 

Keski-Paijanteen happimal1issa kaytetty 1ineaarinen 
perusyhtalo (3.37) on hyvin asetettu alkuarvotehtava, jonka 
konsistentti differenssiapproksimaatio (3.41) on stabii1i 
ehdoilla 

1) v, u ja K -termit ovat rajoitettuja 
c 

(4.44) 

(4.43) 
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Li edellytettiin, ettU. pi toisuudet c ov::·.t aj;>.n j2. p2.ikan 

~en j i cleri voi tuvia funJ{:tioi ta, vieltLpa r2j oi tet-

tuja, ja simulointijakson pituus T on 8-L:.rellinen. Lax'n 

ekvivalenssilause t approksime.ation suppenemisen ou.moin 

ehdoin. 

KUyt~nnon simuloint ajatellen v~in ehtQ (4.43) on 

olee isesti oon otettava. Se tr.·.rkoi ttaa, ettU 2.iko.-

on vnlittava eessa seen elementtijRkoon 

niin piene1:si, et yhden askeleen kuluessa ei kol:o elementtn 

vesim:iara ehdi vaihtua .. Tdma on ymmarrettav& re.ja myos vesi

kerrosten ·valisen vaihdon kannalta: talloin vaihto tapahtuu 

samalla hetkella paalleYJcain olevien vesikerrosten valilla. 

Alkuarvotehtavan lahtotietoja ajatellen on stc:~biiliudelle 

asetettava ehto 

v u (4.45) 

tai painvastaisessa tapau}csessa annettava lahtotiedot reunan 

x = 0 sijasta reunalla x = L. v~stavirtaam~a ei ole syyta 

simuloida jt..;,rven takarem1.slta x = 1 alkaen, silla ristirii

d2"ttomuuden vuoksi olisi talloin takarajan alkuehto otettevV_0 

huomioon ratkaisux:tenetelrp.assti. Tamti taas saattaa johta.s. rat

kaisvn epastabiiliuuteen, vrt. /3/. Vastavirta~na jouduta~D 
laht okohdassam1. sittelemaan lislivirtaamana. 

Kun kaikkien. tilamuuttujien pitoisuu}:::silta yaadit?.an 

rajoittu....'Yleisuutta, mikti. on su~jetulla vlililla [o,L] )( [o,T] 

vali ton seur2.us je.tkuvuudesta, implikoi ~e yhdessa kerroin

rien rajoittuneisuuden kanssa K -termien rajoittu-
c 

neisuuden. Nain e toisten yhtliloiden tuonat termit voi 

johta~ abiiliusehtojen (4.44) rikkomiseen ~~lQess~ yhtUl~ss~, 

eivatka tilarnuuttuje.t aika2..nsac.;_ toistense. yhttiloihin diskre

tointivirhetta. Talloin yhtiiloryhrntUcin pysyy stabiilina. 
Menetelmaa stabiloi lisakai virtaamaperuatan kaytt6, erityisesti 
jarvissa, joissa on salmia etta suuria altaita. T~llotn 
voidaan elementtijako tehda tilavuudeltaan likimain tasaiseksi 
rikkomatta Courant-Friedrichs-Lewy -ehtoa, vaikka se ei vir
tausnopeuspohjalla samalla jaolla olisikaan taytetty. 

ski-Paijanteen happimalli ei ole tulppavirtausmalli, eika 
ratkai karakteri kayria X = vt + Cl ja 
x = -ut + c2• Tama olisi vaivalloista virtaaman muutosten vuoksi, 
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silla jouduttaiaiin ~yttamaan vaihtelevankokoista, ei valtt~
matta luonnonolosuhteisiin sopivaa hilajakoa. Koska kaytetty 
differenssimenete~ on koneietentti, kun sUhde At/Ax pysyy 

rajoitettuna, lahestyvat sen karakteristiset kayratkin differen
tiaaliyhtalHn karakterietisia kayria t~lla ehdolla. 

4.2.2 Epalineaariset termit 

Kolmen tilamuuttujan. - kasviplanktonbiomassan, fosforin 

ja inhibitiopitoisuuden- osalta ei perusyhtalo (3.37) ole 
lineaarinen. Niiden biokeiJliallisten prosessien lrnvau1':sessa 

on epalineaarisia tenneja, eika ensimmaisen kertaluvun reak

tiokinetiikan mw{ainen yksinkertaistus (3.34) 

(3.34) 

ole oikea. 

Kasviplanktonin kasvua rajoittaa fosforipitoisuus, jonlr:a 

rajoittava vaikutus kuvataan termilla (3.4) 

f(P) = p (3.4) 

Inhibitiopitoisuuden kasvua rajoittava vaikutus kuvataan 

termillli (3.5) 

A f(F) = (1 - -) 
F KA (3.5) 

Nama molemmat pitoisuudesta riippuvat termit ovat tel~ijoina 

ensim.maisen kertaluvun kinetiikan mukaisessa kasVLmopeusker-

toimessa. 

Fosforitermi (3.4) ei kuitenkaan aiheuta todellista 

poil:keam2.a ensimmaisen 'kertalUVt.L.""l reStktiokinetiikasta kasvi

plan.l~tonille. Sen muoto j ohtuu sii ta, etta mi tattaessa veden 

kokonaisfosforipitoisuutta ei eroteta kasviplanktonin sitomaa 

fosforia pais. Sa2.uaksemme todelli,sen kasvipl2-11.ktonin knsvuvn 
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vaikuttavan vapaan fosforin maaran esille on kokonaisfosfo
rista vahennettava kasviplahktonin jo sisaltama fosfori o<A. 
Lauseke (3.4) on mittausten luonteesta johtuva korjaus pohjana 
olevaan yleisempaan Michaelis-Menten -tyyppiseen lausekkeeseen 

f~P) = 
p 

(4.46) 

eika vaikuta numeeriseen stabii1iuuteen. 

Inhibitiopitoisuustermi (3.5) johtaa kuitenkin toisen 

kerta1uvun reaktiokinetiikkaan kasvip1anktonin kasvussa. 
Samoin kay inhibitiopitoisuuden muutoksen, jo11e S-termi 

kirjoitetaan 

( F-F '+K;:p ), (F-F ') 
SF = -KI (3.11) 

Fosforin sedimentoitumisessa esiintyy mie1ivaltaisen korkean 
kerta1uvun kinetiikkaa 

Sp = - 6 p12 ±+ T) + r ~( T) (3.9) 

Nai1le tilamuuttuji1le on lyhennysmerkinnan (3.34) sijasta 
kirjoitettava 

(4.47) 

missa n = 2 kasviplanktonbiomassal1a ja inhibitioritoisuude11a, 
seka jokin positiivinen kokonais1uku fosforil1a. 

Lineaaristen differenssiyhta1oiden,stabii1iusana1yysia 
ei voida se11aisenaan soveltaa yhta1oon, jossa reaktiokine
tihl~ka kuvataan yhtalon (4.47) ltaisella lausekkeella. 

Joudum.rne sen sijaan turvautumas.n heuristiseen tarkaste1uun. 
St~biiliuden ehtona 1ineaarise1l~ ~ifferenssiappro~simaatio1la 
on, ett~L ensimmLi.isen lcertaluvun Kc -termi on rajoi tettu. 
Rajoitetu11a pitoisuudella c voi~ne kuitenkin arvioida n:nnen 
kertaluvun kinetiikan mukaisen reaktion tuotosta mie1ival-
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taisen tarkasti paloittaisella ensimmaisen kertaluvun kine
tiikalla. Erityisesti voimme rajoitetulla Kc-termilla arvi
oida ylhaalta pain n:nnen kertaluvun kinetiik?n tuotosta 
ensimmaisen kertaluvun kinetiikan tuotoksella, mikali a -c 
termi yhtalossa (4.47) on rajoitettu. 

c. 1-c. 
J+ J 

At 

0 

kuva(8) n:nnen kertaluvun kinetiikan arvioiminen 
ensimmaisen kertaluvun kinetiikalla 

( 

Nain jo~ n:nnen kertaluvun kinetiikan kertoimet ovat 
rajoitettuja, ei sen kayttaytyminen laadullisesti poikkea 
ensimmaisen kertaluvun kinetiikasta rajoitetuin kertoimin 
siten, etta se vaikuttaisi differenssiyhtalon (3.41) sta
biiliuuteen. Koska epalineaarisuutta ei perusyhtalossa,(3.37) 
esiinny differentiaalioperaattoreiden v~ikutusalueella, 
vaikuttaa myos intuitiivisesti selvalta, etta se ei tuo mu-_ 
kanaan uutta diskretointivirhetta siirryttaessa differenssi
approksimaatioon. 
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4.2.3 Ratkaisumenetelman parantaminen 

Osittaisdifferentiaaliyhtaloa numeerisesti ratkaistaessa 
voi muodostettu differenssikaavio olla eksplisiittinen tai 
implisiittinen. Eksplisiittisessa kaaviossa ratkaisufunktiqn 
arvo hilan pisteessa voidaan suoraan ratkaista aiemmin l~s
ketuista arvoista. Keski-Paijanteen happimallin ratkaisu
kaavio (3.42)-(3.44) on eksplisiittinen. Implisiittisessa 
ratkaisukaaviossa,yksittaisen pisteen arvon laskeminen on 
mahdollista vasta, kun tunnemme funktion arvon kaikissa 
muissa pisteissa. Numeerisessa ratkaisus~a tama vaatii reun~
ehtoja ratkaisualueen kaikilla reunoilla, jolloin implisiit
tiselle kaaviolle voidaan muodostaa uusi, eksplisiittinen 

algoritmi. Usein on talloin ratkaistava lineaarinen yhtalo

ryhma. 

Hyperboliselle ?lkuaryptehtavalle voidaan yrittaa muo

dostaa mahdollisimman stabiili eksplisiittinen ratkaisukaavio 
kayttae~ joko eteenpain otettuja tai keskeisdifferensseja 
.6 ja b , seka erilamia l{ombinaatioita naista. Taakse~ain 
otettujen differenssien V. kayttaminen johtae. tavallisesti 
implisiittisiin kaavioihin,,jolloin ratkaisualueen takaraja~le 

olisi asetettava lisaehtoja, tai ratkaistava aareton lineaa
rinen yhtaloryhma /l/s.42,62. Ensirnmaisen ke:rtaluvun yhta
loilla, kuten Keski-Paijanteen happimallissa, eteen- ja taak~ 
sepain otetut differenssit saattavat: johtaa ekvivalentteihin 

eksplisii ttisii~ ratlm. isukaavioihin. Ratkaisua stabiloi taval
lises·!Ji myos se, etta laskennan lruluessa aina kaytetaan uusjJn
pia mahdollisia arvoja edellisille pisteille seuraavan hila
pisteen arvoa laskettaessa. 

WENDROFF /18/s.35 on todermut, etta advektioyhtalolle 
(2.50) 

~ = -v ¥x (2.50) 

saadaon eteen pain otetuin differ~nssein algoritrp.i, joka on 
stabiili Courant-Friedrichs-Levly -ehdolla, ( 2. 57), mutta kun 

sen sijacm. kayteta~in ke~keisdifferensseja, saadaan eksplisii t
tinen ratkaisualgoritmi, joka on ehdoitta stabiili. 

Kayttaen von Neumann -ru~alyysia pyrittiin loytamaan stabiiliu
deltaan optimaalinen ratkaisualgoritmi Keski-Paijanteen happimallille. 
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Kun algoritmissa (3.41) korvattiin rat~aisufunktion arvo 
, , 

ci-1 ,j sen uudemmal1a arvo11a ci-1 ,j+1 , joka arvoa ci,j+1 
1askettaessa jo tunnetaan, saatiin uusi a1goritmi (kayttaen 
1yhennysmerkintoja ja virtausnopeusperustaa) 

u.At , ( ·- ( v+u)At ) · 
= -A c · 1 . + 1 A +K At c. . X l+ ,J X ~ l,J 

(4.48) 

Kun tassa ratkaisufunktion arvot korvataan virheen Fouri~r
sarjaesi tyksilla vj:eA.iS ja supistetaan yhteiset tekijat, 

saadaan vahvistusoperaattori G 

G= 
1 - vAt + (e;e -1) UAt + KAt 

Ax Ax c (4.49) 

Tasta saadaan von Neumann -ehto 

(4.50) 

Koska ko1mioepayhta1on noja11a 

(4.51) 

seuraa epayhtalo ( 4. 50) suoraan ep~:iyht~ilosti:i 
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j1 - ": ~ e -le I + 0 (At ) (4.52) 

Supistetaan termi (KcAt( termia O(At) vasta~ ja otetaan 
· · t 1- • • • • 1 h k · · · t d v4t d' UL\ t · 11o:t.· n d J. a d' kay-·uoon y ennysmer :t.nna = (lx' = t:.x' JO c 

ovat aina ei-negatiivisia ja rajoitettuja aiempien o1etusten 

noja11a. Osoitettavaksi jaa nyt epayhtalo 

(1- d + d'cos0- d') 2 + (d'sinQ) 2 ~ (1- dcosa) 2 

1 - 2(d+d') + (d+d') 2 - 2d'(d+d')cos9 + 2(d+d')cose $ 

1 + ( d+d , ) ( d-d , ) (4.53) 

Epayhta1osta (4.53) supistuvat termit (d+d') ja d pais, ja 
ratkaistaessa jaa jaljel1e ehto 

d , = u.At .( 1 
AX -

(4.54) 

Nain uv,.demman arvon kaytto ede1ttLva11e pistee11e johtaa 
menete1maan, j ei stabii1iuden osa1ta aseta rajoituksiE3-

paavirtauksen Courrmtin 1uvul1e v:~,vaan ainoastaan vasta
virtauksen CourQ..ntin luvu11e. mikali vastavirtausta ei ole 
tarpeen lcaytti::La, on menete1ma ehdoitta stabii1i. Jos vie18 .. 
korvai simme yhta1 ossa ( 4 o 48) arvon c. 1 ' . arvol1a c 

J..+ ,J i+l,j+1' 
saataisiin von Newncm.l1 -ehdoksi 

}1- d- a'l ~ ll- de-.C9- d'eit;JJ (4.55) 

epUyhta1o on voimassa viki11a d, d'~O, ja saatu 
e1ma siis ehdoitta abii1i. Arvoa c. 1 . 1 ei kuitenkaan 

l+ ,J+ 
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vie1a tunneta arvoa ci,j+1 1askettaessa ja menete1ma on 
imp1isiittinen. 

' .. 

Kokeiltaessa a1goritmia, jossa~eteenpain otettujen dif

ferenssien (3.38) sijasta niin aika- kuin paikkaderivaattakin 
korvataaD 4iftereassien keskiarvoilla toisen u1ottuTaudan Bahteen 

lc btC 1 c .. 1 - c. . c. 1 . 1 - c. 1 . 
n-= At= 2 ( ~. J+ ~,J + ~- ,J+ ~- •J) (4o56) 

.At At 

~c bxC 1 c .. 1 - ci-1, j+1 c. . - c. 1 . 
lx· = Ax = 2 ( ~. J+ + ~' J ~- 'J) (4.57) 

AX Ax 

seka vastavirtauksen paikka4er1Taatta differenssikeskiarTolla ~ 
eteenpain 

paadyt~i.an menete1miian, jonka a1eori tmi ~on 

+ ~ C + (1 - (v~ft + 2KCAt) Ax i+1, j ~ 
c. . 
~,J 

(4.59) 

(4.58) 

'Baman von Neumann -ehdoksi saadaan, ld::iyttaen Li.skeisia 1yhen
nysmerkintoja 

(4.60) 

T~ima Bu1crin ~(aavojen kautta kirjoij;ettuna ja KcAt -termi 
supiotettuna johtaa muotoon 



(1 + ( , ) + ( ( '))cose) 2 + (( ( 

(1 - ') + (( ( '))cose) 2 + (( (d-d'))sin9) 2 

(4.61) 

j j a a 

1 ~ (4.62) 

en (4 .. 59) on ehdoitta stabii1i, mutta 

, .+1 esiintymisen, j ohdoste. imp1isii ttinen. Kuten 
t4.48) o1i a, s rnenete1ma (4.59) on i1man 

avirtausta tinen ja aina stabii1i. 

stab:ii1ius- j sii ttisyysominaisuud.~t 

on vie1a menete1mE:Llla, j saadarm kaytettaessa aikadiffe
ru~a eteenpain otettua differenssia (3.38)(1) 

c. . 1 - c. . l,J+ l,J ( 3. 38) ( 1) 
t 

~a paikkadiffere.nsseisSI differe.nssikeakiarvo~a kaaYe~en (4.57) 
j a ( 4. 58 ) nrukactn. Sen saadaan 

( + 1 (v+u)) c .. 1 
1 u 

= 2.iX c. 1 . 1 + 2- AX l, J+ J..+ ,J+ 

1 1 ( {v+u} 
Kc) + 2 ci+1,j + - 2 + c. . 

AX 

lVienet 

1 v 
+ 2 Ax ci-1, j + 

von o on 

o4 )d' (l -Je 9 + -e 
L 

I + O(At) 

l' J 

1 v 
2 Ax ci-1, j+1 

(4.63) 

(4.64) 
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joka askeiseen tapaan kirjoitet.aan auki supistaen 

(4.65) 

Ratkaistaessa paadytaan aina toteen epayhtaloon 

cos e $a 1 (4.66) 

Johtopaatoksena voidaalJ. todeta, etta jos voimme simuloida 
jarvea ilman vastavirtausta, on valittavissa useita aina _ 
stabiileja eksplisiittisia menetelmia, joista (4.48) yksin~ 
kertaisimp~a on suositeltavin.,Jos taas vastavirtaus on 
valttamaton,.ei eksplisiittista, ehdoitts stabiilia menetel
maa loytynyt, mutta menetelmallti (4.48) on lievemmat stabii
liusrajat kuin alkuperaisella menetelmalla (3.41). Kuitenkin 

biokemiallisten reaktioiden ja vertikaalisen yeden vaihdon 

vuoksi on hyva pyrkia elementttjaossa ja aik~-askelta V?-lit
taessa joka tapauksessa siihen, etta Courant-Friedrichs-Lewy
ehto (4.43) tulee taytetyksi. 

4.3 Ljapunov-stabiilius ja herkkyys 

Keski-Paijanteen happimallissa ainoat takaisinkytkenta
ilmiot liivtyvat kasviplanktonbiomassaan ja hapen ilmastumi
seen. f./Iuil ta osin malli on erilaisia ainei ta kuljettava 
hydrodynaaminen systeemi, joiden maarat Vaikt).ttavat toisiinS§. 
suoraan tai kaantaen verrannollisesti ajassa, ilman takaisin
kytkentaa. Myos ilmastumisen palautteellisuus on triviaalia; 
pienempi hapen malira aiheuttaa suuremman ilmastumisnopeuden, 
jolloin hapen maara ei pienene aivan samassa suhteessa kuin 
sen kulutus lisaantyy. 

Luonnollisissa ekosysteomeissa takaisinkytkentailmiot 
liittyvat ekosystee~in elollisiin komponentteihin. Tyypillisin 
niista on predaatio, jolloin saaliselioiden mliaran kasvu 
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aiheuttaa viiveella ~ita ravintonaan kayttavien elioiden 
maaran lisaantymisen, joka kiihtyessa~ taas ennen pitkaa 

~~.~~.~selioiden maaran,lash~un, jolloin ravinnonpuute 

harventaa saa~i ajien maliraa, mika taas sallii saaliselion 

kannan kasvun, jne. Keski-faijanteen happimallissa ei simu~ 
ida yhta , joten varsinaista predaatiosil-

mukkaa ei voi esiintya. enkin fosforin ja kasviplanktonin 

skinainen suhde on juuri ravinnon ja ravinnonottajan valinen 
predaatiosuhde. sforin vaikuttaa kasviplanktonin 
kasvuun rajoittavasti termin (3.4) 

f(P) = 
p 

bpP -· 
(3.4) 

kautta. Tahan termiin katkeytyy myos kasviplanktonin aiheut-
tama vapaan fo maaran vaheneminen. Operaatio 

(4.67) 

lruuluisikin parenunin fosforin Sp-termiin, joka tulisi kir
joittaa 

Sp = bp ( -6 f/ T ) pl1 + r fT( T) ) - (r - g + w )o(A (4.68) 

Koska vec).enlaaturekisterien havaintotiedot koskevat kokonais
fosforia, on ku.itenkin helpompaa siirtaa kasviplanktonin 
vaikutus fosforiin sen omaan kinetiikkaan. 

Malliin sisaltyy myos toinen kasvipla:nktonin takaisin
kytkentasilmul{ka. Kun kasviplanktonbiomassa kasvettl.).aan ~uu
reksi kuluttaa fosforin jarvesta ja lisakasvu estyy, hen
gittaya suuri eliomaara vahentaQ pian myos hapen maaraa ja~
vessa, ja erityisesti kerrokset pohjan llihell~i. joutuvnt an-
aerobiseen t in fosforin vapautwnineri pohjasta 
lisi::Uintyy moninkertaisesti ja lcasviplankton saattaa i;aas 

kasvaa. Kasvava onbiomassa tuottaa happea, jolloin 

vesi palaa aerobiseen tila~ j2 fosforin liukenemine~ poh-
j i hidastuu, e 

• Ilmio tm~netaa.n 
en jalleen kasviplanktonin 

rasantti eutrofikaatio. 
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Keski-Paijanteen happimallin takaisinkytkentarakenne e;L 
ole kovinkaan taydellinen. ~ama johtuu paitsi pienesta til~
muutt~jamaarasta myos siita, etta naiden silmukoiden raken

netta, ja erityisesti kvantitatiivista merkitysta ei luonnos
sakaan tunneta hyvin. Kasviplanktonin kasvua rajoittavista 
tekijoista esiintyy kirjallisuudessa suuresti erimielisyytta, 
kuten myos fosforin reaktioista /8/s.49. Tasta syysta ei kasvi
planktonbiomassaa ole mallin pohja~ta mahdollista ennustaa 
tarkasti hetkellisesti. Sen sijaan, ko fosfori on Suomen 
jarvissa tavallisin kriittinen ravinne, silla pystytaan 
kuvaamaan kasviplanktonbiomassan yleistaso kesan kuluessa 
varsin luotettavasti. Mallin pohjalta on esimerkiksi mahdol
lista esittaa kayrana fosforin pitoisuuden vaikutus kasvi
planktonin kasvuun. Tasta voimme tehda kvantitatiivisia joh
topaatoksia ekosysteemin tasapainotilasta ravinneh~ormituksen 
funktiona. 

/. 0 

QS 

0 50 100 

kuva(g) Kasviplanktonin kasvunopeuden riippuvuus 
fosforipitoisuudesta 

Kuvassa puolikyllastysvakio Kp = lOJUgl-l ja kasvipl~
tonille ldiyttokelpoisen fosforin osuus kokonaisfosfo

rista bl? = 0.33 

Jotta fosforin~puute rajoittaisi rehevoitymisnopeuden puoleen, 
-1 on siis vapaan fosforin pitoisuudon alle 30 JAgl • 
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I 
Keski-Paijanteen happimalli on heikosti stapiili 

mieles miltei kaikilla aarellisilla, positiivi
silla tilamuuttujien· arvoilla li:;Lhes kai}5:kialla parametriava
ruudessaan. Ne,kerroinparametrien arvot, jotka johtavat epa
stapiiliuuteen, ovat ekologisesti epamielekkaita. Tama tarkoit
taa etta sopivalla syotteella mallin tila pysyy muut- .... 
tumattomana kaikilla selvasti nollaa suuremmilla tilam~uttu-
j arvoilla. Jos mallia tarkastetaan nollasyotteella, jol
loin ainoast~an biologiset ja kemialliset prosessit muuttavat 
malliTh tilaa, esiintyy stabiiliuudessa suurempaa vaihtelua. 
Talloin happi ja BOD ovat asymptoottisesti stabailissa ti
lassa lahestyen rajattomasti tilaa, jossa BOD on havinnyt ja 
happipi toisuus on lahella kyllasty:,..__::,spi toisuutta. Kasviplank

tonille,loytyy kerroinparametriavaruudesta todennakoisesti 
alueita, joissa esiintyy ~symptoottinen tai staattisestf 
varahteleva tasapainotila, kuten myos hajaantuvaan varaht~
lyyn johtavia alueita. Yksityiskohtainen analyysi jaa kui
tenkin tassa yhteydessa suorittamatta. 

J,os jok\:t mallin tilamuuttujista vahenee nollaksi tai 
lahelle sita, malli asettuu paikallisesti uuteen. tasapaino
tilaan siten, etta tama tilamuutt~ja ei vaikuta systeemin 
dynamiikkaan. Happi, poikkelli(sena, voi saada negatiivisiakiq 
arvoja, jotka tulkitaan anaerobisen tilan hapenkulutuspote~ .. 
tiaaliksi. Hyvin suuret reaktionopeuskertQimien arvot saatta
vaft aiheuttaa mallin suistumisen Ljapunov-stabiililta ~adalta 
diskretointivirheen vuoksi. Tama sattuu kuitenkin vain, jos 
ratkaisuhila tai kertoimet ovat epamielekkaasti asetetut. 

Keski-Paijanteen happimallin herkkyysanalyysi tullaan 
suorittamaan myohemmin empiirisena mallin pienesta ajoajasta 
johtuen. Mallin herkkyytta osalle keskei~immista kertoimista 
on analysoitu mallin sovelluksessa Keski-Paijanteelle /8/. 

4.4 Malli ja jarviekosysteemi 

Edella esitetyn perusteella Keski-Paija~teen happimalli 

on sumenetelmalt~lin riittavan stabi±li, jotta voidaan 
olettaa konealgoritmin, diskretointimenetelman ja Ljapunov-

/ 
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stabiiliusominaisuuksien aiheuttamctn virheen mallin tulok

sissa olevan merkityksettoman ennustustarkkuuden ~annalta. 

Oleellinen virhe tuloksissa jiohtuu mallivirheesta, toisin 
sanoen mallin kayttaman ekosysteemilcuvan karkeudesta. 

Eras erityista huomiota ansaitseva virhelahd~ ovat mal
lissa esiintyvat reaktionopeuskertoimet ja vakiot, joille ei 
limnologisen tutkimuksen piirista tunneta ~okeellisia arvoja. 
Etta tallaisia on, johtuu padasiassa siita, etta mallissa 
kaytetyt hydrodynaamiset ja biologiset yhtalot ovat karkeita 
yksinkertaistuksia prosessien todellisesta dynamiikasta. 

Limnologinen perustutkimus tutkii naita prosesseja huomatta

vasti yksityiskohtaisemmalla tasolla. Tm1temattomten kertoi

mien maaritys tuottaa mallinrakentajalle ongelmia, mutta Jo 
tutkimalla,mallin yhtaloita loydetaan usein niille mielek
kyysrajoja, ja valtytaan turhilta kokeiluilta, jotka vievat 
ratkaisun epastabiiliksi. 

Keski-Paijanteen happimallin hydrodynaamisissa perus- _ 
yhtaloissa (3.42)-(3.4~) on paallys- ja alusveden vaihtoker
roin k tuntematon vakio. Se esiintyy termissa 

Azi , h· 
+ k -rr- (c .. - c .. ) 

LJ.:, ~,J ~,J 
~ 

(4.69) 

Paallys- ja alusveden valinen vaihto tasaa pitoisuuseroja 
niiden valilla. Se ei voi johtaa pitoisuuseron kaantymiseen 

I 

painvastaiseksi tai sen suurenemiseen. Kun vaihto johtaa 
pitoisuuden homogeenisuuteen koko elementissa yhden aika

askelen kuluessa, on voimassa yhtalo 

- Q:L 
A zi h' c. . k --z.- (c., . - c. . ) -· 

~' J AV. ~,J l,J 
J_ J_ 

h' +At_ k 
A zi (c., . h' ) c. . z. - c. . l,J Avlf l,J l,J 

l l 

h' 
A. 

("A~ At ) ) (c., . k Zl - c. . ) ( 1 - z. + = 0 
]_' J l,J 

l A Vi Avl?-
l 
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At cl + 1h) 
AV. AV. 

~ ~ 

z. 
1. 

= kAzi 

(4.70) 

Vaatimus pitoisuuseron kasvamattomuudesta johtaa ehtoon 

(4.71) 

Nain saadaan g1obaa1il1e vaihtokertoime1le k rajat 

[ 
1 Z. AV. ·6.VI:- } 

0 ~ k :s: m~ At A ~ ( 1. l ) 
1. z1. AV. + Avt:-

l 1. 

(4.72) 

j;oiden rikkominen johtaa pitoisuuden epastabii1iin varahte-
1yyn paa11ys- ja a1usveden va1i11a. 

Ko1messa yhta1ossa, joissa kokee11isia kertoimia esiin
tyy, on. kysymys po1ynomin sovittamisesta havaintoaineistoon. 

Nama ovat tietyn inhibitiotason asettama maksimaalinen kasvi
p1anktonbiomassa (3.6) 

KA = aF2 + bF + c 

lampotila (3.19) 

(3.19) 

ja fosforin sedimentoi tuminen yhtci.lossU ( 3. 9) 

sp = -op!l f(T) + r f(T) (3.9) 

Nliit~ taessli on helpointa k~ytt~ti jotain valmistg 
halutunasteisen pienimm2in nelion approksimaation piste-
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jow{olle laskevaa ohjelmaa, tai etsia laskimen ja paperin 
kanssa socpivat kertoimet. Viimemainittu menettelytapa on 

tarpeen yhtalossa (3.9). 

Mallin vastaavuudesta luontooli saadaan tietoa verifioi
taessa mallin antami$. tuloksia jarven tilasta sellaisten 
vuosien aineistoilla, joita ei kaytetty mallin kerrointen 
kalibrointiin. Tuloksissa an" aina epatarkkuutta seuraavista 
sy.:ista: 

l) Yksinkertaisen jarvimallin avulla pyritaan tilamuut

tujien keskimaaraisen pitoisuustason oikeaan ennustamiseen 
jonalrin ajanjaksona. Nain ttita ajanjaksoa· lyhytperiodisemmat 

vaihtelut jaavat kuvaamatta. Niita aiheuttavat saa ja vaih
televa jatelDAormitus. Tarkempien hetkellisten ennusteiden 
pohjaksi tarvittaisiin jarvesta huomattavasti suurempi maara 
vesinayttei ta, j oiden tulisi olla keskiarvoil taan luotettt;~.via.c 
Koska vesin~ytteiden analysointi vaatii paljon ihmistyota, on 
harvinaista, etta tihea havaintoaineisto on saatavilla. 

2) Jarvimallin hydrodynaamisessa kuvauksessa on paljgn 

tarkentamisen varaa. Pitka:J_la tahtayksella pyritaan kolihi.

ulotteisiin jarvimalleihin, mu~ta talloin mallin vaatima 
laskentatyo monirurertaistuu. Nykyisten tietokon?iden kapasi
teetti ei viela useinkaan riita kolmiulotteisen, riittavan 
tiheahilaisen mallin taloudelliseen laskentaan. Toisaalta 
myos hydrodynaamis~en kerrointel}. ja vakioiden kalibrointi 
virtausmittauksin on empiirista, jarvikohtaista ja ihmis

tyota vaativaa. 

3) Erilaisten biologisten ja kemiallisten reaktioideJ1 
maari:.:L jarviel-rosysteemissa on hyvin suuri. Ne ovat monimut
kaisia kulul taan ja niiden :Q.opeus vaihtelee useitc;J. kertalu
kuja. Kemialliset reaktiot tapahtuvat sekl;mneissa, kun taas 
sedirnentissa reaktioon o.sallistuu ainei te., j atka ovat si tou
ttmeet sim1e vuosikynm.enia aikaisenm1in. V;;~ikein pulma on 

eri reaktioiden kvo11.ti te.tii vis en 1nerki tyksen huono tunt emv:s. 
TEsta on seurauksena paradol-~si: j ott a voi taisiin saada ai
kaan luotettava jarvimalli, joll2. saatettaisiin tarkasti en

nustaa jarven ti12tl1 rrtuuto1\:set, tLLytyisi ensin tuntea jLirven 
kaikki ttirlreimmi.Lt reaktiot 1rvanti tatiivj_sesti ,hyvin ilman 
mallial:in. Ti.:imti j ohtar', uuteen pt'l..radoksiin j~irvimallien raken-
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tamisessa. ~os pyritaan jarven biologisesti taydelliseen 
lruvaamiseen, jaa suuri joukko mallin kertoimista intuitiivisen 
arvauksen varaM. Niista <?i ole kokeellista tietoa. Jos t~as 
tyydytaan yksinkertaiseen, hyvin tunnettuun osakuvaul{seen, 
joudumme tietoisesti tinkimaan kuvau.lcsen tarkkuudesta /2/. 
Keski-Paijanteen happimallissa on valittu jalkimmainen tie; 
kaytetyt reaktiot ovat suhteellisen yksinkertaisia. ja enin 
osa kertoimista etsi ttavissa kirjallisuudesta. Myos mi ttaus- ·
ten tiheys Suomen jarvissa on mallin karmalta yleensa ri~.tta
va. Mallilla pyritaan kuitenkin vain oikeisiin pitoisuus
tasoennusteisiin. 

Keski-Paijant~en happ~malli on kalibroitu ja verifioitu 
Keski-Paijanteelle, Tiirin- ja Lehtiselan alueelle Jamsan 
edustalla. Mallin erl!?:ustustarlckuutta tassa yhteydessa on 
tarkastel~ut KYLA-HARAKKA /8/s. 29-37. Verifioinnin perusteel~a 
todettiin, etta mallin avulla pystyttiin ennustamaan kokona~s
fosforipitoisuus tarkasti ja happipitoisuus riitavalla tar~
kuudella. Kasviplanktonbiomassa saatiin tasolt~an oikeaksi, 

mutta hetkellisia arvoja ei kyetty ennustamaa.."1., eri tyisesti ·-· 
suurimpien pitoisuuksien aikana. Verifiointivirheen tark~im
maksi syyksi arveltiin hydrodynaamisen kuvauksen epatark
kuutta. 
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LIITE: Keski-Paijanteen happimallin tietokoneohje1massa 

kaytetyt yhtalot 

Yhtaloiden nu.merointi vastaa tekstissa ka~rtettya 

Tilamuuttujat 

A = kas.viplank·i; on biomas san pitoisuus 
p = kokonaisfosforipitoisuus 

F = inhibitiopitoisuus 
L = biokemiallinen hapenkulutus 
c = 1iuenneen hapen pitoisuus 

Aputilamuuttuja 

T = lampotila 

Hydrodynaaminen perusyhtalo paallysvedelle 

' i At (Q. lc. 1. · ci, j+1 = c. . + AV. + QTi+lci+1,j - Q. c .. 
~, J J..- J..- ,J J.. l.,J l. 

A. 
(c.' . h' QS. c~ · . ) Zl. s .At (3.42) - QT. c .. - k ,-:- - c. . ) + + J.. l.,J l.' J J..,J l: J..,J Cl. l. 

c. . = ti1amuuttujan c pitoisuus elementissa i hetkella tJ. 
~,J 

~t =,aika-askel 
AV. = e1ementin i tilavuus 

1. 

Qi-l = tulovirtao..ma elementista i-1 elementtiin i 

Q. = menovirtaama elementista i elementtiin i+l 
1 

QT. 1 = vastavirtaama elementista,i+l elementtiin i J..+ 
QT'., = vastavirtaama elementista i elementtiin i-1 l. 
k = patt1lys- ja alusveden valinen vaihtokerroin 
A . = harppauskerroksen pinta-ala elementissa i 

Zl. 

zi = harppauskerroksen paksuus elementissa i 
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QS. = lisavirtaama elementtiin i 
J.. 

S . = tilamuuttuJ·an c biologisista ja kemiallisista 
CJ.. 

reaktioista johtunut pitoisuusmuutos elementissa i 
ylaindeksi h viittaa alusveteen ja 8 lisavirtaamaan 

Hydrodynaaminen perusyhtalo alusvedelle 

h h' Azi · h' ) h sh ) h QT . c . _ . + k -;:.;;-- ( c . . - c . . + QS . c . . + S~ . At 
J.. J.._,J !.1;. J..,J J.,J J. J.,J CJ.. 

J.. 

Ti:lamuuttujien Sc-termien reaktioyhtalot 

Kasv.iplanktonin reaktioyhtalo pahllysvedessa 

SA = <r- ~ - w) A 

)A = kasviplanktonin kasvunopeuskerroin 
9 = kasviplanktonin respiraationopeuskerroin 
w = kasviplanktonin vajoamisnopeuskerroin 

Kasviplanktonin reaktioyhtalo alusvedessa 

z 8 = paallysveden paksuus 
h z = alusveden paksuus 

ylliindeksi e viittaa palillysveteen 

Kasviplanktonin kasmL~opeuskertoimen yhtalo 

= fb( P) f ( F) ·P f T ) M 
r F ~/ffiaX 

(3.1) 

(3.2) 

~3.44) 
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;Mmax = kasviplanktoni~ suurin mahdollinen kasvunopeus
kerroin 

~(P) = fosforin kasviplanktonin kasvua rajoittava vaikutus 

fJF) = inhibitiopitoisuuden kasviplanktonin kasvua 
rajoittava vaikutus 

f(T) = 1ampotilakorjaus ,.. 

Fosforin kasviplanktonin kasvua rajoittavan vaikutuksen yhtalo 

mp = kasviplanktonille kayttokelpoisen fosforin osuus 
kokonaisfosforista 

~ = fosforin osuus kasviplanktonbiomassasta 

Inhibitiopitoisuuden kasviplanktonin kasvua rajoittavan 
vaikutuksen yhtalo 

A 
= 1- KA 

KA = aF2 + bF + c 

(3.5) 

~3.6) 

KA = tietyn inhibitiotason maaraama kasviplanktonin 
maksimibiomassa 

a, b, c ovat kokeellisia vakioita 

Kasviplanktonin respiraatiokertoimen yhtalo 

(3.7) 

s20 = respiraationopeuskerroin standardilampotilassa 
T = 20°C 
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Kasvipla.nktonin va.joa.misnopeuskertoimen yhtalo 

(3.8) 

w20 = vajoamisnopeuskerroin standardilampotilassa T = 20°C 

Kokonaisfosforin reaktioyhtalo paallysvedessa 

sp = -6F f{T) + r f(T) 
I T 

b = fosforin sedimentoitumisnopeuskerroin 
n = fosforin sedimentaatioeksponentti 
r = fosforin vapautumisnopeus pohjasta 

Kokonaisfosforin reaktioyhtalo alusvedessa 

(3.9) 

(3.10) 

Inhibitiopitoisuuden realctioyhtalo, vain paa1lysvedessa 

(3.11) 

KI = inhibitiivisyyden ~1enemisnopeuskerroin 
F' = ±nhibitiopitoisuus, kun inhibitiivisyys on no11a 
KF = inhibitiopitoisuuden puo1ikyl1astysarvo 

Biokemiallisen hapenlrulutuksen reaktioyhtalo paa1lysvedessa 
ja alusvedessa 

(3.14) 

K1 = biokemiallisen hapenkulutuksen alenemisnopeuskerroin 
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Hapen reaktioyhtalo paallysvedessa 

K2 = hapen ilmastumisnopeuskerroin 
C

8
(T) = hapen kyllastyspitoisuus 

(3.15) 

~ 2 = hapen tuottosuhde kasviplanktonbiomassan kasvussa 
~~ = hapen kulutussuhde kasviplrolictonin respiraatiossa 

E .. = orgaanisen perustuotannon aiheuttama hapenkulutus 

Hapen reaktioyhtalo alusvedessa 

- --sg = - K1~(T)Lh -{31 S' fT(T)Ah- Ehf~T) 

Hapen kyllastyspitoisuuden yhtalo 

ao 
al 
a2 

= 
= 
= 

14.62 
-0.4077 
0.008129 

Lampotilan yhtalo 

t = a:jJca 

(3.16) 

( 3.17) 

P2(x), P1 (x), P0 (x) ovat kokeellisia paikan funl{tioita 
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Reaktionopeuksien lampotilakorjauksen yhtalo 

aT aT· 
(bT + T) (ln(aT+bTT)-1)-(~ + T8 ) (ln(aT+bTT_8 )-l) 

f(T) = e 
T 

(3.24) 

• ~· = standardilampotila, T = 20 C s s 

aT, bT ovat kokeellisia, kullekim reaktiolle tyypillisia 
vakioita 
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