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1 Johdanto

Neulanreikäilmiössä valonsäteet kulkevat pienen reiän läpi, muodostaen reiän
vastakkaisella puolella olevalle pinnalle ylösalaisin kääntyneen peilikuvan va-
lonlähteestä. Esimerkiksi kuva valoisasta maisemasta voi muodostua pienen
reiän kautta pimeän huoneen vastakkaiselle seinälle. Ilmiöstä on tehty ha-
vaintoja tuhansien vuosien ajan.

Tarkastelen tutkielmassa ilmiön havainnollistamista neulanreikähuoneen
ja digitaalisen neulanreikäkameran avulla, sekä tutkin kuvanmuodostuksen
teoriaa. Tutkielman käytännön osiossa on tarkoitus kehittää havainnollinen
ja monipuolinen opiskelijatyö neulanreikäilmiöstä, joka on myös suhteellisen
helppo ja edullinen toteuttaa. Tavoitteena on toimiva opiskelijatyö, jossa neu-
lanreikäilmiötä tutkitaan sekä kvalitatiivisella että kvantitatiivisella tasolla.
Opiskelijatyön on tarkoitus sopia opiskelijatyöksi yliopistoon, ja esimerkiksi
tutkimuskurssille lukioon. American Association of Physics Teachers esittää
artikkelissaan Goals of the Introductory Physics Laboratory tavoitteita opis-
kelijatyön suunnitteluun. Tarkastelen neulanreikätyötä paljolti näiden tavoit-
teiden kautta.

Suunnittelemani neulanreikätyö on yhdelle opiskelijalle tarkoitettu niin
sanottu lomaketyö. Neulanreikätyöstä ei tehdä työselostusta jälkikäteen, vaan
työtä tehdessä täytetään mittauspöytäkirjaa, joka toimii myös työselostukse-
na. Neulanreikätyö koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on neulanrei-
kähuone, jossa neulanreikäilmiö esitetään havainnollisesti pimennetyssä huo-
neessa. Neulanreikähuoneessa ilmiötä tutkitaan kvalitatiivisella tasolla. Neu-
lanreikähuoneen tavoitteena on tuoda opiskelijan tietoisuureen neulanreikäil-
miö fysikaalisena ilmiönä, ja esittää neulanreikäilmiön perustavanlaatuisia
ominaisuuksia riittävän suuressa kokoluokassa. Monella opiskelijalla ei ole
välttämättä kovin kattavaa kuvaa neulanreikäilmiöstä. Toinen osa on digi-
taalinen neulanreikäkamera, joka linssisysteemin tilalle vaihdetaan neulan-
reikä. Neulanreikän kokoa ja etäisyyttä kameran kuvapinnasta voi säätää.
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Neulanreikäkameralla tutkitaan valotusajan vaikutusta neulanreikäkuvaan,
neulanreiän ja kameran kuvapinnan muuttamisen vaikutusta, erotuskykyä
ja diffraktion vaikutusta neulanreikäkuvaan. Neulanreikäkameran tavoittee-
na on tutkia neulanreikäilmiötä myös kvantitatiivisella tasolla. Neulanrei-
käkameran osioon liittyy jonkin verran teoriaan pohjautuvaa laskemista, ja
otettavien neulanreikäkuvien vertaamista laskemalla saatuihin tuloksiin.
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2 Neulanreikäilmiö

2.1 Historiaa

Neulanreikäilmiön yhteydessä tulee usein vastaan termi camera obscura. Se
on latinaa ja sen suora suomennos on "huone pimeä". Se viittaa jo tuhan-
sia vuosia sitten tehtyyn havaintoon että hämärän kammion seinässä olevan
pienen reiän kautta muodostuu kuva sopivalla etäisyydellä olevalle vastak-
kaiselle pinnalle. Valoisa maisema, esine tai esimerkiksi nuotio voi kuvautua
tällä tavalla.

Aristoteles (382-332 eaa) kuvailee neulanreikäilmiötä teoksessa Problema-
ta. Hän tekee seuraavanlaisia huomioita. Neulanreiän muoto ei vaikuta muo-
dostuvaan kuvaan, kun kuvapinta on riittävän etäällä neulanreiästä. Neu-
lanreikäkuvasta tulee sitä suurempi, mitä kauemmaksi kuvapinta viedään.
Aristoteles ei kuitenkaan löydä neulanreikäilmiölle kunnollista selitystä. [1]
Aristoteles ei ole ensimmäinen neulanreikäilmiöstä kirjoittaja, vaan varhai-
sempiakin merkintöjä löytyy. [2]

Ibn Al-Haytham, tunnettu myös nimellä Alhazen, tekee laajoja tutkimuk-
sia luonnontieteistä vuosina 1011-1021. Hän kokoaa niistä suurteoksen Kitab
Al-Manazir, joka tunnetaan länsimaissa nimellä Book of Optics. Book of Op-
tics sisältää tutkimuksia myös neulanreikäilmiöstä. Siinä on varhaisin hyvä
selitys sille, miksi sopivilla koko- ja etäisyyssuhteilla neulanreikäkuva on ku-
vautuvan objektin muotoinen, riippumatta neulanreiän muodosta. [1]

Seuraava neulanreikäilmiön ymmärrystä merkittävästi edistänyt tutkija
on Leonardo da Vinci (1452-1519). Hän tutkii neulanreikäilmiötä useaan ot-
teeseen elämänsä aikana, eniten vuosina 1508-1514. Näinä vuosina tehdyt
tutkimukset on julkaistu Codex Atlanticus teoksessa, joka on laaja kokoel-
ma Leonardon kirjoituksia ja piirroksia. Leonardo da Vinci löytää selityksen
sille, miksi neulanreikäkuvan muoto muuttuu neulanreiän muodosta kuvau-
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tuvan objektin muotoon, kun kuvapintaa viedään neulanreiän välittömästä
läheisyydestä kauemmaksi. [3]

Englantilainen tiedemies Lordi Rayleigh, oikealta nimeltään John Wil-
liam Strutt, tutkii muun muassa neulanreikäilmiötä ja neulanreiän optimaa-
lista kokoa 1800-luvun loppupuolella. Kun neulanreikää pienennetään, kuva
tarkentuu kunnes diffraktio alkaa sumentamaan kuvaa. Rayleigh löytää tut-
kimustensa seurauksena kaavan, jolla neulanreikäsysteemille voidaan laskea
optimaalinen neulanreiän koko, kun tiedetään valon aallonpituus ja kuvapin-
nan etäisyys neulanreiästä. Rayleigh julkaisee tutkimuksensa kirjassa Nature
(1891). [4]

Neulanreikä on myös modernin tieteen apuvälineenä. 1940-luvulla kek-
sitään että valokuvauslinssin voi korvata neulanreiällä, kun kuvataan kor-
keaenergistä röntgen- ja gammasäteilyä. Neulanreikä ei absorboi röntgen- ja
gammasäteilyä kuten linssi, ja säteily pääsee neulanreiän läpi muodostaen
neulanreikäkuvan. Neulanreikätekniikka tarjoaa näin keinon kuvata röntgen-
ja gammasäteilyä lähettäviä objekteja avaruudessa, kuten mustia aukkoja,
supernovia ja Aurinkoa. [4]
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2.2 Neulanreikäkuvan muodostuminen

Tarkastellaan kuvautuvaa valoisaa objektia. Todellinen valoisan objektin pin-
ta koostuu äärettömästä määrästä yksittäisiä pisteitä, joista jokainen säteilee
valoa joka suuntaan. Todellinen neulanreikä koostuu äärettömästä määrästä
pistemäisiä reikiä. Tarkastellaan todellista tilannetta jossa kuvautuvan ob-
jektin, neulanreiän ja kuvapinnan keskinäiset etäisyydet ovat sellaiset, että
muodostuva kuva on objektin muotoinen. Kuvassa 1 havainnollistetaan kaksi
tapaa ymmärtää valonsäteiden kulku ja kuvanmuodostus. Kuva on mukael-
ma Leonardo da Vincin piirroksesta 1500-luvun alusta.

Tapa 1: Jokaisesta objektin A kuvautuvasta pisteestä lähtee neulanreiän
B rajoittama laajeneva valokartio, jonka pohja on kuvapinnalla C. Kuvautuva
piste leviää kuvapinnalle valokartion pohjan muotoiseksi valoisaksi alueeksi.
Valokartion pohjan muoto riippuu neulanreiän muodosta, ja siitä missä kul-
massa valonsäteet menevät neulanreiän läpi. Todellinen neulanreikäkuva on
yhdistelmä limittäin olevia valokartioiden pohjia, joita on kuvapinnalla ää-
retön määrä.

Tapa 2: Valonsäteet lähtevät kuvautuvan objektin A reunimmaisista pis-
teistä ja kaikkialta niiden väliltä. Ne risteävät neulanreiän B yhdessä pisteessä
eli pistemäisessä reiässä, ja muodostavat kuvapinnalle C absoluuttisen tarkan
objektin kuvan. Koska todellinen neulanreikä koostuu äärettömästä määräs-
tä pistemäisiä reikiä, muodostuu kuvapinnalle ääretön määrä limittäin olevia
absoluuttisen tarkkoja objektin kuvia. Todellinen neulanreikäkuva on yhdis-
telmä limittäisistä objektin kuvista, joita on kuvapinnalla ääretön määrä. [3]

Todellinen neulanreikäkuva aina jossain määrin epätarkka. Kuva tarken-
tuu kun neulanreikää pienennetään, kunnes diffraktion vaikutus alkaa su-
mentamaan kuvaa.
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Kuva 1: Mukaelma Leonardo da Vincin neulanreikäilmiötä havainnollistavas-
ta piirroksesta. A on objekti, B on neulanreikä ja C on kuvapinta.
Tapa 1: Valoisan objektin yhdestä pisteestä lähtevä neulanreiän rajoittama
valokartio, jonka pohja on kuvapinnalla.
Tapa 2: Valoisan objektin ääripisteistä (ja niiden väliltä) lähtevät säteet

kulkevat neulanreiän yhden pisteen läpi muodostaen kuvan koko objektista.

2.3 Kuvapinta eri etäisyyksillä

Neulanreikäkuvaan vaikuttaa kuvapinnan etäisyys neulanreiästä. Kuvapin-
nan ollessa hyvin lähellä neulanreikää on muodostuva kuva neulanreiän muo-
toinen valoisa alue ilman yksityiskohtia. Kun kuvapintaa viedään neulanreiäs-
tä kauemmaksi, kuva muuttuu objektin muotoiseksi. Näin tapahtuu koska
koko objektin kuvat kasvavat suhteessa nopeammin kuin neulanreiän rajaa-
mien valokartioiden pohjat. Kuvassa 2 tarkastellaan geometrisesti neulan-
reikäkuvan muodon muuttumista. Tarkastelun helpottamiseksi neulanreiän
rajoittamat valokartiot lähtevät ainoastaan objektin AB kärkipisteistä, ja
koko objektin kuvat muodostuvat ainoastaan neulanreiän CD reunimmais-
ten pisteiden kautta. Kuvapinnan ollessa hyvin lähellä neulanreikää (1.) ovat
neulanreiän rajoittamien valokartioiden pohjat suurempia kuin koko objektin
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kuvat. Lisäksi valokartioiden pohjat ovat enemmän limittäin kuin objektin
kuvat. Tällöin neulanreiän muoto on hallitseva ja kuva on neulanreiän muo-
toinen. Kun kuvapinta siirretään säteiden leikkauskohtaan (2.) ovat objektin
kuvat ja valokartioiden pohjat yhtä suuret. Kohdissa (3.), (4.) ja (5.) objek-
tin kuvat ovat suurempia kuin valokartioiden pohjat, ja neulanreikäkuva on
enenevissä määrin kuvautuvan objektin muotoinen. [3]

Kuva 2: Kuvapinta eri etäisyyksillä. AB on objekti, CD on neulanreikä.

2.4 Diffraktion vaikutus

Diffraktio tarkoittaa aaltomuodossa etenevän säteen poikkeamaa geometri-
sesta optiikasta. Valon aaltoluonne on syynä diffraktioilmiöihin. Diffraktion
aiheuttaa este tai rako, joka saa valonsäteen taipumaan. Parhaiten diffraktio
tulee näkyviin, kun este tai rako on samaa kokoluokkaa tai pienempi kuin
valon aallonpituus.

Fraunhoferin diffraktion approksimaatiossa aaltorintama kulkee pienen
neulanreiän (tai raon) lävitse. Kun aaltorintama kulkee neulanreiän läpi, ete-
nee se sen jälkeen pallomaisesti. Kun lähestytään neulanreiän halkaisijaa, jos-
sa diffraktio alkaa sumentamaan kuvaa, on neulanreiän halkaisija häviävän
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pieni verrattuna neulanreiän ja kuvapinnan väliseen etäisyyteen. Tällöin neu-
lanreiän jälkeinen valon eteneminen voidaan approksimoida tasoaaltomaisek-
si. [5]

Pienennettäessä neulanreiän halkaisijaa muodostuva neulanreikäkuva tar-
kentuu kunnes neulanreikä saavuttaa optimaalisen halkaisijan. Kun halkai-
sijaa tästä pienennetään, valonsäteet leviävät diffraktion vaikutuksesta suu-
remmalle alueelle. Tämän seurauksena kuvautuvan objektin yksittäisestä pis-
teestä lähtevän valokartion pohja suurenee ja muodostuvan neulanreikäkuvan
tarkkuus heikkenee suhteellisen voimakkaasti. [6]

Johdetaan valokartion pohjan todelliselle koolle kaava, jossa otetaan huo-
mioon diffraktion levittävä vaikutus. Käytetään hyväksi Fraunhoferin diffrak-
tion approksimaatiota. Kuva 3 havainnollistaa tilannetta.

Valoisan alueen todellinen halkaisija D kuvapinnalla saadaan yhtälöstä

D = d+ 2r, (1)

missä d on geometrisen optiikan mukainen valoisan alueen halkaisija, ja r
on diffraktion levittävä vaikutus.

Fraunhoferin diffraktion approksimaatiossa suuntakulma θ ensimmäiseen
minimiin toteuttaa yhtälön

d · sin θ = 1, 22 · λ, (2)

missä d on neulanreiän halkaisija ja λ on aallonpituus [6].

Voidaan tehdä approksimaatio sin θ ≈ θ, koska kulma θ on niin pieni.
Näin ollen kaava (2) saadaan muotoon

θ =
1, 22 · λ

d
. (3)
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Kuva 3: Diffraktion levittävä vaikutus. R on neulanreikä, S on kuvapinta ja
L niiden välinen etäisyys.

Kuvan geometriasta saadaan

θ =
r

L
. (4)

Yhdistetään kaavat (3) ja (4).

r

L
=

1, 22 · λ
d

⇒ r =
1, 22 · λ · L

d
. (5)

Sijoitetaan saatu r kaavaan (1)

D = d+ 2r = d+ 2 · 1, 22 · λ · L
d

.

Valoisan alueen todellinen halkaisija D kuvapinnalla on

D = d+ 2, 44 · λ · L
d

. (6)

Kaavan osa 2, 44 · λ·L
d

on diffraktion levittävä vaikutus.
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2.5 Erotuskyky

Erotuskyky kertoo kuinka lähellä olevat pisteet pystytään erottamaan toisis-
taan. Neulanreiän koosta ja neulanreikäsysteemin objekti-neulanreikä-kuvapinta
etäisyyksistä riippuu, kuinka suuri on kuvautuvan objektin yhdestä pisteestä
lähtevä valokartion pohja.

Geometrisen optiikan mukainen valokartion pohjan halkaisija lasketaan
seuraavasti. L on etäisyys objektista neulanreikään, l on etäisyys neulan-
reiästä kuvapintaan, d on neulanreiän halkaisija ja D on geometrisen optiikan
mukainen valokartion pohjan halkaisija. Kuva 4 havainnollistaa tilannetta.

Kuva 4: Kuvautuvan objektin yhdestä pisteestä lähtevä valokartio

Valokartion pohjan geometrisen optiikan mukainen halkaisija D:

d

L
=

D

l + L
⇐⇒ D = (1 +

l

L
)d (7)
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Kaksi etäisyydellä x olevaa kuvautuvaa pistettä erottuvat toisistaan, kun
niitä vastaavat valokartioiden pohjat kuvapinnalla juuri koskettavat toisiaan.
Tällöin valokartioiden pohjien keskipisteiden välimatka on sama kuin valo-
kartion pohjan halkaisija D. Piirretään kuvautuvista pisteistä janat neulan-
reiän keskikohdan kautta valokartioiden pohjien keskipisteisiin. Janat ovat
ristikkäin, ja niiden välinen kulma neulanreiän kummallakin puolella on θ.
Kuva 5 kuvaa tilannetta.

Kuva 5: Kaksi kuvautuvaa objektin pistettä, jotka juuri erottuvat toisistaan.

θ =
D

l
=
x

L
⇐⇒ x =

D · L
l

=
(1 + l

L
)d · L
l

xge = (1 +
L

l
)d (8)

Geometrisen optiikan mukaan etäisyydellä xge olevat pisteet erottuvat
toisistaan. Toisin sanoen x:n etäisyydellä olevista pisteistä lähtevien neu-
lanreiän rajoittamien valokartioiden pohjat kuvapinnalla koskettavat juuri
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toisiaan, mutta eivät mene yhtään päällekäin. Kuvassa 6 havainnollistetaan,
miten objektin kuvautuvat pisteet erottuvat juuri toisistaan ylemmässä ku-
vassa, ja alemmassa kuvassa erottuvat hyvin toisistaan kun kuvapinta on
kauempana neulanreiästä.

Kuva 6: Kuvautuvat pisteet erottuvat paremmin, kun kuvapinta on kauema-
na neulanreiästä.

Todellisessa tapauksessa valokartion pohjan kokoon vaikuttaa myös dif-
fraktio. Kun diffraktion levittävä vaikutus lisätään erotuskyvyn kaavaan, saa-
daan todellinen erotuskyky laskettua. Diffraktion vaikutuksesta erotuskyky
heikenentyy.

xtod = (1 +
L

l
)d+ 2, 44 · λ · L

d
(9)
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3 Laboratoriotöiden tavoitteet

Fysiikan opiskelun yksi olennainen osa-alue on erilaisten fysikaalisten ilmiöi-
den kokeminen käytännön opiskelijatöiden kautta. Ensisijaiset tavoitteet opis-
kelijoille suunnatuissa laboratoriotöissä ovat olleet kehityksessä ja muutok-
sessa viimeisen sadan vuoden ajan. American Association of Physics Teachers
(AAPT) esittää artikkelissaan Goals of the Introductory Physics Laborato-
ry (1998) [7] viisi tavoitetta, jotka on hyvä pitää mielessä kun suunnittelee
laboratoriotyötä opiskelijoille. Tavoitteet käydään läpi tässä kappaleessa.

3.1 Kokeilemisen taide

Fysikaalista ilmiötä havainnollistavan laboratoriotyön pitäisi antaa opiskeli-
jalle käytännön kokemusta tieteellisten kokeiden ja tutkimusten tekemisestä.
Sen pitäisi myös sisältää jonkin verran tutkimuksen suunnittelua. Tieteelli-
sin menetelmin tehtävä tutkimusprojekti opintojen alkuvaiheessa voi ratkai-
sevasti innostaa opiskelijaa fysiikan ja muiden tieteiden pariin. Tavoitteena
on, että havainnollistavien laboratoriotöiden seurauksena opiskelija mieltäisi
ympäristön ja ilmiöiden havainnoinnin sekä kokeiden tekemisen yhtä tärkeik-
si fysiikan osa-alueiksi, kuin niihin liittyvät käsitteet ja teoriat. Opiskelijan
pitäisi ymmärtää että fysiikka on kokeellinen tiede. Fysiikan yhteisön kan-
ta on, että ei ole tiettyä parasta tapaa saavuttaa tätä tavoitetta. Seuraavat
asiat ovat kuitenkin olennaisia.

1. Laboratorioharjoitusten ja oppitunneilla tehtävien demonstraatioiden
välille pitäisi tehdä selvä erottelu. Toisaalta omaksi aihepiirikseen pitäisi ero-
tella myös varsinaisten laboratoriotutkimusten tekeminen. Laboratorioharjoi-
tuksissa ja oppitunneilla tehtävissä demonstraatioissa tarkasteltava ilmiö on
ohjaajan hallinnassa. Laboratoriotutkimuksissa opiskelija suunnittelee kokei-
ta itse, ja hänen tekemänsä päätökset vaikuttavat kokeiden lopputulokseen.
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2. Laboratoriotutkimusten pitäisi rohkaista opiskelijaa lisäämään kokei-
siin ja tutkimuksiin omia ideoita ja omaa tulkintaa. Myös hyvin tavalliseen,
perinteiseen laboratorioharjoitukseen on mahdollista järjestää yllättäviä ele-
menttejä. Ne lisäävät haastetta ja opiskelijat pääsevät käyttämään ongelman-
ratkaisutaitojaan. Opiskelijoita kannattaa kehua kun he löytävät itse ratkai-
sun ongelmaan tai keksivät omia kokeellisia tekniikoita.

3. Laboratoriotutkimusten pitäisi saada opiskelijat mukaan prosessiin, jos-
sa he päätyvät myös itse esittämään kysymyksiä luonnonilmiöistä. Tämän
jälkeen opiskelijat valitsevat toimintatavat ja tarvittavat laitteet joilla pro-
sessi saadaan etenemään. Tarkoituksena on, että opiskelijat päätyisivät oikei-
siin vastauksiin ja ratkaisuihin tieteellistä menetelmää käyttäen. Jokaisesta
laboratoriokurssista voisi osa olla varattuna opiskelijoiden itsensä suunnit-
telemia tieteellisiä projekteja varten. Hyvin järjestettynä tällaiset projektit
tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden käyttää omaa luovuuttaan, ja tekevät opis-
kelusta mielenkiintoisempaa. [7]

3.2 Kokeelliset ja analyyttiset taidot

Laboratoriotyöskentelyn pitäisi auttaa opiskelijaa kehittämään itselleen laaja
valikoima kokeellisen fysiikan perustaitoja ja työkaluja, sekä keinoja mittaus-
tulosten analysointiin. Toisinaan ei voi kovin tarkasti tietää etukäteen, mitkä
menetelmät ja laitteet sopivat parhaiten tarkasteltavan ilmiön tutkimiseen.
Onkin suositeltavaa että opiskelija saisi laajasti kokemusta erilaisista tie-
teellisistä menetelmistä ja laitteista. Tällöin opiskelijalla on mahdollisimman
hyvät edellytykset tutkimusten suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun. Oma-
toiminen kokeileminen mekaanisten, termodynaamisten, optisten ja sähköön
liittyvien systeemien parissa lisää opiskelijan luottamusta omiin ongelman-
ratkaisukykyihinsä. Tietokoneen käyttö tiedon keräämisessä, analysoinnissa
ja graafisessa esittämisessä voi edesauttaa fysikaalisen ilmiön ymmärtämistä.
Tietokonesimulaatiota ei kuitenkaan pidä käyttää suoran kokemuksen kor-
vikkeena, tietokoneen pitäisi olla ainoastaan tutkimuksen apuväline.
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Opiskelijalla pitäisi olla kokemusta koetulosten analysoinnista useilla op-
pimisen tasoilla, lähtien puhtaasti kvalitatiivisesta tarkastelusta päätyen tark-
kaan kvantitatiiviseen tulokseen. Opiskelijan pitäisi pystyä havainnollista-
maan mittaustuloksia ja kuvailemaan määrien suhteita sekä omin sanoin et-
tä muuttujien matemaattisten suhteiden avulla. On tärkeää, että opiskelija
ymmärtää epävarmuuden joka fysikaalisiin mittauksiin liittyy, sekä eron ko-
keellisten epävarmuuksien ja mittaustulosten tallennusvirheiden välillä. Opis-
kelijan pitäisi saavuttaa riittävästi ymmärrystä fysiikkaan liittyvistä epävar-
muuksista, jotta hän ymmärtäisi luonnolliset rajoitukset mittausprosessien
tarkkuudessa. [7]

3.3 Käsitteellinen oppiminen

Laboratorion pitäisi auttaa opiskelijoita hallitsemaan fysiikan käsitteitä. Kas-
vava määrä tutkimuksia fysiikan opetuksesta kertoo, että suurella osalla op-
pilaista on vaikeuksia oppia fysiikan peruskäsitteitä sellaisella kurssilla, joka
perustuu perinteisiin oppitunteihin, oppikirjan tehtäviin ja opettajan teke-
miin demonstraatioihin. Tutkimukset osoittavat oppimisen tason parantuvan,
jos oppilaat saavat aktiivisesti kohdata omaan tasoonsa sopivia haasteita.

Laboratoriotyöskentelyä on pitkään pidetty hyvänä menetelmänä paran-
taa myös käsitteiden ymmärtämistä. On havaittu, että laboratoriotöihin no-
jaavilla kursseilla fysiikan käsitteitä opitaan paremmin kuin perinteisillä op-
pitunneilla. Tietokoneiden käyttö laboratoriotöissä mahdollistaa laadukkaan
reaaliaikaisen tallennuksen ja kuvaajien piirtämisen fysikaalisissa mittauk-
sissa. Tämä on osaltaan lisännyt kiinnostusta käyttää laboratoriota apuna
käsitteiden ymmärtämisen parantamiseen.

AAPT:n mukaan seuraavista asioista voi olla merkittävää hyötyä labora-
toriotöiden suunnittelussa. Selvitetään opiskelijoiden vääriä ennakkokäsityk-
siä fysiikan ilmiöstä, jonka ympärille laboratoriotyötä suunnitellaan. Pyritään
suunnittelemaan laboratoriotyöhön sellaisia osia, jotka korjaisivat vääriä en-
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nakkokäsityksiä, ja antaisivat ilmiöstä oikeaa tietoa. Lisäksi laboratoriolait-
teiden ja tietotekniikan kehittyminen tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia la-
boratoriotöiden suunniteluun ja parantamiseen. [7]

3.4 Fysiikan perusteiden ymmärtäminen

Laboratoriotyöskentelyn pitäisi auttaa opiskelijaa ymmärtämään suoran ha-
vainnon rooli fysiikassa. Sen pitäisi myös auttaa opiskelijaa oppimaan erot-
tamaan häiriöt ja epätarkkuudet, jotka johtuvat teoriasta ja kokeista.

Fysiikka itsessään on monimutkainen rakenne joka koostuu käsitteistä,
hypoteeseista, teorioista ja havainnoista. Ne ovat toisiinsa sidoksissa siten,
että on usein vaikea erotella johtuvatko laboratoriokokeen teorian vastaiset
tai väärältä vaikuttavat tulokset käytössä olevasta fysiikan teoriasta vai mit-
tausten epätarkkuudesta. Opiskelijan pitäisi ymmärtää että kokeellisesti saa-
dut todisteet ovat perustana fysiikan laeille. Fysiikka ei siis ole vain kokoelma
kaavoja ja oppikirjan tehtäviä.

Suurella osalla opiskelijoista, jotka ottavat osaa havainnollistavaan labo-
ratoriokurssiin, ei ole riittävää käytännön kokemusta jokapäiväisistä fysiikan
ilmiöistä. Muun muassa tämän vuoksi heillä on vaikeuksia ymmärtää hieno-
varainen vuorovaikutus fysikaalisen havainnon ja fysiikan teorian rakenteen
välillä. Kokeelliset prosessit joissa opiskelijat havainnoivat ilmiötä, analysoi-
vat tutkimustuloksia, ja kehittävät suullisia ja matemaattisia malleja selittä-
mään ilmiötä, tarjoavat opiskelijoille ainutlaatuisen tilaisuuden verrata kon-
kreettisia havaintoja tieteellisiin teorioihin. [7]

3.5 Oppimistaitojen kehittäminen ryhmätyöskentelyssä

Opiskelukaverit voivat olla hyvänä apuna oppimisessa. Laboratorio auttaa
opiskelijoita kehittämään ryhmätyöskentelytaitojaan, jotka ovat tärkeitä mo-
nilla elämän alueilla. American Institute of Physicsin tutkimus kertoo että
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fysiikan puolelta valmistuneet nimesivät ryhmätyötaidot ja monimutkaisten
tosimaailman ongelmien ratkaisukyvyn kahdeksi tärkeimmäksi taidoksi työ-
elämässä. Lisäksi tutkijat ovat havainneet että opetuksellinen yhteistyö pie-
nissä ryhmissä on tehokas tapa suunnitella oppimisympäristöä fysiikan opis-
kelijoille. AAPT suosittelee, että havainnollistavan fysiikan laboratoriokurs-
seilla kiinnitettäisiin erityistä huomiota pienryhmäyhteistyön laadun kehit-
tämiseen. [7]

3.6 Laboratorio-opetuksen arviointi

Laboratorio-opetuksen tavoitteiden saavuttamista kuvaa lopulta se, kuinka
hyvin opiskelijat esittävät tutkimustuloksensa. Opiskelijoiden pitäisi kehittää
asiantuntemustaan selkeässä ja uskottavassa laboratoriotyön raportoinnissa.
Siihen kuuluu kokeiden suunnittelu, ilmiöiden havainnointi, tulosten analy-
sointi ja johtopäätösten tekeminen. Opiskelijan täytyisi hallita raportointi
alkaen informatiivisesta keskustelusta ja suullisesta esityksestä, päätyen lo-
pulta virallisiin laboratoriopöytäkirjoihin ja raportteihin, jotka ovat myös
muodollisesti päteviä. [7]

4 Neulanreikätyö

4.1 Neulanreikätyön tavoitteet

Tässä kappaleessa käsitellään miten neulanreikätyössä sovelletaan AAPT:n
esittämiä tavoitteita.

Fysikaalista ilmiötä havainnollistavan laboratoriotyön pitäisi antaa opis-
kelijalle käytännön kokemusta tieteellisten kokeiden ja tutkimusten tekemi-
sestä. Neulanreikätyö on laboratorioharjoitus, jossa tarkasteltava ilmiö on oh-
jaajan hallinnassa ja oppilas ei itse suunnittele tutkimusta. Laboratoriotut-
kimusten pitäisi saada opiskelijat mukaan prosessiin, jossa he päätyvät myös
itse esittämään kysymyksiä tutkittavasta luonnonilmiöstä. Neulanreikätyös-

19



sä opiskelija pääsee itse kokeilemaan ja havainnoimaan neulanreikäilmiötä.
Neulanreikäilmiö on yksinkertainen ja näyttävä fysikaalinen ilmiö, mutta ko-
kemukseni mukaan se ei ole opiskelijalle välttämättä entuudestaan tuttu. En-
nen neulanreikätyötä opiskelija tutustuu työohjeeseen, jossa on työtä koske-
vien ohjeiden ohella neulanreikäilmiön historiaa, teoriaa ja ennakkotehtäviä.
Näin opiskelijalla saa käsityksen neulanreiläilmiöstä ennen varsinaisen työn
tekemistä.

Työn ensimmäisessä osassa opiskelijan on tarkoitus nähdä miten neulan-
reikäkuva muodostuu, ja kokeilla miten neulanreiän koko ja muoto, sekä kuva-
pinnan etäisyys neulanreiästä vaikuttavat muodostuvaan neulanreikäkuvaan.
Ilmiön havainnointi neulanreikähuoneessa aloittaa prosessin, jossa kokemus
neulanreikäilmiöstä konkreettisena fysikaalisena ilmiönä yhdistyy teoriaan.
Neulanreikähuoneen koejärjestely on pyritty tekemään sellaiseksi, että ilmiön
havainnointi olisi helppoa. Tavoitteena on että opiskelijan kiinnostus tutkit-
tavaa aihetta kohtaan kasvaa, kun hän pääsee työn alussa havainnoimaan
kuvan muodostumista neulanreikähuoneen sisällä. Työn toisessa osassa neu-
lanreikähuone pienennetään digitaalisen järjestelmäkameran sisälle. Ilmiön
tutkimiseen tulee uusia ulottuvuuksia, kun voidaan tutkia miten kameralla
saataviin neulanreikäkuviin vaikuttaa valotusaika, sekä neulanreiän koko ja
neulanreiän etäisyys kameran kuvapinnasta.

Opiskelijan pitäisi saada kokemusta koetulosten analysoinnista useilla
oppimisen tasoilla, lähtien puhtaasti kvalitatiivisesta tarkastelusta päätyen
tarkkaan kvantitatiiviseen tulokseen. Työn ensimmäisessä osassa neulanrei-
kähuoneessa on tavoitteena muodostaa ilmiöstä kvalitatiivisesti konkreetti-
nen käsitys. Työn toisessa osassa digitaalisen neulanreikäkameran tehtävien
tavoitteena on syventää ymmärrystä kvantitaviivisen käsittelyn kautta.

On suositeltavaa, että opiskelija saisi laajasti kokemusta erilaisista tie-
teellisistä menetelmistä ja laitteista. AAPT suosittelee tietokoneen käyttöä
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apuvälineenä tiedon keräämisessä, analysoinnissa ja graafisessa esittämises-
sä. Neulanreikädigikameraosiossa tietokoneen näyttö on apuvälineenä, jotta
kuvia saadaan vaivattomasti tarkasteltua heti niiden ottamisen jälkeen.

Laboratorion pitäisi auttaa opiskelijoita hallitsemaan fysiikan käsitteitä.
Laboratoriotöihin nojaavilla kursseilla fysiikan käsitteitä opitaan paremmin
kuin perinteisillä oppitunneilla. Merkittävää hyötyä voi olla väärien ennakko-
käsitysten selvittämisestä, ja siitä että laboratoriotyöhön suunnitellaan osia
jotka korjaisivat vääriä ennakkokäsityksiä. Neulanreikätyössä ei selvitetä vää-
riä ennakkokäsityksiä, eikä siinä varsinaisesti ole kiinnitetty huomiota vää-
rien ennakkokäsitysten korjaamiseen. Neulanreikätyö kuitenkin antaa mah-
dollisuuksia väärien käsitysten korjaamiseen työn teon ohella.

Laboratoriotyöskentelyn pitäisi auttaa opiskelijaa ymmärtämään suoran
havainnon rooli fysiikassa. Neulanreikätyössä opiskelija pääsee havainnoimaan
neulanreikäilmiötä monipuolisesti. Neulanreikädigikameraosiossa opiskelija yh-
distää optiikkaan liittyviä laskuja käytännön työhön, ja havainnoi vastaavat-
ko laskuista saatavat tulokset todellisuutta.

AAPT:n mukaan suurella osalla opiskelijoita ei ole riittävää käytännön ko-
kemusta jokapäiväisistä fysiikan ilmiöistä, ja tämän vuoksi heillä on vaikeuk-
sia ymmärtää hienovarainen vuorovaikutus fysikaalisen havainnon ja fysiikan
teorian rakenteen välillä. Neulanreikätyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden
tehdä havaintoja neulanreikäilmiöstä perustavanlaatuisena optiikan ilmiönä.
Se voi auttaa ymmärtämään paremmin myös muita optiikan ilmiöitä, esimer-
kiksi valonsäteen kulkua linsseissä. Opiskelija saa myös verrata konkreettisia
havaintoja tieteellisiin teorioihin.

Laboratorio-opetuksen tavoitteiden saavuttamista kuvaa lopulta se, kuin-
ka hyvin opiskelijat esittävät tutkimustuloksensa. Opiskelijan täytyisi halli-
ta raportointi alkaen informatiivisesta keskustelusta ja suullisesta esitykses-
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tä, päätyen lopulta virallisiin laboratoriopöytäkirjoihin ja raportteihin, jotka
ovat myös muodollisesti päteviä. Neulanreikätyö on luonteeltaan lomaketyö,
eli siitä ei tehdä erillistä työselostusta, vaan työselostuksena toimii mittaus-
pöytäkirja. Mittauspöytäkirja kootaan mittauspöytäkirja enakkotehtävien,
apukysymysten ja mittaustehtävien pohjalta. Tavoitteena on tehdä muodol-
lisesti pätevä mittauspöytäkirja.

4.2 Työn toteutus

Työssä on kaksi osaa, neulanreikähuone ja digitaalinen neulanreikäkamera.
Työ on suunniteltu niin, että sen tekee yksi opiskelija kerrallaan ohjaajan
opastamana. Työssä käytettävä työohje ja digitaalisen neulanreikäkameran
käyttöohje ovat tutkielman liitteenä.

1. Neulanreikähuone

Käytetään täysin pimennettyä huonetta. Huoneen oveen tehdään neulan-
reikä, jonka kokoa ja muotoa voi muuttaa. Neulanreikäilmiötä havainnoidaan
pimeässä neulanreikähuoneen sisällä. Neulanreikähuoneena käytettävän huo-
neen ainoat ikkunat ovat oven on lasi-ikkunat. Ne peitetään huolellisesti mus-
talla muovilla jotta ulkopuolelta tulee valonsäteitä ainoastaan neulanreiän lä-
pi. Työn tässä osiossa tehtävän havainnoinnin osalta ei ole olennaista, onko
kuvautuvien valonsäteiden välillä neulanreiän lisäksi myös oven ohut ikkuna-
lasi, koska lasipinnan vaikutus valonsäteiden kulkuun on hyvin pieni. Lasilla
ei saa olla linssin ominaisuuksia. Kuva 7 havainnollistaa neulanreikähuoneen
koejärjestelyä.

Oven ikkunan kohdalle mustaan muoviin leikataan sopivalle korkeudelle
noin 1 cm x 1 cm reikä, jonka päälle neulanreikä kiinnitetään. Neulanreiän
voi tehdä esimerkiksi pahvi- tai metallilevyyn, joka on pinta-alaltaan suu-
rempi kuin oven muovissa oleva reikä. Huoneen sisälle asetetaan liikutelta-
va kuvapinta, jonka pinta-ala on vähintään 1 m x 1 m. Kuvapintaa pitää
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Kuva 7: Neulanreikähuoneen koejärjestely

voida liikuttaa neulanreiän välittömästä läheisyydestä vähintään muutaman
metrin päähän, jotta neulanreikäilmiö saadaan havainnollistettua kattavasti.
Kuvapinnan materiaaliksi sopii esimerkiksi valkoinen paperi. Tarvitaan myös
teline, johon kuvapinta voidaan kiinnittää sopivalle korkeudelle, jotta sitä ei
tarvitse kannatella koko ajan käsin. Valoisa objekti, neulanreikä ja huoneen
sisällä oleva kuvapinta asetetaan suoraan linjaan siten, että objektin kuva
muodostuu kuvapinnalle.

Kuvautuvana objektina käytetään voimakkaasti itsevalaisevaa, värillistä
ja epäsäännöllisen muotoista esinettä. Tällöin neulanreikäilmiön eri ominai-
suuksia saadaan mahdollisimman selkeästi näkyviin neulanreikähuoneessa.
Tässä työssä valoisana objektina käytetään epäsäännöllisen muotoista läpi-
näkyvää värillistä lasipulloa, joka on vihreää lasia. Lasipullo valaistaan takaa
päin voimakkaalla työmaavalaisimella. Tällä tavoin lasipullosta saadaan kir-
kas valoisa objekti, joka kuvatuu selkeästi kuvapinnalle neulanreikähuonees-
sa. Jos kuvautuvaa objektia valaistaan esimerkiksi ainoastaan sivulta, objekti
ja sen seurauksena neulanreikäkuva jää helposti liian himmeäksi, ja neulan-
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reikäilmiön havainnointi vaikeutuu huomattavasti. Lasipullon epäsäännölli-
sen muodon ja värillisen lasin ansiosta havaitaan että muodostuva neulan-
reikäkuva on peilikuva ja ylösalaisin, ja nähdään myös värien kuvautuminen.
Kuva 8 esittää neulanreikähuoneen koejärjestelyä.

Kuva 8: A: Valaistu epäsäännöllisen muotoinen lasipullo kuvautuvana objek-
tina. Lasipullon takana näkyy neulanreikähuone, jonka oveen neulanreikä on
tehty. Ovi on kuvassa auki, eikä neulanreikä näy. B: Työmaavalaisin ja ku-
vautuvana objektina toimiva lasipullo sivustapäin kuvattuna. C: Yksi versio
oveen asennettavasta neulanreiästä.

Neulanreikähuoneen osiossa neukanreiköilmiötä tutkitaan kvalitatiivisel-
la tasolla. Oletuksena on, että neulanreikäilmiö ei ole opiskelijoille ennestään
tuttu fysikaalinen ilmiö. Työn tässä osiossa ei ole mittauksia tai laskemis-
ta. Ilmiötä ainoastaan havainnoidaan ja havainnot kirjataan muistiin apu-
kysymysten avulla. Opetuksellisena tavoitteena on tuoda opiskelijan tietoi-
suuteen neulanreikäilmiö fysikaalisena ilmiönä ja herättää mielenkiintoa ja
uteliaisuutta ilmiötä kohtaan. Monella opiskelijalla ei ole välttämättä kovin
kattavaa kuvaa neulanreikäilmiöstä, vaikka se on melko yksinkertainen ja mo-
nessa paikassa havaittava fysikaalinen ilmiö.

Ensin tarkastellaan kuvan muodostumista yleisesti. Asetetaan kuvapinta
1-2 metrin päähän neulanreiästä, ja tarkastellaan muodostuvaa kuvaa. Toi-
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seksi kokeillaan miten kuvan muoto muuttuu, kun kuvapintaa viedään neu-
lanreiän välittömästä läheisyydestä noin metrin päähän. Tällöin kuvapintana
käytetään läpikuultavaa paperia, jolloin muodostuva kuva näkyy sekä kuva-
pinnan etu- että takapuolelta. Näin kuvaa voidaan tarkastella kuvapinnan
takaa kun kuvapinta on hyvin lähellä neulanreikää, ja paperin toiselta puo-
lelta tarkastelu ei ole mahdollista. Kolmanneksi kokeillaan miten reiän koon
ja muodon muuttaminen vaikuttaa muodostuvaan neulanreikäkuvaan.

2. Digitaalinen neulanreikäkamera

Työn toisessa osassa käytetään digitaalista neulanreikäkameraa. Kamera
on tavallinen digitaalinen järjestelmäkamera Canon EOS 1000D. Kameran
objektiivi eli linssisysteemi otetaan pois. Kameran kuvakenno eli kuvapin-
ta on suoraan objektiivin takana. Objektiivin tilalle laitetaan kameran run-
gontulppa, joka on mustaa muovia eikä päästä valoa kuvapinnalle. Rungon-
tulppaan tehdään keskelle pieni pieni reikä, joka toimii neulanreikänä. Valo
pääsee kuvapinnalle ainoastaan tämän neulanreiän kautta, ja muodostaa sil-
le neulanreikäkuvan.

Kuva 9: Rungontulppaan tehty 0,5 mm neulanreikä, loittorengas ja kamera
josta linssisysteemi on irroitettu.

Kameran sisällä oleva pimeä tila vastaa ensimmäisen työn neulanreikä-
huonetta. Neulanreiän etäisyyttä kameran kuvapinnasta voidaan muuttaa

25



loittorenkailla, kuten kuvassa 6. Loittorenkaat ovat kameran objektiivin pai-
kalle asennettavia renkaita, joiden sisällä ei ole optiikkaa.

Kuva 10: Digitaalinen neulanreikäkamera: Ilman loittorenkaita, lyhyemmät
loittorenkaat, pidemmät loittorenkaat. 0,5 mm neulanreikä, sama kuin ku-
vassa 9.

Kamera kytketään HDMI-liittimellä ulkoiseen tietokoneen näyttöön. Näin
otettuja neulanreikäkuvia pääsee katsomaan heti isona, eikä niitä tarvitse he-
ti siirtää erikseen tietokoneelle. Kuvan ottamisen jälkeen kirjataan kuvan nu-
mero muistiin, jotta mittauspöytäkirjan täyttäminen olisi helpompaa. Työssä
käytettävä kamera kääntää kuvan automaattisesti oikein päin, joten neulan-
reikäkuvan kääntyneisyys ei tule kameralla esille. Kameran valotusaikaa voi-
daan säätää 0,00025 sekunnista 30 sekuntiin. Mitä pienempi neulanreikä on,
sitä vähemmän se päästää valoa kuvapinnalle. Säätämällä valotusaika useita
sekunteja pitkäksi, saadaan neulanreikäkuva otettua hyvin pienellä ja vähän
valoa kuvapinnalle päästävällä reiällä. Kuvat kerätään Word-dokumenttiin
joka toimii digitaalisena mittauspöytäkirjana. Kuviin liittyvät huomiot ja las-
kut kirjataan tähän dokumenttiin myös. Osallistujalla on käytettävissä tie-
tokone, jolla kuvat saa liitettyä mittauspöytäkirjaan. Kuvassa 11 esitetään
digitaalisen neulanreikäkameran koejärjestely. Tätä koejärjestelyä varioimal-
la tehdään neulanreikätyön osiot valotusajan merkitys neulanreikäkuvassa,
zoomaus eli muutetaan neulanreiän etäisyyttä kuvapinnasta ja erotuskyky.
Diffraktion tutkimista varten kamera astetaan kuvaamaan työmaavalaisinta.

26



Kuva 11: Digitaalisen neulanreikäkameran koejärjestely. Taustalla näkyy ku-
vattavana objektina toimiva ilmoitustaulu, oikealla digitaalinen neulanreikä-
kamera jalustallaan ja vasemmalla kameraan kytketty ulkoinen näyttö.

Ensimmäinen osa: Valotusajan merkitys neulanreikäkuvassa

Tutkitaan miten neulanreiän halkaisija ja kameran valotusaika vaikutta-
vat neulanreikäkuvan kirkkauteen. Työssä käytetään kuvattavana objektina
ilmoitustaulua, johon on kiinnitetty tauluviivoitin ja muita yksityiskohtia.
Kameralla otettavan kuvan numero järjestysnumero varsinaisessa työohjees-
sa on suluissa, esimerkiksi (4. kuva).

Otetaan kolme kuvaa. Etäisyys kuvattavasta esineestä neulanreikään ase-
tetaan rullamitan avulla 2,0 metriin ja se pidetään koko ajan samana. Neu-
lanreiän ja kameran kuvapinnan välinen etäisyys on 4,5 cm. Ensimmäises-
sä kuvassa (1. kuva) käytetään 2,0 mm neulanreikää ja 0,025s valotusaikaa.
Toista kuvaa (2. kuva) varten neulanreiäksi vaihdetaan pienempi 0,5 mm neu-
lanreikä. Valotusaika ja etäisyys neulanreiästä kuvapintaan pidetään samana
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kuin ensimmäisessä kuvassa. Verrataan toista kuvaa ensimmäiseen kuvaan ja
kirjataan havainnot. Osoitetaan laskemalla, että 0,5 mm neulanreiällä ote-
tusta kuvasta tulee yhtä kirkas kuin 2 mm neulanreiällä otetusta kuvasta,
kun valotusajaksi astetaan 0,4 s. Kolmas kuva (3. kuva) otetaan laskussa
käytetyllä 0,4 s valotusajalla, ja havainnoidaan saadaanko pienemmällä neu-
lanreiällä ja pidemmällä valotusajalla otettavasta kolmannesta kuvasta yh-
tä kirkas kuin ensimmäisestä kuvasta. Opetuksellisena tavoitteena on saada
opiskelija ymmärtämään valotusajan ja neulanreiän koon fysikaalinen relaa-
tio havainnoinnin ja laskennan kautta.

Toinen osa: Zoomaus eli muutetaan neulanreiän etäisyyttä kuvapinnasta

Kun neulanreiän etäisyyttä kuvapinnasta muutetaan, saadaan aikaan niin
sanottu zoomausefekti. Kun kuvapinta loittonee neulanreiästä, se kaappaa
valoa suhteessa pienemmältä alueelta ja kuvattavasta objektista näkyy ku-
vassa pienempi osa, ja se on kuvassa suurempana.

Otetaan 3 kuvaa. Käytetään kaikissa kuvissa 0,5 mmm neulanreikää.
Neulanreiän etäisyyttä kuvapintaan säädetään loittorenkailla. Ensimmäistä
kuvaa (4. kuva) varten etäisyys neulanreiästä kuvapintaan muutetaan 4,5
cm:stä 8,7 cm:iin. Pidetään neulanreiän ja kuvattavan esineen etäisyys tasan
2,0 metrissä. Kameraa täytyy siis siirtää 4,2 cm taaksepäin. Kuva otetaan
valotusajalla 0,4 s, eli samalla valotusajalla kuin ensimmäisen osan viimeinen
kuva. Tämä kuva otetaan siis samalla valotusajalla ja samalla neulanreiäl-
lä, mutta eri etäisyydellä neulanreiästä kameran kuvapintaan. Verrataan nyt
otettua kuvaan ensimmäisen osan viimeiseen kuvaan ja kirjetaan havainnot
mittauspöytäkirjaan. Toista kuvaa (5. kuva) varten lasketaan mille etäisyy-
delle kuvattavasta esineestä neulanreikä pitää asettaa, jotta esine kuvautui-
si saman kokoisena kuin ensimmäisen osion viimeisessä kuvassa. Siirretään
kamera lasketun etäisyyden päähän ja otetaan kuva 0,4 s valotusajalla. Tar-
kastellaan tuleeko kuvasta samankokoinen, ja kirjataan havainnot. Kolmatta
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kuvaa (6. kuva) varten lasketaan valotusaika, jolla kuva saadaan yhtä kirk-
kaaksi kuin ensimmäisen osion kolmas kuva (kuva 3.). Työohjeessa annetaan
ohjeena, että valotusaika on verrannollinen avaruuskulmaan, jossa valo pää-
see kuvapinnalle. Tässä avaruuskulmassa esine, ja myös kameran kuvapin-
ta, näkyy kun kuvitellaan että katsotaan neulanreiän kautta ulospäin. Kuva
otetaan lasketulla valotusajalla, ja verrataan kirkautta ensimmäisen osion
kolmannen kuvan kanssa. Opetuksellisena tavoitteena on havainnollistaa las-
kemisen ja havainnoinnin kautta miten neulanreiän ja kameran kuvapinnan
etäisyyden muuttaminen vaikuttaa muodostuvaan neulanreikäkuvaan.

Kolmas osa: Erotuskyky, eli tutkitaan kuinka lähellä olevat pisteet pys-
tytään erottamaan toisistaan.

Tarkastellaan esineenä toimivan ilmoitustaulun pinnalla olevia mustia
nuppineulanpäitä. Kaksi etäisyydellä x olevaa nuppineulan päätä pystytään
juuri erottamaan toisistaan, kun niiden toisiaan lähimpänä olevista pisteistä
lähtevien valokartioiden pohjien reunat koskettavat toisiaan. Kun kuvapintaa
viedään neulanreiästä kauemmaksi, kasvaa valokartioiden pohjien välimatka
nopeammin kuin niiden koko. Etäisyydellä x olevista toisiaan lähimpänä ole-
vista pisteistä lähtevät valokartiot ovat kuvapinnalla selvästi toisistaan eril-
lään. Etäisyydellä x olevat nuppineulanpäät erottuvat selkeästi toisistaan.

Kuva 12: Mustat nuppineulat tauluviivaimen alla, vaakatasossa tasaisesti kas-
vavan välimatkan päässä toisistaan.
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Opiskelijan tehtävänä on osoittaa, että geometrisen optiikan mukainen
valokartion pohjan halkaisija D kuvapinnalla kaavan (7) mukaan, ja erotus-
kyky x saadaan kaavan (8) mukaan, ja verrata otettavia neulanreikäkuvia
näihin tuloksiin. Käytetään 0,5 mm neulanreikää. Ensimmäinen kuva (7. ku-
va) otetaan niin, että etäisyys esinepinnasta neulanreikään on 2,0 metriä, ku-
ten aiemmissa kuvissa, ja zoomia eli loittorenkaita ei käytetä. Tällöin etäisyys
neulanreiästä kameran kuvapinnalle on 4,5 cm. Valotusaika on 0,4 s. Otetaan
kuva ja havainnoidaan nuppineulanpäiden erottumista toisistaan. Verrataan
havaintoja teoreettisesti laskettuun erotuskykyyn. Toinen kuva (8. kuva) ote-
taan pisimmällä käytettävissä olevalla zoomilla, eli laitetaan kaikki loittoren-
kaat kameraan kiinni. Tällöin etäisyys neulanreiästä kameran kuvapintaan
on 10,9 cm. Kameraa pitää siirtää 6,4 cm taaksepäin, jotta etäisyys neu-
lanreiästä esinepintaan pysyy samana eli 2,0 metrissä. Kuva otetaan 0,4 se-
kunnin valotusajalla. Kuvasta havainnoidaan nuppineulanpäiden erottumista
toisistaan, ja sitä verrataan teoreettisesta kaavasta laskettuun erotuskykyyn.
Opetuksellisena tavoitteena on erotuskyvyn ymmärtäminen käsitteenä, sekä
yhdistää teoreettinen käsittely ja havainnot.

Neljäs osa: Diffraktion vaikutus

Käytetään 2 mm neulanreikää. Kamera asetetaan kuvaamaan kirkasta
työmaavalaisinta. Kameran näyttönä on ulkoinen tietokoneen näyttö, jonka
avulla diffraktioilmiötä voidaan kokeilla ensin reaaliaikaisesti. Pidetään tar-
kastelukohteena lampun polttimo, koska se näkyy parhaiten kun neulanreikä
on hyvin pieni. Leikataan pala foliosta ja pienennetään neulanreikää hitaasti
foliopalalla, kunnes reikä on niin pieni kuin mahdollista. Näin diffraktioilmiö
saadaan näkyviin. Neulanreiän pienentämistä voidaan helpottaa leikkaamalla
foliopalaan lovi, ja pienentämällä neulanreikää pitämällä tämä lovi neulan-
reiän päällä. Lampun kuva tulee sitä tarkemmaksi mitä pienempi neulanreikä
on, kunnes lopulta diffraktion vaikutuksesta kuva alkaa leviämään ja menee
suttuiseksi. Otetaan kuvan 13 mukainen kuvasarja, jossa lampun kuva en-
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sin tarkentuu kun neulanreikää pienennetään, ja lopulta menee suttuiseksi.
Opetuksellisena tavoitteena on esittää havainnollisesti diffraktion vaikutus
neulanreikäilmiössä kvalitatiivisella tasolla.

Kuva 13: Diffraktion vaikutuksen havainnollistaminen kuvaamalla kirkasta
työmaavalaisinta. Kuvat A, B ja C on otettu pienentämällä neulanreikää täs-
sä järjestyksessä. Diffraktion levittävä vaikutus näkyy kuvan terävyyttä hei-
kentävänä ominaisuutena kuvassa C, jossa lampun polttimo näyttää leviävän
kuvaan B verrattuna.

5 Neulanreikätyön tavoitteiden toteutuminen

Neulanreikätyön teki erikseen opiskelija 1 ja opiskelija 2. Opiskelijalle 1 neu-
lanreikäilmiö oli tuttu teorian tasolla, mutta ei käytännön tasolla. Opiskelija
2 oli kuullut neulanreikäilmiöstä, mutta tuntumaa ilmiöön ei ollut. Kumpi-
kin oli käynyt yliopistossa kurssin, jossa neulanreikäilmiö mainitaan. Ohjaaja
seurasi työtä koko ajan, ja avusti tarpeen mukaan.

5.1 Neulanreikähuone

Neulanreikähuoneen osiossa tavoitteena oli tuoda neulanreikäilmiö opiskeli-
jan tietoisuuteen fysikaalisena ilmiönä, ja herättää mielenkiintoa ja uteliai-
suutta ilmiötä kohtaan. Tämä tavoite onnistui hyvin. Neulanreikähuone oli
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kummankin opiskelijan mielestä mielenkiintoinen ja innostava. Työskente-
ly neulanreikähuoneessa sujui melko itsenäisesti, kun työ oli saatu ohjaajan
avustuksella alkuun. Kumpikin opiskelija sai neulanreikäkuvan muodostu-
maan helposti.

Opiskelija 2 ehdotti että neulanreiän lähellä, jossa muodostuva neulan-
reikäkuva on vielä neulanreiän rajaaman kartion pohja, saisi kartiomaisuutta
havainnollistettua kääntelemällä kuvapintaa niin että valokartion pohja tulee
vinottaiselle paperille. Objektista tulevan valon kartiomaisuutta voisi havain-
nollistaa tällä tavoin. Kummaltakin opiskelijalta onnistui hyvin neulanreiän
koon ja muodon muuttaminen, ja sen vaikutusten havainnointi.

Työohjeen neulanreikähuoneosiossa selvemmäksi voisi kehittää kohtaa,
jossa on ohjeet kuvan muodon muuttumisen tutkimiselle. Kun kuvapintaa
piti viedä neulanreiän välittömästä läheisyydestä kauemmaksi, opiskelija 1 ei
ohjeen perusteella ymmärtänyt että kuvaa pitää tällöin tarkastella läpikuul-
tavan kuvapinnan takaa. Tämä oli ainut opiskelijoilta tullut parannusehdotus
työohjeen tähän osioon.

5.2 Digitaalinen neulanreikäkamera

Digitaalisen neulanreikäkameran osiossa tavoitteena oli yhdistää teoreettinen
tarkastelu ja havainnot. Tavoite saavutettiin osioissa valotusajan merkitys ja
zoomaus. Valotusajan merkityksen tutkiminen neulanreikäkuvassa onnistui
kummallakin opiskelijalla hyvin, ja työskentely onnistui lähes itsenäisesti.
Ohjaajan apua tarvittiin alkuun pääsemiseen, ja siihen että kamera saatiin
oikealle etäisyydelle kuvattavasta objektista. Havainnot vastasivat teoreet-
tisesti laskettuja arvoja. Zoomaus eli neulanreiän etäisyyden muuttaminen
kuvapinnasta onnistui myös hyvin kummaltakin opiskelijalta ja havainnot
vastasivat laskettuja arvoja. Työohjeen avulla opiskelijat pystyivät työsken-
telemään lähes itsenäisesti. Ohjaajan apua tarvittiin esimerkiksi kameran
etäisyyden säätämisessä.
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Erotuskykyosiossa teoreettista tarkastelua ja havaintoja ei saatu täsmää-
mään, ja tavoitetta teoreettisen tarkastelun ja havaintojen yhdistämisestä
ei saavutettu. Erotuskyky otetuissa neulanreikäkuvissa ei vastannut teoreet-
tisesti laskettua erotuskykyä. Työn kehittelyvaiheessa tulokset vaikuttivat
täsmäävän, mutta kumpikaan opiskelija ei saanut omassa työssään tuloksia
täsmäämään. Erotuskykyosio olisi vaatinut enemmän testausta ja kehitte-
lyä työn suunnitteluvaiheessa. Kumpikin opiskelija olisi mielellään tutkinut
erotuskykyä tarkemmin. Opiskelija 2 ehdotti että erotuskykyä voisi tutkia
ottamalla paljon kuvia ja yrittämällä selvittää virheellistä tulosta kokeelli-
sesti etsimällä esimerkiksi puuttuvaa kerrointa kaavassa tai muuta vastaavaa
tekijää.

Diffraktion tarkastelu jäi tässä työssä kvalitatiiviselle tasolle. Kvalitatii-
visen havainnoinnin kannalta diffraktio-osio onnistui hyvin ja havainnollisti
selkeästi diffraktiota neulanreikäilmiössä. Toisaalta diffraktion tarkastelu oli
suppeaa, koska teoreettista tarkastelua ei saatu mukaan. Neulanreikätyön ke-
hittelyvaiheessa oli ajatuksena, että diffraktio-osiosta olisi tullut kvantitatii-
vinen teoria ja havainnot yhdistävä osio. Tämän toteuttamiseen olisi tarvittu
parempia laitteita ja kehittelyvaiheessa enemmän aikaa.

Työohjeen neulanreikäkameraosiossa opiskelija 2 olisi kaivannut muuta-
man havainnollistavan esimerkin lisää työohjeeseen digitaalisen neulanreikä-
kameran osioon ennakkoon laskettavia laskuja varten. Diffraktio-osiota teh-
dessä tuli idea, että työohjeeseen voisi lisätä diffraktiokuvien ottamisen oh-
jeeseen tarkennuksen: Otetaan 3 kuvaa ja neulanreikää pienennetään tässä
järjestyksessä: 1. kuvan oltava hieman epätarkka kirkkain näistä kuvista, 2.
kuvan oltava mahdollisimman tarkka ja 3. kuvan oltava diffraktion sumen-
tama. Mittaupöytäkirjan pohjasta tuli palautetta, että sitä pitäisi kehittää
vielä selkeämmäksi ja lasketuille lukuarvoille voisi olla valmiit kohdat.
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5.3 Koko työ

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan kameralla otettavien neulanrei-
käkuvien kanssa työskentely sujui hyvin ja ohjeistus oli riittävää. Kummman-
kin opiskelijan mielestä sekä neulanreikätyön työohje että kameran käyttöohje
olivat hyviä. Opiskelija 1 oli sitä mieltä, että ainakin neulanreikäkameraosuu-
den aikana ohjaajan läsnäoloa tarvittiin. Hän ehdotti, että neulanreikätyöstä
voisi kehittää parityön, jolloin työn tekeminen voisi helpompaa ja ohjaajan
ei tarvitsisi olla niin paljoa paikalla.

Kumpikin opiskelija koki, että neulanreikätyö antoi uusia näkemyksiä
neulanreikäilmiöön. Kysymykseen "Toiko työ sinulle uusia näkemyksiä neu-
lanreikäilmiöön?"opiskelija 1 vastasi "Toi! Tuossa laskeskelin muutenkin tois-
sa päivänä aaltoliikkeen ja optiikan laskuja geometriseen optiikkaan liittyen.
Tuntuu että asiat hahmottaa paljon paremmin, kun niihin on kerrankin pääs-
syt tutustumaan rauhassa konkreettisesti näin työn kautta."Opiskelija 2 vas-
tasi tähän kysymykseen "Kyllä! Kyseessä oli minulle ennestään suhteellisen
uusi asia, ja sain omasta mielestäni erittäin hyvän käsityksen tästä ilmiöstä."

Koko neulanreikätyön suorittamiseen kului kummaltakin opiskelijalta koh-
dalla noin neljä tuntia. Tämä on Oulun yliopistossa ohjeellinen maksimiaika
laboratoriokurssiin liityvälle työlle. Kun työtä tekisi muutaman kerran lisää
opiskelijoiden kanssa, voisi löytyä keinoja nopeuttaa joitakin työvaiheita ja
näin työhön saisi lisää asiaa, esimerkiksi kattavamman diffraktio-osion.
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6 Johtopäätökset

Neulanreikäilmiön tutkiminen opiskelijatyönä vaikuttaa tämän tutkimuksen
perusteella olevan opiskelijalle hyödyllinen ja mielekäs fysiikan työ. Neulan-
reikäilmiön tarkastelu jätetään fysiikan opetuksessa usein pieneen osaan, kos-
ka se helposti saatetaan mieltää niin yksinkertaiseksi ja triviaaliksi ilmiöksi.
Se on kuitenkin hyvin perustavanlaatuinen optiikan ilmiö, joka voi auttaa
ymmärtämään myös muita optiikan osa-alueita. Neulanreikäilmiön tarkaste-
lu esimerkiksi luokkahuonekoossa voi olla opiskelijoille innostavaa ja auttaa
ymmärtämään valonsäteiden suoraviivaista kulkua. Se on myös näyttävä il-
miö, joka voi itsessään innostaa opiskelijaa syventymään optiikkaan yleisesti.

Neulanreikätyö on yhdelle opiskelijalle suunnattu työ, mutta sen pohjal-
ta voisi kehittää kohtalaisen helposti myös ryhmätyön. Neulanreikätyöhön
olisi mahdollista sisällyttää myös väärien ennakkokäsitysten selvittämistä,
ja pyrkimystä muuttaa ne oikeiksi. Yleisesti neulanreikäilmiö tarjoaa mah-
dollisuuksia kehittää erilaisia tehtäviä, joissa opiskelijat voisivat esimerkiksi
ryhmässä rakentaa laitteiston jolla ilmiötä voi tarkastella, ja ratkaista oma-
toimisesti miten eri osa-alueet neulanreikäilmiössä toimivat. Työhön voisi si-
sällyttää myös neulanreiän valmistamisen. Neulanreikätyötä tehnyt opiskelija
1 ehdotti, että neulanreikähuoneessa voisi valottaa neulanreikäkuvan.

Neulanreikätyössä erotuskyvyn ja diffraktion osioita pitäisi kehittää eteen-
päin. Pitäisi myös selvittää miksi erotuskyvyn teoreettista ja käytännön osio-
ta ei saatu täsmäämään keskenään. Diffraktiota voisi tutkia kvantitatiivisesti
esimerkiksi ottamalla kuva diffraktion levittävästä vaikutuksesta ja selvittää
jos tästä voisi mittaamalla ja laskemalla saada selville neulanreiän koko. Myös
säädettävä neulanreikä jonka saa erittäin pieneksi, olisi erinomainen diffrak-
tion reaaliaikaiseen tutkimiseen. Neulanreikäilmiöstä voisi tutkia myös niin
sanottua ääretöntä syvyysterävyyttä, joka tarkoittaa että näennäisesti neu-
lanreikäkuvassa lähellä ja kaukana olevat kohteet näyttävät yhtä teräviltä, ja
miksi tämä vaikutelma neulanreikäkuvasta voi tulla.
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Neulanreikäilmiön tutkimisessa opiskelija saa kokemusta siitä, miten yk-
sinkertaisillakin menetelmillä fysikaalista ilmiötä voi tutkia. Digitaalisen neu-
lanreikäkameran osiossa opiskelija voi saada ideoita miten tavallista digitaa-
lista järjestelmäkameraa voi käyttää monipuolisesti. Neulanreikätyötä tehdes-
sä opiskelija voi oivaltaa kuinka yksinkertaisilla menetelmillä voidaan tutkia
mielenkiintoista ilmiötä, ja saada ideoita muihinkin tutkimuksiin.
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LIITE 1:

Työohje: Neulanreikäilmiön

havainnollistus



1 Camera obscura

Camera obscura on latinaa ja sen suora suomennos on "kammio pimeä". Se
viittaa jo tuhansia vuosia sitten tehtyyn havaintoon että pimeän kammion
seinässä olevan pienen reiän kautta muodostuu kuva sopivalla etäisyydellä
olevalle vastakkaiselle seinälle. Valoisa maisema, esine tai esimerkiksi nuotio
voi kuvautua tällä tavalla. Kuva on ylösalainen ja kääntynyt. Tätä ilmiötä
kutsutaan neulanreikäilmiöksi.

1.1 Kuvan muodostuminen

Kuvan muodostuminen neulanreikäilmiössä voidaan esittää kahdella tavalla.

Tapa 1: Todellinen valoisan objektin pinta koostuu äärettömästä määräs-
tä yksittäisiä pisteitä. Jokainen piste säteilee valoa ulospäin joka suuntaan.
Neulanreikäilmiötä tarkasteltaessa voidaan esittää, että jokaisesta objektin
pinnan kuvautuvasta pisteestä (Kuva 1: vain objektin AB kärjistä) lähtee
neulanreiän CD rajoittama laajeneva valokartio, jonka pohja on kuvapinnal-
la. Toisin sanoen objektin jokainen piste monistuu kuvapinnalle valokartion
pohjan muotoiselle alueelle. Yksittäisen valokartion pohjan muoto riippuu
neulanreiän muodosta, ja siitä missä kulmassa valonsäteet menevät reiän lä-
pi. Todellinen neulanreikäkuva on yhdistelmä limittäin olevista valokartioi-
den pohjista, joita on kuvapinnalla ääretön määrä.

Tapa 2: Todellinen neulanreikä koostuu äärettömästä määrästä piste-
mäisiä reikiä. Valonsäteet lähtevät kuvautuvan objektin reunimmaisista pis-
teistä ja kaikkialta niiden väliltä. Ne risteävät neulanreiän yhdessä pisteessä,
eli pistemäisessä reiässä muodostaen kuvan koko kuvautuvasta objektista
(Kuva 1: säteet jotka risteävät neulanreiän CD reunapisteissä). Koska neu-
lanreikä koostuu äärettömästä määrästä pistemäisiä reikiä, muodostuu ku-
vapinnalle ääretön määrä limittäin olevia objektin kuvia. Neulanreikäkuva
on näiden limittäisten objektin kuvien yhdistelmä.
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Kuva 1: Kaksiulotteinen malli valonsäteiden kulusta neulanreikäilmiössä.
Tapa 1: Valokartiot: AHE ja BFK.
Tapa 2: Objektin kuvat kuvapinnalla: FH ja KE.

1.2 Kuvapinta eri etäisyyksillä

Asetetaan kuvapinta hyvin lähelle neulanreikää, ja viedään sitä hitaasti kau-
emmaksi. Tällöin geometrisen tarkastelun perusteella kuvat koko objektista
kasvavat nopeammin kuin objektin yksittäisistä pisteistä lähtevien valokar-
tioiden pohjat. Kun kuvapinta on hyvin lähellä neulan reikää CD, on muo-
dostuva kuva neulanreiän muotoinen valaistu alue ilman yksityiskohtia. Kun
kuvapintaa viedään neulanreiästä kauemmaksi, muuttuu kuva objektin AB
muotoiseksi.

Tarkastellaan kuvan muodon muuttumista kaksiulotteisesti (Kuva 2). Ku-
vapinnan ollessa hyvin lähellä neulanreikää (etäisyys 1.) ovat valokartioiden
pohjat suurempia kuin koko objektin kuvat. Lisäksi valokartioiden pohjat
ovat enemmän limittäin kuin koko objektin kuvat. Tällöin neulanreiän muo-
to on hallitseva ja kuva on neulanreiän muotoinen.
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Kuva 2: Kuvapinta eri etäisyyksillä

Kun kuvapinta siirretään säteiden leikkauskohtaan (2.) ovat objektin ku-
vat ja valokartioiden pohjat yhtä suuret. Kuva alkaa muuttumaan objektin
muotoiseksi. Tästä eteenpäin kohdissa (3.), (4.) ja (5.) objektin kuvat ovat
kuvapinnalla suurempia kuin valokartioiden pohjat. Objektin muoto on hal-
litseva ja muodostuva kuva on objektin muotoinen.
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2 Työohjeet ja kysymykset: neulanreikähuone

Tässä kokeessa käytetään pimennettyä fysiikan demoluokkaa. Huoneen oven
yhden ikkunan kohdalla on aukko. Tämän aukon kohdalle voidaan asettaa
erikokoisia neulanreikiä. Sopiva halkaisija neulanreiälle on 0,5 mm - 5 mm.
Huoneen sisälle neulanreikää vastapäätä asetetaan liikuteltava kuvapinta, ko-
koluokkaa metri kertaa metri. Kuvapinnaksi sopii hyvin valkoinen mattapin-
tainen pahvi. Huoneen ulkopuolelle esineeksi asetetaan lampulla valaistava
epäsymmetrinen lasipullo linjaan neulanreiän ja kuvapinnan kanssa.

1. Kuvan muodostuminen

Aseta oven reiän kohdalle halkaisijaltaan 5 mm neulanreikä. Käytä kuva-
pintana valkoista mattapintaista pahvia. Laita lamppu linjaan neulanreiän ja
kuvapinnan kanssa niin, että saat lasipullon kuvan muodostumaan kuvapin-
nalle Mene huoneen sisälle tarkastelemaan kuvaa. Kokeile pitää kuvapintaa
lähempänä ja kauempana neulanreiästä. Millaisia huomioita teet kuvasta?

2. Kuvapinta eri etäisyyksillä lähempänä neulanreikää

Tarkastele muodostuvaa kuvaa noin 1 millimetrin - 1 metrin etäisyydellä
neulanreiästä. Käytä kuvapintana valkoista läpikuultavaa A4 paperia, johon
muodostuva kuva näkyy myös paperin takaa. Aseta paperi ensin lähes kiin-
ni neulanreikään, ja vie sitten paperia hitaasti taaksepäin. Tarkastele kuva
muotoa, ja kirjaa tekemäsi huomiot.

3. Reiän koon ja muodon muuttaminen

Ota 5 mm neulanreikä ovesta pois. Aseta kuvapinta roikkumaan telinee-
seen 1 m - 2 m päähän neulanreiästä. Käytössäsi on säädettävä neulanreikä.
Aseta säädettävä neulanreikä oven reiän kohdalle. Säätele reiän kokoa ja tark-
kaile muodostuvaa kuvaa. Kirjaa tekemäsi havainnot.

Aseta 5 mm neulanreikä takaisin oveen. Peitä osa neulanreiästä suorareu-
naisella foliopalalla, jolloin saat neulanreiästä puoliympyrämäisen.
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Tarkastele miten reiän muoto vaikuttaa muodostuvaan kuvaan. Kokeile läpi-
kuultavalla A4 paperilla miten kuvan muoto muuttuu, kun paperi on ensin
lähes kiinni neulanreiässä ja sitä viedään siitä hitaasti taaksepäin (samoin
kuin kohdassa 2). Kirjaa tekemäsi huomiot.

3 Digitaalinen neulanreikäkamera

Seuraavissa kokeissa käytetään tavallista digitaalista järjestelmäkameraa, jon-
ka optiikan tilalle asetetaan neulanreikä. Katso tarkempi kuvaus kamerasta
kappaleesta 4. Digitaalisen neulanreikäkameran käyttöohje. Kameran sisällä
oleva pimeä tila vastaa ensimmäisen kokeen pimennettyä huonetta. Kameran
optiikan tilalle asetetaan neulanreikä, jonka etäisyyttä kuvapinnasta voidaan
muuttaa. Kameran kuvakenno on kuvapinta. On huomioitava, että kame-
ra kääntää kuvan itsestään oikein päin. Neulanreikäilmiössä oleellinen kuvan
kääntyminen ei siis tule tällä kameralla näkyviin.

Kameran valotusaikaa voidaan säätää 0,00025 sekunnista 30 sekuntiin.
Mitä pienempi neulanreikä, sitä vähemmän valoa se päästää kuvakennolle.
Säätämällä valotusaika useita sekunteja pitkäksi, saadaan neulanreikäkuva
otettua hyvin pienelläkin reiällä. Kun kokeita tehdään, kytketään kamera
kiinni suurempaan ulkoiseen näyttöön. Tällöin kokeissa otettuja kuvia voi-
daan tarkastella helpommin. Lisäksi ulkoisen näytön avulla voidaan esittää
diffraktion vaikutus reaaliaikaisesti.

Kokeissa otettavat kuvat kerätään Word-dokumenttiin joka toimii digi-
taalisena mittauspöytäkirjana. Kuviin liittyvät huomiot ja laskut tulee myös
olla joko tässä Word-dokumentissa tai erillisellä paperilla. Osallistujalla on
käytettävissä tietokone, jolla kuvat saa liitettyä mittauspöytäkirjaan.

Kamera numeroi kuvat automaattisesti. Kirjoita otettujen kuvien nume-
rot muistiin. Työn ohjaaja näyttää missä kuvan numero näkyy jne.
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Työohjeet ja kysymykset: neulanreikäkamera

3.1 Valotusajan merkitys neulanreikäkuvassa

Tutkitaan miten neulanreiän halkaisija d ja valotusaika t vaikuttaa kuvan
kirkkauteen. Käytetään halkaisijoiltaan d1 = 2, 0 mm ja d2 = 0, 5 mm neu-
lanreikiä. Kuvattava esine on ilmoitustaulu, johon on kiinnitetty tauluvii-
voitin ja muita yksityiskohtia. Sijoita kamera kolmijalalle esineen keskikoh-
dan korkeudelle. Keskitä kuva kameran näytön keskellä olevan suorakulmion
avulla ennen jokaisen kuvan ottamista assistentin ohjeiden mukaan. Aseta
esine 2 metrin päähän neulanreiästä, käytä apuna rullamittaa. Pidä etäisyys
2 metrissä tämän osion kuvissa. Otetaan 3 kuvaa.

1. kuva

Aseta 2,0 mm neulanreikä kameraan kiinni suoraan kameran runkoon il-
man loittorenkaita. Tällöin etäisyys neulanreiästä kuvapintaan on 4,5 cm.
Ota esineestä kuva käyttäen valotusaikaa t1 = 0,025 s eli 1/40 s.

2. kuva

Vaihda kameraan 0,5 mm neulanreikä. Ota esineestä kuva samalla va-
lotusajalla t1 = 1/40 s. Vertaa ensimmäiseen kuvaan. Mitä huomioita teet
kuvasta?

Osoita että 0,5 mm neulanreiällä otettavasta kuvasta tulee yhtä kirkas
kuin 2 mm reiällä otetusta 1. kuvasta, kun valotusajaksi astetaan 0,4 s. Ku-
van valotus, eli valoenergian määrä pinta-alayksikköä kohti (J/m2), määräy-
tyy kennolle saapuvan irradianssin (W/m2) ja valotusajan (s) tulona.

3. kuva

Ota kuva 0,4 s valotusajalla. Vertaa kuvaa 3 kuviin 1 ja 2. Mitä huomioita
teet kuvasta?
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3.2 Zoomaus

Muuttamalla neulanreiän etäisyyttä kuvapinnasta saadaan kameralla aikaan
ns. zoomausefekti. Kun kuvapinta loittonee neulanreiästä, se kaappaa valoa
suhteessa pienemmältä alueelta ja esineestä näkyy kuvassa pienempi osa. Tä-
mä on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3: Kuvapinta eri etäisyyksillä

Käytä 0,5 mm neulanreikää. Otetaan 3 kuvaa.

4. kuva

Aseta kameraan 4,2 cm loittorengas (paksuin loittorengas). Tällöin etäi-
syys neulanreiästä kuvapintaan on 4,5 cm + 4,2 cm = 8,7 cm. Säilytä etäisyys
esineestä reikään 2 metrissä. Kameraa täytyy siis siirtää 4,2 cm taaksepäin.
Ota kuva 0,4 s valotusajalla. Miten kuva eroaa kuvasta 3?
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5. kuva

Laske mille etäisyydelle esineestä neulanreikä pitää asettaa, jotta esine
kuvautuu saman kokoisena kuin kuvassa 3. Vinkki: Kuvapinnan korkeus py-
syy samana, ja esineen korkeus pitää olla sama kuin kuvassa 3, jossa esineen
etäisyys oli 2 metriä neulanreiästä. Siirrä kamera (neulanreikä) laskemasi
etäisyyden päähän. Ota kuva 0,4 s valotusajalla. Mitä huomioita teet kuvas-
ta?

6. kuva

Laske valotusaika, jolla kuva saadaan yhtä kirkkaaksi kuin kuva 3.
Vihje: valotusaika t on kääntäen verrannollinen avaruuskulmaan ω, jossa valo
pääsee kuvapinnalle. Tässä avaruuskulmassa esine (ja myös kuvapinta) nä-
kyy neulanreiästä katsottaessa. Ota kuva laskemallasi valotusajalla ja vertaa
kirkautta kuvaan 3.

3.3 Erotuskyky

Erotuskyky kertoo, kuinka lähellä olevat pisteet pystytään erottamaan toi-
sistaan. Kuva 4 havainnollistaa erotuskykyä.

Tarkastellaan esinepinnalla olevia mustia nuppineulan päitä. Kaksi etäi-
syydellä x olevaa nuppineulan päätä pystytään juuri erottamaan toisistaan,
kun niiden toisiaan lähimmistä pisteistä lähtevien valokartioiden pohjien reu-
nat koskettavat toisiaan (ylempi erotuskyky-kuva).

Kun kuvapintaa viedään neulanreiästä kauemmaksi (alempi erotuskyky-
kuva), kasvaa valokartioiden pohjien välimatka nopeammin kuin niiden ko-
ko. Etäisyydellä x olevista toisiaan lähimmistä pisteistä lähtevät valokartiot
ovat kuvapinnalla selvästi toisistaan erillään. Etäisyydellä x olevat nuppineu-
lan päät erottuvat selkeästi toisistaan.
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Kuva 4: Erotuskyky: Kuvapinta lähempänä ja kauempana

Osoita, että geometrisen optiikan mukainen valokartion pohjan halkaisija
D kuvapinnalla saadaan seuraavasta kaavasta:

D = (1 +
l

L
)d,

missä L on etäisyys esineestä neulanreikään, l on etäisyys neulanreiästä
kuvapintaan, d on neulanreiän halkaisija ja D on esinepinnalta kuvautuvaa
pistettä vastaavan valokartion pohjan koko kuvapinnalla.
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Osoita myös että geometrisen optiikan mukaan kuvapinnalla erotusky-
vyksi x saadaan

x = (1 +
L

l
)d

Käytä erotuskyky-kuvissa 0,5 mm neulanreikää.

7. kuva

Etäisyys esinepinnasta neulanreikään 2 m. Ota kuva ilman zoomia. Täl-
löin etäisyys reiästä kuvapinnalle on 4,5 cm. Valotusaika 0,4 s. Havainnoi
nuppineulanpäiden erottumista toisistaan. Vertaa havaintojasi teoreettisesta
kaavasta laskemaasi erotuskykyyn.

8. kuva

Ota kuva pisimmällä käytettävissä olevalla zoomilla, tällöin etäisyys reiäs-
tä kuvapinnalle on 10,9 cm. Muistaa siirtää kameraa siten, että etäisyys esi-
neestä neulanreikään säilyy 2 metrissä. Ota kuva 0,4 s valotusajalla. Havain-
noi nuppineulanpäiden erottumista toisistaan. Vertaa havaintojasi teoreetti-
sesta kaavasta laskemaasi erotuskykyyn.

Jos kuva tuntuu liian tummalta, voit lisätä valotusaikaa ja ottaa uuden
kuvan.

3.4 Diffraktion vaikutus

Diffraktio tarkoittaa aaltomuodossa etenevän säteen poikkeamaa geometri-
sestä optiikasta. Valon aaltoluonne on syynä diffraktioilmiöihin. Diffraktion
aiheuttaa este tai rako, joka saa etenevän valonsäteen "taipumaan". Parhai-
ten diffraktio tulee näkyviin, kun este tai rako on samaa kokoluokkaa kuin
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valon aallonpituus.

Pienennettäessä neulanreikää, kuva tarkentuu kunnes neulanreikä saa-
vuttaa optimaalisen halkaisijan, ja kuva on mahdollisimman tarkka. Kun
halkaisijaa vielä pienennetään, kuva tulee epätarkemmaksi diffraktion vaiku-
tuksesta. Valonsäteet leviävät suuremmalle alueelle, ja objektin yksittäisestä
pisteestä lähteneen valokartion pohja on suurempi.

Kaava

Ddi = 2, 44 · λ · l
d

kuvaa diffraktion levittävää vaikutusta.

Ddi on diffraktion levittävä vaikutus, λ on valon aallonpituus, l on etäi-
syys neulanreiästä kuvapinnalle, ja d on neulanreiän halkaisija.

Diffraktion vaikutuksen havainnointi

Käytä 2 mm reikää. Aseta kamera kuvaamaan lamppua siten että lamppu
näkyy näytöllä hyvin. Leikkaa foliosta suunnilleen 2 cm x 2 cm pala. Pienen-
nä reikää hitaasti foliopalan avulla ja tarkkaile lampun kuvaa näytöllä. Kirjaa
tekemäsi huomiot.

Reikää saadaan pienennettyä vielä paremmin, kun folipalan reunaan lei-
kataan reiän kokoluokkaa oleva lovi ja reikää pienennetään loven avulla, sa-
moin kuin huoneosion kolmannessa tehtävässä. Pyri nyt pienentämään reikä
niin pieneksi kuin mahdollista ja kiinnitä erityisesti huomiota lampun ku-
vaan, kun reikä on pienimmillään (ihan siinä rajoilla ettei kuvaa näy ollen-
kaan). Kirjaa tekemäsi huomiot.
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3.5 Omakuva

Tee foliopalaan neulanreikä ja aseta se kameraan. Ota mahdollisimman tark-
ka omakuva.

4 Digitaalisen neulanreikäkameran käyttöohje

Kuva 5: Digitaalinen neulanreikäkamera

Kameran peruskäyttö

Kameran päällä on kuvausmoodin valintarulla. Aseta se kohtaan Tv. Täl-
lä kuvausmoodilla saat valita valotusajan manuaalisesti. Laita kamera päälle
asettamalla valintarullan vieressä oleva vipu ON-asentoon. Aseta kameran
näyttö etsimeksi painamalla näytön vieressä olevaa nappia jossa on kameran
kuva. Tällöin näytön keskellä näkyy suorakulmio, kuten kuvassa.

Valitse haluttu valotusaika pyörittämällä toista pystysuunnassa olevaa
rullaa. Esimerkkejä valotusajan merkinnöistä: 40 = 1/40 s, 6 = 1/6 s,
0”6= 0,6 s, 2”5 = 2,5 s, 10”=10 s
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Kuva 6: Kamera takaa

Neulanreiät

Tehtävissä kokeissa käytetään kahta neulanreikää, halkaisijoiltaan 2 mm
ja 0,5 mm. Kumpikin neulanreikä on tehty kameran rungon tulppaan, joka
menee tiiviisti kiinni kameraan. Kameran linssi on poistettu, joten neulan-
reiän ja kennon välissä ei ole kuvaavaa optiikkaa.

Kuva 7: 0,5 mm ja 2,0 mm neulanreikä
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Kameran runko

Kuvassa 8 kamera näkyy edestäpäin ilman alkuperäistä optiikkaa tai neu-
lanreikää. Keskellä näkyvä suorakulmio on kuvapinta eli kameran kuvakenno.

Kuva 8: Kamera edestä katsottuna ilman objektiivia tai neulanreikää.

Loittorenkaat

Loittorenkailla saadaan muutettua neulanreiän etäisyyttä kuvapinnasta
eli kameran kuvakennosta. Loittorenkaiden sisällä ei ole optiikkaa.

Kuva 9: A: Kamera ilman loittorengasta, etäisyys neulanreiästä kuvapintaan
on 4,5 cm. B: 4,2 cm loittorengas. C: 4,2 cm loittorenkaalla, etäisyys neulan-
reiästä kuvapintaan on 4,5 cm + 4,2 cm = 8,7 cm
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LIITE 2:

Mittauspöytäkirja



Mittauspöytäkirja: neulanreikähuone  pvm ja aika: 

Kirjaa tähän työohjeessa pyydetyt huomiot.  tekijä:   

     ohjaaja: 

 

1. Kuvan muodostuminen 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kuvapinta eri etäisyyksillä 

 

 

 

 

 

 

 

3. Neulanreiän koon ja muodon muuttaminen 

 

 

 

 

 

 

 



Mittauspöytäkirja: digitaaliset neulanreikäkuvat pvm ja aika: 

Merkitse tähän kuvien numerot, ja huomiot kuvista.  tekijä:   

Lisää kuvat työn lopuksi tähän mittauspöytäkirjaan.  ohjaaja: 

Valotusajan merkitys 
 

1. KUVA: t: L: l: d: 

 

 

 

 

2. KUVA:  t: L: l: d: 

 

 

 

 

3. KUVA:  t: L: l: d: 

 

 

 

 

 

Zoomaus 
 

4. KUVA:  t: L: l: d: 

 

 

 

 

 

5. KUVA:  t: L: l: d: 

 

 

 

 

 

6. KUVA:  t: L: l: d: 

 



Erotuskyky 
 

7. KUVA:  t: L: l: d: 

 

 

 

 

 

8. KUVA:  t: L: l: d: 

 

 

 

 

 

 

Diffraktion vaikutus 

 

 


