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Johdanto

"Themostoriginalandwonderfulinstrumentinscientifichistory."Näinbritti-
läinenErnestRutherfordkuvailiWilsoninsumukammionmerkitystäfysiikalle.
Wilsoninsumukammiooliyksiensimmäisistähiukkasilmaisimista.Sumukam-
mioaloittiuudenluvunmodernissafysiikassa,jokajohtilukuisiinuusiin
tuloksiin1900-luvulla.HiukkastutkimushuipentuiHiggsinbosoninlöytymi-
seenLHC-törmäyskokeessa4.heinäkuuta2012.

Ennenprogradu-tutkielmanialoittamistasumukammiooliminulletun-
tematonlaite.Muistanlukeneenisumukammiostasäteilyfysiikanluentomate-
riaalinjossainsivulauseessa.Mielenkiintonikohdistuusumukammioon,sillä
sumukammioonhuikealaite.Sumukammiollanäkymätönhiukkasmaailma
saadaannäkyväksijafysiikkailmiöntakanavaatiiymmärrystäydin-,säteily-
jaastrofysiikasta.Sumukammioonsatavuottavanhakeksintöjahiukkastut-
kimukseenjovanhentunut.Opetuskäytössäsumukammioeiolekuitenkaan
vanhentunut.Sumukammionavullasilmällenäkymätönionisaadaanvälil-
lisestinäkyväksi.Sumukammiossahavaittavantiivistymisvananpaksuuden,
pituudenjamuodonperusteellavoidaanpäätelläioninominaisuuksia.

Henkilökohtaisestakiinnostuksestanitutkimusaiheeseenihalusinkootatä-
hänopinnäytetyöhönikaikensumukammionkäyttöönliittyvänteorianja
käytännönhavainnot.Aiheeseentutustuessanienlöytänytkaikenkattavaa
teostasumukammioaiheesta.Olenkoonnutteorianuseistaerilaisistakansain-
välisistäkirjalähteistäjaartikkelista.Toivon,ettäfysiikanopettajatjakaikki
muutsumukammiostakiinnostuneetlöytäisivätprogradunijahyötyisivät
opinnäytetyöstänisumukammioonliittyvissäongelmissaan.

TutkimuksenisuoritettinosanaPyhäsalmenmaanalaisenfysiikantutkimus-
keskuksen(CUPP)tiedeopetusja-kasvatusta.CUPPpopularisoihiukkas-ja
ydinfysiikanilmiöitäjatavoitteenaoninnostaanuoriavalitsemaanluonnon-
tieteidenopiskelu.TutkimuksenisuoritettiinCUPP:njaOulunTietomaan
yhteistyönäosanaHiukkasenkokiinnostaa!-jaCERN60-vuotisjuhlaviikko
näyttelyjä.Tutkimusongelmanivoidaantiivistääseuraaviinkysymyksiin:
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1.Auttaakosumukammiotuomaanesiinsäteilynhiukkasluonnetta?

2.Ymmärtävätköoppilaathavaitutradatsäteilynsynnyttämiksi?

Tutkimusoliekspolaratiivinen,muttasaatujentulostenpohjaltaopettajat
voivatkäyttääsumukammiontyöpajaaomassaopetuksessaan.Haastankin
kaikkilukijatrakentamaanomansumukammionjatekemäänomiahavaintoja.
Sumukammionrakennusohjelöytyyliitteestä1.

Ensimmäisessäluvussakäsittelensumukammionhistoriaa.Sumukammion
historiasisältääautenttisiakuvialöydetyistähiukkasista.Ensimmäisenlu-
vuntoisessaosassatarkastelensumukammiontoimintaperiaatettajatiivis-
tymisvanansyntymistä.Toisessaluvussamäärittelenionisoivansäteilynja
mitensevuorovaikuttaaväliaineenkanssa.Lisäksitarkastelensumukammion
aktiivisenalueenmuodostumistajatarkastelenyksityiskohtaisemmintiivis-
tymisvananmuodostumista.Luvunlopussatarkastelensähkökentänsekä
magneettikentänvaikutustasumukammiossajaesitännäkemykseniideaali-
sestasumukammiosta.Kolmannessaluvussaolenesittänytkuvaamianieri
ratojakoskasumukammionkäyttöoppaassaeiollutratojaselittäviävalokuvia.
Havainnollistenvalokuvienavullakukatahansavoianalysoidahavaitsemiaan
ratoja.NeljännessäluvussaesittelenSäteileväympäristö-työpajassasuoritet-
tuntutkimuksen.

HaluankiitänOulunTietomaatajaopetus-jaohjelmapalvelusuunnitelijaa
HarriHälliämahdollisuudestasuorittaatutkimukseniTietomaassa.Haluan
kiittääkoululaisryhmiäjaheidänopettajiatutkimukseenosallistumisesta.
ErityisestihaluankiittääCUPP:inlaboratorioinsinööriJariJoutsenvaaraa
innostamisestajatukemisesta.LisäksihaluankiittääOulunyliopistonNMR-
ryhmäntohtorikoulutettavaaJuhoRoukalaavalokuvaus-jakuvankäsittely
avausta.Kiitänperhettänijaystäviänituestajakannustuksistapitkässä
kirjoitusprosessissa.
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1. Sumukammio

1.1 Historia

SkotlantilaineninsinööriJohnAitkentutkipilvienmuodostumistalaboratorio-
olosuhteissavuonna1880.Aitkenmuodostikokeen,missähänantoiveden
höyrystyäkokoastiaan.Astiantilavuuttapystyttiinmuuttamaanpohjaa
liikuttamalla.Kunhänlaajensinopeastiastiantilavuutta,ilmakyllästyivesi-
höyrystä.Ilmantilavuuskasvoinopeastijaastianpainelaski,jolloinilman
lämpötilalaskijaastiaanmuodostuipilviä.Kunlämpötilalaski,molekyylien
kineettinenenergialaskijailmassaleijailevienmolekyylienmääräväheni.
Vesimolekyylittiivistyvätpölyhiukkasiin,koskaniilläeioletarpeeksienergi-
aavapaanailmassa.Mitäenemmänilmassaonpölyhiukkasia,sitätiheämpi
sumusyntyy[1].Aitkenolipäätellyttutkimustensaperusteella,ettävesihöy-
ryntiivistyminenvoitapahtuavainjonkinytimentaihiukkasenympärille.
Tiivistymiskeskuksissatoimivatilmanpölyhiukkaset.Tiivistymistäeivoinut
tapahtua,josilmaeisisältänytpölyhiukkasia.Sumuataipilviäeisynny,jos
ilmassaeiolepölyhiukkasia.[2]

Vuonna1895skotlantilainenfyysikkoCharlesT.R. WilsonkäyttiAitke-
ninkoejärjestelyälähtökohtanaantutkimukselleen,muttanormaalinilman
sijastahänkäyttipuhdistettuailmaa.Sumukammiorakentuilasisestasylin-
teristä,jonkapohjanatoimiliikkuvamäntä.Kammioolitäytettykostealla
kylläiselläilmalla.Kunmäntäävedetäänulospäin,ilmantilavuuskasvaa
nopeastijasamallasenlämpötilalaskee.Alentuneessalämpötilassailma
onylikylläinenkosteudesta.Näissäolosuhteissamikätahansahiukkanenai-
heuttaavesihöyryntiivistymisenhiukkaseen.Tilavuudenmuutossuoritettiin
adiabaattisesti,jolloinylikylläisyysasteolisuoraanverrannollinenlaajenemis-
kertoimeen.Kun Wilsonlaajensiastiantilavuuttaneljäsosallaalkuperäisestä
tilavuudesta,muodostuipilvi.Hänpoistipölynkammiostalaajentamalla
tilavuuttamontakertaa.Jokaisessalaajennuksellavesipisarattiivistyivät
pölyhiukkasiin,jotkatippuivatpainovoimanvaikutuksestaastianpohjalle.
Lopultakammionilmaolipölyvapaata.Kokeessa Wilsonolipystynyttuot-
tamaansumua,vaikkaolipoistanutpölyhiukkasetkammionilmasta.Tämä
olivastoinAikeninaikaisempiapäätelmiä. Wilsoninpäättelikokeestaan,että
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tiivistymistätapahtuipölyttömässäilmassa,kunlaajenemiskerroinolivähin-
tään1,25.Laajenemiskerroinonlopputilavuudensuhdealkutilavuuteen.Kun
laajenemiskerroinolialle1,25,pilviäeimuodostunut.Tätärajaakutsutaan
pisararajaksi.Kunlaajenemiskerroinoli1,25-1,37välillä,kammioonmuodos-
tuisadepisaroita.Kunlaajenemiskerroinoliyli1,37,niinsyntyitiheääsumua.
Tätärajaakutsutaansumurajaksi.Mitäsuurempitilavuudenmuutosoli,sitä
tiheämpisumusyntyi. Wilsonpäätteli,ettäsumuasyntyi,kuntiivistyminen
tapahtuinäkymättömienytimienympärille.[1,3,4]

Wilsonajatteli,ettäpisaratmuodostuisivatvarattujenhiukkastentaiio-
nienympärillesamaantapaankuinpölyntapauksessa.Pölyhiukkasistapuh-
distettuilmasisältääioneja,jotenpisaroidensyntyminenolisimahdollista.
Vuonna1895testatakseenteoriaansa,hänsäteilyttiröntgensäteilläsumukam-
miota.Pisaroitaeitiivistynytpisararajanalapuolella.Kunlaajenemiskerroin
oli1,25-1,37välillä,hänhavaitsitiheääsumua.Säteilynvaikutuksestasuuri
määräpisaroitamuodostuijatuottihitaastihälvenevänsumun.Ilmansätei-
lylähdettähavaittaisiinkammiossavainmuutamiapisaroita. Wilsonkokeili
säteilyttääkammiota30sekunninjälkeenlaajenemisesta,muttapäätyisa-
maantulokseenkuinilmansäteilytystä. Wilsonpäätteli,ettäröntgensäteily
tuottisuurenmääränytimiä,jotkaesiintyvätvapaastiilmassajahajoavat
nopeasti.[1,4]

Vuonna1897 Wilsontutkitiivistymiskeskuksiasäteilyttämälläsumukam-
mionilmaaröntgensäteilyllä.Kutenaikaisemminsumukammiooneimuodos-
tunutpisaroitapisararajanalapuollella1,25.Röntgensäteilysynnyttisuuren
määränpisaroitajasumukammioonmuodostuitiivistäsumua.Ilmanröntgen-
säteilyäsumukammioonsyntyiohuttasumua.Röntgensäteilynkäyttösynnytti
tiivistymiskeskuksiasumukammioon.Kun Wilsonyrittilaajentaakammion
tilavuutta30sekunninjälkeenröntgensäteilytyksenjälkeen,hänsaisaman
tuloksenkuinilmanröntgensäteilytystä. Wilsontotesi,ettäröntgensäteily
tuottisuurenmääräntiivistymiskeskuksia,joitaoliilmassaluonnollisestija
ettänämäytimethävisivätnopeasti.Todistaakseen,ettätiivistymiskeskus
onvarattuionilisäsihänsähkökentänsumukammioon.Heikkosähkökenttä
pyyhkäisiionitpoisniinnopeasti,ettäsumuaeiehtinytmuodostua. Wilson
päättelipisaroidentiivistymisentapahtuneenvarattujenionienympärille.
[1,2,4,5]

EnglantilainenfyysikkoJosephJ.Thomsonmäärittielektroninvarauksen
1898.Thomsoninmittausperustui Wilsoninesittämäänajatukseenvaratun
ionintoimimisestapisarantiivistymiskeskuksena.Thomsonmittasivarattujen
pisaroidensiirtämänvarauksen.Hänmäärittivesipisaransäteentippuvan
pisaranrajanopeudestaStokesinkaavanavulla.Tiivistyneenkaasunkoko-
naismassanjaaiemminmäärittämänsävesipisaransäteenavullahänlaski
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muodostuneidenionienlukumäärän.Thomsonarvioelektroninvarauksen
eolevan2,2∗10−19C,mikäonyllättävänlähellänykyistästandardiarvoa
1,602∗10−19C.MyöhemminyhdysvaltainenkokeellinenfyysikkoRobertA.
Millikanmittasisamaateoriaakäyttäenelektroninvarauksen1%tarkkuudel-
la.Vesipisarathaihtuvat,jotenMillikankäyttiraskaitaöljypisaroita.Hänsai
työstäänNobelinfysiikanpalkinnonvuonna1923.[2]

Wilsoniakiinnostiilmakehänilmiöt,erityisestipilviensynty,jailmakehänsäh-
könjohtavuus.Wilsonhavaitsikokeellisesti,ettäilmaolilievästiionisoitunutta.
Hänjulkaisituloksistaanartikkelinvuonna1901.Kokeessahäntutkihyvin
eristetynelektroskoopinvarauksenvuotonopeuttanormaalissahuoneessaja
rautatietunnelissa.Hänhavaitsihuoneenjatunnelineriävätionituotot,mutta
pitisitävirheellisestiilmanperusominaisuutena.Tuohonaikaanilmakehän
ionisaationluultiinjohtuvanmaanluonnollisestaradioaktiivisuudesta.Wilson
arveli,ettäilmanionituottovoisijohtuailmakehässäolevastasäteilylähteestä.
Yksitoistavuottamyöhemminitävaltalais-yhdysvaltalainenfyysikkoVictor
F.Hessosoitti,ettäilmakehänionisaatiojohtuuilmakehänulkopuolisesta
kosmisestasäteilystä.Kosmistensäteilyn(eng.Cosmicrayssuom.kosmi-
setsäteet,kosminensäteily)tutkiminenaloittinopeantieteenkehittymisen
1900-luvulla.HesssaitutkimuksestaanNobelinfysiikanpalkinnonkosmisten
säteilynlöytämisestävuonna1936.[2]

Vuonna1910 Wilsonkäyttiparanneltuasumukammiotaliikkuvanionisoivan
hiukkasenradannäkyväksisaamiseen.Kuvassa1.1onesitetty Wilsoninsu-
mukammionrakenne.Kunionisoivahiukkanenkulkeekammiossa,seionisoi
kammionvesihöyryäjajättääjälkeensäionisoituneitavesihöyryioneja.Ionit
toimivattiivistymiskeskuksina,joihinympäröivävesihöyryätiivistyynäkyvik-
sipisaroiksi.Pisaratmuodostavatpisaravanan,jotensumukammiossanähdään
ionisoivanhiukkasenreitti. Wilsononnistuikuvaamaanα-hiukkastenjaβ-
hiukkastentiivistymisvanatvuonna1911.Kuvassa1.2onesitetty Wilsonin
kuvaamatα-jaβ-hiukkastenaiheuttamattiivistymisvanat. Wilsonoptimoi
kammiontoimintaajaratojenvalaistusta.Valokuvaaminentuonajankame-
roillavaatitarkkaaajoitusta,valaistustajalinssintarkennusta.Koskaydin-
jahiukkasilmiötovatharvinaisiajalyhytikäisiä,täytyiottaalukemattomia
valokuvia,jottailmiöstäsaionnistuneenjatarkanvalokuvan.Vuonna1927
WilsonsaiNobelinfysiikanpalkinnonsumukammionkehittämisestä.[3,4]

Vuonna1929neuvostoliittolainenfyysikkoDmitriV.Skobeltsyntutkisu-
mukammiollagammasäteilynsynnyttämiäComptonelektroneitamagneetti-
kentässä.Sumukammiossakulkevavarattuhiukkanenkaartuujoutuessaan
magneettikentänvaikutukseen.Radankaareutumisestapystyttiinmäärit-
tämäänhiukkasenliikemäärä,kunmagneettikentänvoimakkuustiedettiin.
ValokuvistaSkobeltsynhavaitsikorkeaenergistenhiukkastenjättämiäjälkiä,
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Kuva1.1:Wilsoninsumukammiovuodelta1911.SumukammionArakenneon
sylinterinmuotoinen,jonkasisälläonliikkuvamäntä.Mäntätoimiisumukam-
mionlattianajaseonmustattu.Sumukammionkatto,seinätjalattiaovat
lasia.Mäntäonasetettusylinterinsisäänjatiivistettynoin2cmkorkuisella
vesipatjalla.KunventtiiliBavataan,sumukammionpohjanalapuoleinenilma
imeytyytyhjiöönC.Samallasumukammionpohjatippuunopeastialaspäin,
jasumukammiontilavuuskasvaa.Kammionlattianalapuolellelisätytontot
puisetsylinteritDpienentävätimettävänilmantilavuutta.Kammioonvalmis
seuraavaanhavainnointiin,kuntyhjiökammioonimetääntyhjiö,jamäntä
palautetaanyläasentoon.Kuvassasumukammionkatonjapohjanvälilläon
sähkökenttäkytkentä.[6]
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Kuva1.2:Vasemmallapuolellaradiuminalfahiukkastentiivistymisvanat.
Oikeallapuolellakuvassaradiuminα-jaβ-hiukkastentiivistymisvanat.Sätei-
lylähdeonoikeanpuoleisessakuvassaalareunassa.[7]

jotkaeivätolleetgammalähteensynnyttämiä.Hännimittienergisiähiukkasia
"todellanopeiksiβ-hiukkasiksi",jaarvioiniidenenergiaksiyli15MeV.Suu-
rienergistenhiukkastenionisaationopeusvastasikosmisensäteilynnopeutta.
Skobeltsynolitodistanut,ettäkosminensäteilyonkorkeaenergistähiukkassä-
teilyäjalaajensihiukkastutkimusta.[8]

YhdysvaltalainenfyysikkoCarlD.Andersonkytki10-kertaavoimakkaam-
manmagneettikentänWilsoninsumukammioonkuinSkobeltsynolikäyttänyt.
Vuonna1932Andersonkuvasijatunnistipositronin.Kuvassa1.4onAn-
dersoninensimmäinenjulkaisemakuvapositronintiivistymisvanasta.Hän
havaitsi,ettäalareunastasaapuvanhiukkasen,jonkaionisaatiotiheysvastasi
elektroninionisaatiotiheyttä,taittuuvoimakkaassamagneettikentässäposi-
tiivisenvarauksensuuntaa.Positronillajaelektronillaontäsmälleensama
massa,muttaniidensähkövarauksetovatpäinvastaiset.Elektronijapositroni
ovattoistensaantihiukkasia.Siksipositroneistakäytetäänmyösnimitystä
antielektroni.Antielektronienolemassaolonennustipuhtaastiteoreettisinpe-
rusteinbrittiläinenfyysikkoPaulDiracjo1920-luvunlopussasuhteellisuus-
jakvanttiteorianpohjalta.Andersonolilöytänytpositronin,jokavahvisti
Diracinantielektroninolemassaolon.Andersonpalkittiinpositroninlöytämi-
sestäNobelinfysiikanpalkinnollavuonna1936.[8,9]

LisätutkimuksissaAndersonjayhdysvaltalainenfyysikkoSethH.Neddermyer
tutkivatkosmistasäteilyägeiger-kontrolloidullasumukammiolla.Sumukam-

7



Kuva1.3:Kosmistenhiukkastensynnyttämiätiivistymisratojasumukam-
mionmagneettikentässä.YlemmässäkuvassakaartuvatradatovatCompton-
elektronejaRaClähteestä.Suoranradanaiheuttaayksittäinensuurienerginen
hiukkanen.Kosminenhiukkaneneijuurikaareudumagneettikentässä,koska
senenergiaonsuuri.Alemmassakuvassakosminenhiukkanenkulkeevaaka-
suoraankammionläpi.Kosmistenhiukkastenratojensijaintiaonkorostettu
nuolilla.[7]
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Kuva1.4:Positroninratasumukammiossavoimakkaassamagneettikentässä.
Magneettikentänsuuntaonkuvassakatsojastapaperiin.Kuvanalareunas-
tasaapuvapositroninratataittuumagneettikentässä,japositronikulkee
kammionkeskelläolevanlyijylevynläpi.Positroninmenettäätörmäykses-
säenergiaalyijylevylle,mikähuomataanradankasvaneenakaareutumisena
levynläpäisynjälkeen.Tästävoidaanpäätellähiukkasenkulkusuunta.[7]
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mionylä-jaalapuolelleoliasetettugeigerlaskurit.Kunlaskurienläpikulki
kosminenhiukkanen,kammioaktivoituijahiukkasetvalokuvattiinautomaat-
tisesti.Vuonna1937helöysiväthiukkasen,jonkamassaolielektroninja
protoninmassanvälillä.SamanavuonnayhdysvaltalaisetfyysikotJabezC.
StreetjaE.C.Stevensonvahvistivathavainnonjaosoittivat,ettäuudel-
lahiukkasellaonsamasähkövarauskuinelektronilla,muttasenmassaon
200-kertainenelektroninmassaannähden.Paljonaikaisemminvuonna1932
saksalainenfyysikkoPaulKunzeonnistuivalokuvaamaantämänuudentun-
temattomanhiukkasen.[9]

Vuonna1935japanilainenteoreettinenfyysikkoHidekinYukawaoliennus-
tanutuudenkeskimassaisenhiukkasenolemassaolonpuhtaastiteoreettises-
tiperustuenvahvanvuorovaikutuksenselittäväänkenttäteoriaan.Uudella
hiukkasellamassaoli200kertaaelektroninmassajaelinaikauseansadan
nanosekunninmittainen.UudenhiukkasenluultiinolevanYukawanennusta-
mahiukkanen,muttahavaittiinkaksiongelmaa.Ensiksiuusihiukkanenei
vuorovaikuttanutvahvallavuorovaikutuksella,jatoiseksiuudenhiukkasen
elinaikaoliliianpitkäollakseenYukawanhiukkanen.Uusihiukkaneneiollut
YukawanhiukkanenjaAndersonnimesihiukkasenmesoniksi.Vuonna1947
sitäalettiinkutsuaµ-mesoniksi,koskasenmassaolisamaasuuruusluokkaa,
kuinmesoneilla.Riippumattasuurestamassastahiukkanenmuistuttaaenem-
mänelektroniakuinmesoniajanykyäänsitänimitetäänmyoniksi.Kuvassa
1.5onesitettyAndersoninjaNeddermyerinhavaitsemakosmisensäteilyn
myoni(µ).[9]

Vuonna1947brittiläinenCecilF.Powelltutkimusryhmineenlöysivätkosmis-
tensäteidenvarauksellisiapioneja.Mittauksetsuoritettiinemulsiokammiolla
korkeallavuoristossa,missäkosmisensäteilynvuoonsuurempikuinmeren-
pinnalla.Emulsiolevyllähavaitaanvaratunhiukkasenjättämärata,kunlevy
onkehitetty.Tutkijathavaitsivatpositiivisenjanegatiivisenpioninjanäin
vahvistivatYakawanennustamanhiukkasenolemassaolon.Pionillekäytetään
myösnimitystäπ-mesoni.SamanavuonnabrittiläisetfyysikotGeorgeD.
RochesterjaCliffordC.ButlerhavaitsivatepätavallisenV-jäljensumukam-
miossa.Kunatomiapienempihiukkanenhajoaahiukkaspariksi,semuodostaa
V-kirjaimenmuotoisenjäljensumukammioon.RochesterjaButlerarvioivat,
ettäV-jäljensynnyttihiukkanen,jonkamassaoli1000kertaasuurempikuin
elektroninmassa.Hajoavahiukkanenolineutraalikaoni(K0),jokamuuttuu
positiiviseksijanegatiiviseksipioniksi(π+,π−).Kuvassa1.6onesitettyRoc-
hesterinjaButlerinkuvaamanV-hiukkasenradat.Kaonistakäytetäänmyös
nimitystäK-mesoni.[9]

Wilsoninsumukammiollavoitiinhavaitahiukkasratojavainmuutamiase-
kuntejamännänsiirronjälkeen. Wilsoninsumukammioeiollutkäytettävissä
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Kuva1.5:AndersoninjaNeddermeyerinhavaitsemakosmisensäteilynpositii-
vinenmyoni.Myonisaapuukuvassaylhäältäjakulkeekeskellägeiger-laskurin
läpi.Myonipysähtyyjahajoaakuvanalaosassa.Radankaartumanjamagneet-
tikentänvoimakkuuden(7900Gaussia)avullalaskettunamyoninliikemäärä
on52MeV/c.Hiukkasenliikemääränavullahiukkasenmassaksisaadaan
(220±35)me.Kuvassamagneettikentänsuuntaonkatsojastapaperiin.[7]
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Kuva1.6:RochesterinjaButlerinensimmäinenvalokuvaV-hiukkasenhajoa-
misestasumukammionmagneettikentässä.Kuvanyläosastasaapuuneutraali
kaoni,jokakulkeekeskelläolevanlyijylevynläpi.Neutraalihiukkaneneijätä
tiivistymisjälkeäsumukammiossa.KuvanoikeassaalalaidassahavaitaanV-
jälki,jokakoostuuylemmästäpositiivisestapionistajaalaspäinkulkevasta
negatiivisestapionista.Pioniparinvälinenkulmaon67°.Kuvanratojen,sekä
liikemääränjaenergiansäilymisenperusteellavoidaanpäätellä,ettäkyseessä
onneutraalinkaoninhajoaminen.[7,9]
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laajenemisenjälkeen,jamäntäpitipalauttaaalkutilaanennenuuttahavain-
nointia.Kammiooliliianhidastoiminenjatkuvaanhavainnointiin.Vuonna
1939yhdysvaltalainenfyysikkoAlexanderJr.Langsdorfkeksidiffuusiosumu-
kammion.Lämminalkoholihöyrydiffuntoituukammionkatostajäähdytetylle
kammionpohjalle,missäalkoholihöyryonylikylläisessätilassa.Kokoajan
kammionkatostatuleelämmintäalkoholihöyryäkammionpohjallatiivistyneen
höyryntilallejanäinkammiopysyyylikylläisenäpitkiäaikoja.Langsdorfin
sumukammiossaolialkoholinhöyrystymistänopeuttavasähkölämmitysja
pohjaolikaasujäähdytteinen.Kammionrakenneolipoikkeavapohjanjäähdy-
tysratkaisunjakameransijoituksentakia.Kammionpohjarakentuikahdesta
lasilevystä,joidenvälissäkulkijäähdytyskaasu.Valokuvaaminensuoritettiin
sumukammionalapuolelta.Vuonna1950T.S.Needelskäyttidiffuusiosu-
mukammiota,jossajäähdytysolisuoritettuhiilidioksidijäälläjaalkoholin
höyrystyminentapahtuihuoneenlämmössä.Needelsinkäyttämäsumukammio
onrakenteeltaanyksikertainen,jauseimmatkaupallisetsumukammiotperus-
tuvatsiihen.[3,10,11]

Sumukammiotakäytettiinkosmistenkorkeaenergistenhiukkastentutkimiseen,
kunneskuplakammiosyrjäyttisen.Vuonna1952Yhdysvaltalainenfyysikko
DonaldA.GlaserkehittikuplakammionjahänetpalkittiinNobelinfysiikan-
palkinnollavuonna1960kuplakammionkeksimisestä.Kuplakammiotoimii
samallaperiaatteellakuindiffuusiosumukammio,muttakammioontäytetty
nesteellä,esim.vedyllä.Nesteylikuumennetaanpaineessa,jakunvarattuhiuk-
kanenkulkeekammionläpi,sejättääjälkeensäkaasukuplavanan.Nesteessäon
enemmänatomeja,kuinsamatilavuuksisessakaasussa,jotenkuplakammios-
saonsuurempiionituotto.Suurenionituotontakiakuplakammiosoveltuu
nopeidenjalyhytikäistenhiukkastentutkimiseen.Kuplakammionavullaha-
vaittiinultralyhytikäistenhiukkasten(mm.Σ0,Ξ0,Σ−,Σ+)olemassaolo[3].
Kahdenkymmenenvuodenajankuplakammioolihiukkasfysiikantutkimuk-
senkäyttämäilmaisintyyppi.Vieläkehittyneempiäjatarkempiakammioita
onkehitetty,kutenkipinäkammiotjalankakammiot.Niillämittausdatavoi-
daantallentaadigitaalisestijaanalysoidatietokoneella.Sumukammiollaon
ollutsuurimerkityshiukkastutkimuksessajateorianennustamienhiukkas-
tenlöytymisessä.Uusienhiukkastenlöytyminenonmuuttanutkäsitystämme
pienimmistähiukkasistajamuovannuthiukkasfysiikanmalliakohtinykyistä
standardimallia.
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1.2 Toimintaperiaate

DiffuusiosumukammiontoimintaperustuuLangsdorfinkehittämäänlaittee-
seen[10].OpinnäytetyössäniolenkäyttänytAndrewsUniversityPhysicsEn-
terprisesdiffuusiosumukammiotaDCC-600[12].Sumukammioolilainassa
Pyhäsalmenmaanalaisenfysiikantutkimuskeskukselta(CUPP).DCC-600on
rakenteeltaanyksinkertainen.Seuraavaksitarkastelensentoimintaperiaatetta.

DiffuusiokammioDCC-600onmuodoltaansylinteri,jonkahalkaisijaon15
cmjakorkeus8cm.Sylinterisuljetaanpyöreälläpleksikannella.Kannenkes-
kelläonreikä,jostakammionsisäänvoiasettaasäteilylähteentaikytkeä
sähkökentän.Sähkökentänvoimakkuuson100V/cm.Sähkökenttämuodostuu
kammionkatonjapohjanvälille,kuljettaenpositiivisetionitkohtipohjaa.
Sumukammionpohjaonmustaksimaalattualumiinilevy.Pohjanmustaväri
parantaatiivistymisratojenhavainnointia.Sumukammionpohjastakäytetään
nimitystähavainnointilevy[12].

HavainnointilevyäjäähdytetäänPeltier-elementillä.Peltier-elementtionpuoli-
johdekomponentti,jokakoostuukahdestalevystä.Komponenttisiirtäälämpö-
energiaalevyltätoiselle,kunniidenvälilläkulkeesähkövirta.Peltier-elementti
kuumeneevoimakkaastilämmönsiirronaikana,jotensitäjäähdytetäänve-
sikierrolla.Peltier-elementtionedullinenjahuoltovapaatapajäähdyttää
havainnointilevy.Vaihtoehtoisiajäähdytystapojaovatkuivajäänsekäneste-
mäisentypenkäyttö.Kuivajäänjanestemäisentypenkäytössäpitäähuolehtia
riittävästätuuletuksestasekäkäyttääsuojakäsineitäpaleltumavaarantakia
jasuojalasejaroiskeidenvaralta.

Kammioonlisätäänalkoholinestettäpipetilläkammionreunallaolevanpahvi-
kauluksenyläosaan.Alkoholiimeytyykaulukseenjahaihtuusiitälämpimään
ilmaan.DCC-600sumukammiossaalkoholiaeilämmitettyjaalkoholihaihtuu
huoneenlämmössä.DCC-600onkaupallinenlaitteisto,jokaonpienikokoinen
verrattaessamuihinkaupallisiinlaitteisiin.Suuremmissakaupallisissasumu-
kammiossaonomakylmäkompressori,automaattinenalkoholinjälleenkierrä-
tysjärjestelmäjasähkölämmitys.Nämäominaisuudetkasvattavatsumukam-
mionfyysisiämittoja,niinettäseeioleliikutettava.Kaupallisissalaitteissa
kattoononkytkettysähkölämmitys,jokanopeuttaaalkoholinhaihtumista
jasamallaestääalkoholintiivistymisenkammionkattoon.Diffuusiosumu-
kammiotarvitseetoimiakseenlämpötilaeronhuoneenlämpöisenkannenja
jäähdytetynhavaintolevynvälille.Lämpötilaeroakuvataanlämpögradientilla,
jokaonkaupallisissalaitteissa4,6°C/cm[13].

Kuvassa1.7onesitettydiffuusiosumukammiontoimintaperiaate.Sumukam-
miontoimintaedellyttää,ettäriittävänsuurilämpögradienttisyntyykammion
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Kuva1.8:Ioninaiheuttamantiivistymisvananmuodostuminen.Varattuhiuk-
kanenliikkuukuvassaoikealtavasemmalleionisoidenympäröiväähöyryä.Yli-
kylläinenhöyrytiivistyysyntyneidenionienympärillemuodostaenpisaroita.
[15]

kannenjapohjanvälille.Lämpötilaeroaiheuttaaalkoholihöyryndiffuntoitu-
misenkohtikammionpohjaa.Kunlämminalkoholihöyrysiirtyyjäähdytetylle
havainnointilevylle,kylmäilmaeivoisitoayhtäpaljonalkoholihöyryäkuin
lämminilma.Havainnointilevynpäällemuodostuuylikylläinenalkoholihöy-
rykerros,jotaeivoidasilminhavaita.Tämäaluevoiilmaistasäteilyäja
siitäkäytetäännimitystäaktiivinenalue.Kunionisoivahiukkanensaapuu
aktiivisellealueelle,sensynnyttämienionienympärilletiivistyyalkoholihöy-
ry.Tiivistyminensynnyttääpisaroitasinne,missäionisoinuthiukkanenon
kulkenut.Aktiivisellaalueellahavaitaanionisoivanhiukkasenmuodostamatii-
vistymisvana.Kuvassa1.8onhavainnollistettutiivistymisvanansyntyminen.

Tiivistyneetpisarattippuvatkammionpohjallejamuodostavathiljalleennes-
tekerroksenkammionkäydessä.Alkoholinestenouseekapillaari-ilmiönavulla
ylöspäinpitkinDCC-600:npahvikaulusta.Alkoholieinousekattoonasti,vaan
haihtuuennenkuinsesaavuttaapahvikauluksenyläosan.Kaupallisissaja
suuremmissalaitteissapohjallemuodostunutalkoholinestekerätäänastiaan
jasyötetäänkammionyläosaan.Nämälaitteetovatrakenteeltaanpaljonmo-
nimutkaisempiajakalliimpiakuinDCC-600.

Kammionalaosanseinämiinonsijoitettuled-valojaryhmittäin.Led-valot
olivatväriltäänkeltaoransseja,javalovärjäävanankeltaiseksi.Led-valojen
jahavainnointilevynvälinenkeltamustakontrastikorostaasyntyneitävanoja
jahelpottaaniidenhavaitsemista.Yleensävalaisemiseenkäytetäänvalkoista
valaistusta,jollointiivistymisvananäkyyvalkeanamustaataustaavasten.
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2. Diffuusiosumukammion
teoriaa

2.1 Ionisoivasäteily

Ionisoivallasäteilyllätarkoitetaansähkömagneettistasäteilyäsekähiukkassä-
teilyä,jokaonriittävänenergeettistäirroittamaansäteilynkohteeksijoutuvan
aineenatomeistaelektronejatairikkomaanaineenmolekyylejä.Ionisoivaa
säteilyäovathiukkassäteily,kutenα-,β-janeutronisäteily,jatietynkynny-
sarvonylittäväsähkömagneettinensäteily,kutenröntgen-jagammasäteily.
Ionisoivaasäteilyäsyntyyydinreaktioissajaradioaktiivistenydintenhajoami-
sessasekäatominelektroniverhonilmiöissä.[16,17]

2.1.1 Alfahajoaminen

Lähes90%kaikista2500tunnetustaytimestäovatradioaktiivisia.Neeivät
olestabiileja,vaanhajoavattoisiksiytimiksi.Kunepästabiiliydinhajoaa
toiseksiytimeksi,seyleensäemittoialfa-taibeetahiukkasen.Alfahiukkanen
onhelium-ydin(4He),jossaonkaksiprotoniajakaksineutronia.Alfahajoa-
minentapahtuu,kunydinonliiansuuriollakseenstabiili.Kunydinemittoi
alfahiukkasen,senjärjestyslukuZpieneneekahdellajamassalukuApienenee
neljällä.Alfahajoamisenreaktioyhtälöon

A
ZN→

A−4
Z−2N +

4
2α, (2.1)

missäN jaN ovatemo-jatytärytimet.Ydinemittoialfahiukkasen42α
jasiirtyylähemmäksistabiilisuusaluettaSegrè-diagrammissa.Esimerkkinä
radiuminhajoaminenradoniksi

226
88Ra→

222
86 Rn+

4
2α. (2.2)

Hajoamisenreaktioenergians.Q-arvolasketaanmassanmuuttumisenavulla
yhtälöllä

Q=(MN−(MN +mα))c
2, (2.3)
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missäMN onemoytimenmassa,MN tytärytimenmassajamαalfahiukkasen
massa.Reaktioenergianlaskeminenperustuuenergianjamassanriippuvuu-
teenE=mc2.Kaavassa(2.3)lasketaanreaktiotuotteidenjalähtöaineiden
massojenerotus.JosQonpositiivinen,reaktiossamassaväheneejakineet-
tinenenergiakasvaa.Vastaavasti,josQonnegatiivinen,massakasvaaja
kineettinenenergiapienenee.Eksoterminenreaktiotapahtuuspontaanistiil-
manulkoistaenergia.Endoterminenreaktioonei-spontaanijatapahtuuvain,
kunulkopuoleltatuodaanenergiaareaktionaloittamiseen.Alfahajoaminen
onspontaani,josQ>0.Reaktiossavapautunutenergiameneetytärytimen
jaalfahiukkasenkineettiseksienergiaksi.[16,18]

Alfahajoamisessatytärydinjääuseinviritettyyntilaan.Alfahajoamisenyh-
teydessähavaitaanyleensägammasäteilyä,kunvirittynyttytärydinsiirtyy
perustilaansa.Tästäesimerkkinäradiuminalfahajoaminenjasentytärydin,
jokaemittoigammasäteilyä.[16,18]

226
88Ra→

222
86 Rn

∗+42α (2.4)
222
86Rn

∗→22286 Rn+γ (2.5)

2.1.2 Beetahajoaminen

Beetahajoamistaonkolmeaerityyppiä:beeta-miinus(β−)jabeeta-plus(β+)-
hajoaminensekäelektronikaappaus(EC).[18]

Beeta-miinus-hajoaminen

Yleisinnopeidenelektronienlähdeonradioisotooppinenhajoaminen,joka
tapahtuubeeta-miinusemissiossa.Radioisotoopinytimessäneutronihajoaa
protoniksijaemittoielektroninsekäelektroninantineutriinon.Prosessin
reaktioyhtälöon

A
ZN→

A
Z+1N +β

−+̄νe, (2.6)

missäNjaN ovatemo-jatytärytimetsekävastaavastiβ−jāνeovatelekt-
ronijaelektroninantineutriino.Hajoamisessasyntyvällätytärytimelläon
pienirekyylienergia,jokaonionisaatioenergiaamatalampi.Sitäeipysty-
tähavaitsemaan,jotensevoidaanjättäähuomioimatta.Nopeaelektroni
elibeetahiukkanenonainuthajoamisessasyntyväionisoivahiukkanen,jo-
kahavaitaansumukammiossa.Nopeanelektroninnopeusonrelativistinen.[19]

Epästabiiliydinhajoaaemittoidenelektroninsilloin,kunsenneutroni-protoni-
suhdeN/Zonliiansuuri.KunN/Zsuhdeonsuurisanotaan,ettäydinon
neutronirikas.Epästabiiliydinhajoaakohtistabiilisuuskäyrää.Hajoamisessa
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neutronilukuNpieneneeyhdelläjajärjestyslukuZkasvaayhdellä.Reaktion
Q-arvoksisaadaan

Q(β−)=MN−(M
+
N +m0)c

2, (2.7)

missä MN jaM
+
N ovatneutraalinemoatominjapositiivisentytärionin

massatjam0onelektroninmassa.Tytäratominytimessäonyksiproto-
nienemmänkuinonsenelektroniverhonelektronienlukumäärä.Käytet-
täessänukliditaulukoidenmukaisianeutraalienatomienmassojapitäähuo-
mioida,ettätytärydinonpositiivisestivarautunutioni.Tytäratominyti-
messäonyksiprotonienemmänkuinsenelektroniverhonelektronienluku-
määräjasenkokonaisvarausonpositiivinen.Tytäratominmassamerkitään
MN =M

+
N +m0⇒M

+
N =MN −m0,jolloinQ-arvonkaava(2.7)sievenee

muotoon

Q(β−)=(MN−(MN −m0+m0))c
2=(MN−MN)c

2. (2.8)

Ydinvoihajotaβ−-reaktiolla,jostytäratominmassaonpienempikuinemoa-
tominmassa.[18,20]

JokaisellabeetahajoamisellaonominaishajoamisenergiaeliQ-arvo.Koska
tytärytimenliikemääräonmelkeinnolla,niinhajoamisenergiameneebee-
tahiukkasellejaneutronille.Beetahiukkastenkineettinenenergiavaihtelee
hajoamisreaktioistatoiseen.Havaittujenbeetahiukkastenkineettinenenergia
vaihteleenollastaQ-arvoon.Toisinkuinalfahiukkaset,beetahiukkasetemit-
toivatjatkuvanenergiaspektrin.Elektroninkineettisenenergianmaksimiar-
voonkuvaajanpääte-energia.Kuvaajanpääte-energiavastaaQ-arvoa.[19,20]

Beeta-aktiivisiaradioisotooppejasyntyy,kunstabiiliaydintäpommitetaan
neutroneilla,jolloinydinhalkeaakahdeksiradioisotoopiksi.Radioisotoopit
ovatyleensäbeeta-aktiivisia,joidenpuoliintumisajatvaihtelevattuhansis-
tavuosistamuutamiinpäiviin.Useinbeetahajoamisessasyntyvätytärydin
onvirittyneessätilassa.Tytärytimenviritystilanpurkautuessaseemittoi
tilojenvälisenenergiaerongammasäteilynä.Beeta-hajoamisessahavaitaan
samanaikaisestibeetahiukkasiasekägammasäteilyä.Gammasäteilypystytään
havaitsemaanepäsuorastisumukammiolla.Puhtaaksibeetalähteeksisanotaan
lähdettä,jonkatytärydinonperustilassajajoissahavaitaanvainelektronien
jättämiäratoja.HajoamisenQ-arvoalaskettaessaonoletettu,ettäemo-ja
tytärydinovatperustilassa.Josemo-taitytärydinovatvirittyneessätilassa,Q-
arvoonvirittyneentilanenergianverranmatalampi.Tällöinbeetahiukkasen
jaantineutriinonkineettisetenergiatovatpienempiä.[19]

19



Beeta-plus-hajoaminen

Beeta-plushajoamisessaradioisotoopinytimenprotonihajoaaneutroniksija
emittoipositroninjaneutriinon.Prosessinreaktioyhtälöon

A
ZN→

A
Z−1N +β

++νe, (2.9)

missäNjaN ovatemo-jatytärydinjaβ+jaνeovatpositronijaelektro-
ninneutriino.Positronionelektroninantihiukkanen.Silläonmuutensamat
ominaisuudetkuinelektronilla,muttasenvarausonpositiivinen.Positroni
havaitaansumukammiossa,kunsekaartuuvastakkaiseensuuntaanmagneet-
tikentässä,kuinelektroni.[20]

Beeta-plushajoamisessaneutroni-protoni-suhdeN/Zonliianpienijasil-
loinsanotaan,ettäydinonprotoniköyhä.Ydinhajoaakohtistabiilimpaa
muotoajareaktionQ-arvoksisaadaan

Q(β+)=MN−(M
−
N +m0)c

2, (2.10)

missäM−N onnegatiivinentytärioninmassa.Tytäratominelektroniverhossa
onnytyksielektronienemmänkuinsenytimessäonprotoneja.Kunkäytetään
neutraaliatytäratominmassaaM−N =MN −m0⇒MN =M

−
N +m0,kaava

(2.10)sieventyymuotoon

Q(β+)=(MN−(MN +m0+m0))c
2=(MN−(MN +2m0))c

2.(2.11)

Ydinvoihajotaβ+-reaktiolla,josemoatominmassaonvähintäänkaksi
elektronimassaasuurempikuintytäratominmassa.β+-hiukkastenspektrion
myösjatkuva,kutenβ−-hiukkasilla.[18]

Elektronikaappaus

Kolmasbeetahajoamisreaktioonelektronikaappaus.Seonkilpailevahajoa-
misprosessiβ+-hajoamiselleprotonirikkailleytimille.Elektronikaappauksessa
ydinkaappaaelektroninelektroniverhosta,jolloinytimenprotonimuuttuu
neutroniksijaemittoielektroninneutriinon.Elektronikaappauksenreaktioyh-
tälöon

A
ZN→

A
Z−1N +νe. (2.12)

ElektroninkaappaustapahtuuyleensäsisimmältäK-kuorelta.Kaappaus
voiperiaatteessatapahtuakorkeammaltajavähemmänsidotultakuorelta
(L,M,N,...).Tämävoidaanymmärtääkvanttimekaniikanavulla.Sisimmän
K-kuorenelektronienaaltofunktiotyltävätytimenalueelle,jolloinelektronilla
ontodennäköisyyssijaitaytimenalueella.K-kuorenelektroninesiintymisto-
dennäköisyysytimenalueellaonsuurempikuinL-kuorenesiintymistodennä-
köisyys.L-kuorenkaappausonharvinainenjakaappausuloimmiltakuorilta
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onerittäinharvinaista.Kaappauksenjälkeenylemmänkuorenelektronisiir-
tyykaapatunelektroninpaikallejaemittoikarakterististaröntgensäteilyä.
ProsessinQ-arvoksisaadaan

Q(EC)=(MN−MN)c
2. (2.13)

Elektronikaappausvoitapahtua,kunemoatominmassaonsuurempikuin
tytäratominmassa.[16,19]

2.1.3 Gammasäteily

Ytimelläenergiatasojakuvataanfermikaasumallilla,jossatehdäänseuraavat
oletukset.Protonitjaneutronitkuvataanfermioneja.Protonitjaneutronit
täyttävätomaterillisetenergiatasokaaviot.Fermioneillepätevätkvanttiluvut
jaPaulinkieltosääntö.EnergiatasojakuvataanSchrödingerinaaltoyhtälöllä,
jaHeisenberginepätarkkuusperiaateonsiksivoimassa.[20,21]

Aivankutenelektroneilla,myösytimelläonperustilajauseitaviritystiloja.
Ytimenenergiatilatovatkvantittuneet.Virittynytydinpysyyvirittyneenä
hyvinlyhyenajan.Ytimenviritystilapurkautuusamaantapaan,kuinatomin
elektronienviritystila.Radioaktiivisessahajoamisessaydinvoihajotavirit-
tyneeseentilaantaiperustilaan.Virittynyttilaapurkautuutakaisin,jaydin
emittoiγ-säteilyä.Ytimenviritystilanpurkautumisenreaktioyhtälöon

Z
AN

∗→NAN+γ, (2.14)

missäN∗tarkoittaavirittynyttäydintäN.Reaktioyhtälössä(2.5)onesimerk-
kiradiumintytärytimenalfahajoamisesta.Ydinvoidaanvirittääpommit-
tamallasitäkorkeaenergeettisellähiukkassäteilyllä.Tavallisemminydinjää
virittyneeseentilaanradioaktiivisessahajoamisessa.[16,20]

Koskaytimessävaikuttaavahvavuorovaikutus,ytimenviritysenergiatovat
montakertaluokkaasuurempia(MeV)atominelektronienviritystilanpur-
kautumiseen(eV)verrattuna.Heisenberginepätarkkuusperiaate

∆x∆p≥
h̄

2
(2.15)

auttaaymmärtämäänvahvanvuorovaikutuksensuuruutta.Koskaydinon
kooltaanpieni,liikemääränepätarkkuusonsuuri.Suuriepätarkkuusliike-
määrässätarkoittaasuurtaepätarkkuuttakineettisessäenergiassa,jokaon
useitaMeV.[20]
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2.1.4 Neutronisäteily

Neutroneillaeiolesähkövarausta,jotenneeivättunneCoulombinvuorovaiku-
tustaelektronientaiytimienkanssa.Neutronisäteilytunkeutuusyvemmälle
väliaineeseen,kuinvaratuthiukkaset.Neutronienjaytimienvälillävaikuttaa
ydinvoima.Neutronienjaväliaineenvälillävoiollamyössähkömagneettisia
vuorovaikutuksiajohtuenneutroninmagneettisestamomentista.[17]

Neutroninjaväliaineenytimenvälillävoitapahtuakimmoinenjakimmoton
sironta,neutroniherätteisetydinreaktiotjafissio.Neutronionvaraukseton
hiukkanen,jotenseeivoiionisoidaatomia.Sensijaanneutronisäteilynsyn-
nyttämäsekundaarisäteilyonriittävänenergeettistäionisoidakseenjavirit-
tääkseenatomeja.Neutronisäteilyonvälillisestiionisoivaasäteilyä.[17]

Ytimenulkopuolellaneutronithajoavatspontaanistiprotoniksi,elektroniksi
jaelektroninantineutriinoksi

n→p+e−+ν̄e. (2.16)

Reaktionpuoliintumisaikaon886sekuntiaelinoin15minuuttia.Reaktio-
tuotteistaprotonijaelektroniovatvarauksellisiaionisoiviahiukkasia.[18]

Neutronilähteitä

Neutronisäteilynkeinotekoisialähteitäovatydinreaktorit,säteilyherättei-
setneutronilähteetjahiukkaskiihdyttimet.Luonnossaneutronejaesiintyy
kosmisessasäteilyssäjaspontaanissafissiossa235U.U-235isotoopinhajoa-
mistodennäköisyysonerittäinpieni.Keinotekoisestivalmistetuillauraania
raskaammillaytimillätapahtuuspontaaniafissiota.[17]

Spontaanissafissiossaraskasydinhajoaakahdeksikeskiraskaaksiytimek-
si.Samallavapautuuyleensäkaksitaikolmeneutronia.Fissiossavapautuu
neutronejasekäsuurimääräenergiaa.[17,18]

Indusoitufissiosaadaanaikaanneutronipommituksella.Raskasydin,tyypilli-
sestiuraani,absorboitermisenneutroninjavirittyy.Virittynytraskasydin
hajoaakahdeksikeskiraskaaksiytimeksi.Energiaavapautuuniinpaljon,että
sehuomataanhajoamisreaktiossamassanmuuttumisena.Fissiossavapautu-
nutenergiaonperäisinytimensidosenergiasta.Sidosenergiaanuklidiakohti
kutsutaansidososuudeksi.Sidososuusonmittaytimenstabiilisuudelle,joka
kuvaakuinkalujastieriytimissäolevatnukleonitovatkeskimäärinsitoutuneet
ytimeen.Keskiraskaillaytimilläonsuurempisidosenergianukleoniakohti
kuinraskaillaytimillä.[22]
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Ydinreaktiossamassavaje∆mmuuttuuenergiaksi,jokavoidaanratkaistaener-
gianmuutoksesta∆E=∆mc2avulla.Reaktiossavapautuvaenergiamenee
tytärydintenjahiukkastenliike-energiaksi.Tarkastellaanesimerkkifissiota

235
92U+

1
0n→

236
92 U

∗→14456 Ba+
89
36Kr+3

1
0n. (2.17)

Endotermisessareaktiossatytärydintenmassojensummaonpienempikuin
emoydintenmassojensumma.Uraaniytimen23592Uhajotessamassavajeon
noin0,22u,jokavastaanoin200MeV:nenergiaa.[18]

Uraani-235:nsidososuusonnoin7,5MeV jahajoamistuotteillanoin8,4
MeV nukleoniakohti.Hajoamisessasidososuusnukleoniakohtikasvaanoin
0.9MeV.Reaktiossavapautuuenergiaa235∗0,9MeV ≈200MeV.Koska
fissiossavapautuuenemmänneutronejakuinkuluu,voifissiojatkuaketju-
reaktiona.Syntyvätneutronitsaavataikaanuusiafissiota.Hillitsemättömänä
ketjureaktiotapahtuuatomipommissajahallittunajasäädeltynäydinreak-
tiossa.[18,22]

Säteilyherätteinenneutronilähdekoostuuyleensäα-aktiivisestalähteestä
jasopivastanuklidista,jokasuorittaaneutronikaappauksen.Esimerkkinä
beryllium-9-isotooppireagoialfasäteilynkanssasynnyttäenneutronin

4
2α+

9
4Be→

12
6 C+

1
0n. (2.18)

ReaktionQ-arvoon5,71MeV jareaktiotamerkitään(α,n)[19].Beryllium-
isotoopistakäytetäännimitystäalfaneutronilähde.Neutronienenergiajakauma
onjatkuva.[17]

Suurienergisetgammakvantit,joidenenergiaonsuurempikuin2MeV,voivat
tuottaaneutroneja(γ,n)-reaktiossa.Esimerkkinä9Be(γ,n)-reaktio

9
4Be+hν→

8
4Be+

1
0n, (2.19)

jonkaQ-arvoon-1,666MeV [19].Gammakvantinenergianonoltavavähintään
1,666MeV,jottareaktioonenergeettisestimahdollinen.Nuklidistakäytetään
nimitystäfotonineutronilähde.Neutronienenergiajakaumaonjatkuva.[17]

2.1.5 Kosminensäteily

Kosmisetsäteetonyleisnimitysmaanulkopuoleltatulevillesuurienergeettisil-
lehiukkasille.Historiallisistasyistäkosmisistahiukkasistakäytetäänkosminen
säteily-nimitystä.KosmisethiukkasettörmäävätMaanilmakehäännopeu-
della1000törmäystäperneliömetrisekunnissa.Kosmisethiukkasetovat
ionisoituneitanuklideja,joistanoin90%onprotonejaelivety-ytimiä,9%
alfahiukkasiaeliheliumytimiäjaloputraskaitanuklideja.Hiukkaseterotetaan
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Kuva2.1:Kosmistenhiukkastenenergiaspektri.[24]

niidenenergianmukaan.Mitäraskaampinukleoni,sitäsuurempisenenergia
on.Kuvassa2.1onesitettykosmistenhiukkastenenergiaspektri.[23]

Pieniosakosmisistahiukkasistaonperäisinauringonpurkauksista.Energeet-
tisiähiukkasiasyntyyvoimakkaissaauringonpurkauksissa,joitatapahtuu
harvoin.Auringostaemittoituvillahiukkasillaeiyleensäoleriittävästienergi-
aaläpäisemäänMaanmagneettikenttää.Maanmagneettikenttäjailmakehä
suojaavatmaatakosmiseltasäteilyltä,jotenvainenergeettisemmäthiukkaset
voivatpäästäMaanilmakehään.Kosmisestasäteilystäpuhuttaessajatkossa
tarkoitetaangalaktistakosmistasäteilyä.[17,24]

Erimassaisillehiukkasilleenergiaspektrikuvaajatovatsamanmuotoiset.Siitä
voidaanpäätellä,ettähiukkastenkiihdytysprosessiolisisamariippumatta
hiukkasenmassasta.Kuvasta2.1huomataankaksikohtaa,joistakäytetään
nimityksiäpolvisekänilkka.Polvi-kohtasyntyy,kunkuvaajankäyränkulma-
kerroinmuuttuu.Polvinäkyykuvassa2.1heikosti,muttakertomallakuvaaja
E2.5,kulmakertoimenmuutosonselvä.Skaalattuenergiajakaumaonesitetty
kuvassa2.2.Skaalausvoidaantehdä,koskakosmistenhiukkastenvuonti-
heydellepäteeyksinkertainenapproksimaatioI(E)∝E−γ.Kulmakertoimen
muutosjohtuusiitä,ettäsupernovaräjähdyksissätapahtuvahiukkasenkiihdy-
tysheikkenee.Kiihdytettävänhiukkasengyrosädekasvaasupernovaräjähdystä
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Kuva2.2:KosmistenhiukkastenenergiaspektrionkerrottuE2,5.[24]

suuremmaksi,jolloinhiukkanenpoistuusitäkiihdyttävästämagneettikentästä.
Nilkka-kohtahavaitaan,kunkäyränkulmakerroinmuuttuujälleen.Nilkan
muodostumistaeiosataselittääjohtuenvähäisistämittaushavainnoista.Näin
energeettisiähiukkasistatehdäänvuodessayksihiukkashavaintoneliökilo-
metriäkohden.Energeettisimpienhiukkastengyrosäteetvastaavathiukkasen
sädettämagneettikenttässä,jokaonyhtäleveä,kuingalaksimme.Kosmisten
säteidenalkuperästäeiollavarmoja.[24]

Tiedetään,ettähiukkasetsaapuvataurinkokunnanulkopuolelta,muttaomas-
tagalaksistamme.Hiukkasetovatsyntyneettodennäköisestisupernovaräjäh-
dyksissä.Osahiukkasistavoiollaperäisinläheisistägalakseistatainiiden
mustistaaukoista,kvasaareistataijopaalkuräjähdyksestä.[23,25]
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2.2 Ionisoivansäteilynvuorovaikutusväliaineen

kanssa

2.2.1 Raskaathiukkaset

Raskasvarattuhiukkanenvuorovaikuttaaväliaineenelektronienkanssa.Täs-
säkappaleessaraskaiksihiukkasiksiluetaanprotoni,alfahiukkanenjaniitä
raskaammatatomit.Kaikistaedellämainituistavarauksellisistahiukkasista
käytetäänyhteisnimitystäioni.Ionivuorovaikuttaaväliaineessauseanelekt-
roninkanssasamanaikaisesti.Vuorovaikutusymmärretäänioninjaväliaineen
atomintörmäyksenä,jolloinionijaatominelektroniverhovuorovaikuttavat
keskenään.Jokaisessavuorovaikutuksessaelektronikokeepuoleensavetävän
Coulombinvoiman.Coulombinvoimamääritelläänyhtälöllä

F̄=k
|q1q2|

r̄2
, (2.20)

missäqionvarauksenivaraus,konCoulombinvakiojar̄onvaraustenq1ja
g2välinenetäisyys.Ionivoitörmätäatominytimenkanssatodellapienellä
todennäköisyydellä.Elleiioninenergiaoletodellasuuri,ydintenvälisettör-
mäyksetovatharvinaisiajaniilläeiolevaikutustaenergiansiirtymiseen.Siksi
nevoidaanjättäähuomiotta.[19,20]

Coulombinvoimaonkääntäenverrannollinenetäisyydenneliöön.Coulombin
voimaonsitäsuurempi,mitälähempänävarauksetovattoisiaan.Elektroni
tunteeimpulssin,kunionikulkeeelektroninläheisyydessä.Impulssimääritel-
läänvoimanjavuorovaikutusajantulona.Riippuenimpulssinsuuruudesta,
sevoivirittäätaiionisoidaväliaineenatomin.Virityksessäväliaineenatomin
uloimmallakuorellaolevaelektronisiirtyyylemmällekuorelle.Ionisaatiossa
uloimmankuorenelektroniirtoaakokonaan.Viritystaiionisaatiokulutta-
vationinliike-energiaajokaisessavuorovaikutuksessa.Ionisiirtääsähköisen
impulssinelektroninliikemääräksi.Maksimisiirtymäenergia,jokavoisiirtyä
ioniltaelektronilleyhdessävuorovaikutuksessa,on

∆E=E
4m0
M
, (2.21)

missäm0onelektroninmassajaM jaEovationinmassajakineettinen
energia.Esimerkiksialfahiukkaselle,jonkaenergiaon4MeV,maksimisiir-
tymäenergiaon2,2keV.Seontuhansiakertojasuurempi,kuintyypillinen
atominionisoitumisenergia,jokaonmuutamiaeV.Yhdelläalfahiukkasellaon
riittävästienergiaaionisoidatuhansiaatomeja.Maksimisiirtymäenergiaon
pieniverrattunaioninenergiaanE.Koskayksitörmäysonvainpieniosako-
konaisenergiasta,ionimenettääenergiaansauseassatörmäyksessäedetessään
väliaineenläpi.Ioninnopeuspieneneejokaisessavuorovaikutuksessa,kunnes
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ionipysähtyy.[19,20]

Raskaaseenhiukkaseenvaikuttaahyvinvähäntörmäyksetväliaineenelekt-
ronienkanssa.Seeteneepitkinsuoraarataakokohidastumisprosessinajan.
Raskaillahiukkasillahavaitaanpientävaihteluaenergiasiirroissa.Raskaille
hiukkasillevoidaanmääritelläkeksimääräinenkantamakyseisessäväliaineessa.
Kantamaonmatka,jonkavarattuhiukkanenkulkeeväliaineessaennenpysäh-
tymistään.Seriippuuioninenergiasta,massasta,varauksestajaväliaineesta.

Kunsäteilyvuorovaikuttaaväliaineenkanssa,seluovuttaaenergiaaväliai-
neelle.Tähänvuorovaikutukseenperustuvatsäteilynhaittavaikutuksetsekä
säteilynhavaitseminen.Väliaineessatapahtuvatmuutoksetperustuvatener-
giansiirtymiseen.Energiansiirrossaväliaineeseensyntyysuurimääräioneja
javirittyneitäatomeja.Vuorovaikutustentuloksenaväliaineenatomitovatjo-
koviritetyssätilassataiioniparina.Ioniparimuodostuuvapaastaelektronista
japositiivisestaionista,jostaelektronionirronnut.Sironnutelektroniliittyy
neutraaliinatomiin,jolloinsyntyynegatiivinenioni.Atomista,jokamenetti
vuorovaikutuksessaelektronin,tuleepositiivinenioni.Törmäyksessäsyntyy
sekundäärisäteilyä,kunviritystilatpurkautuvatemittoidenkarakteristarönt-
gensäteilyäjaaugerelektroneja.Sekundäärinensäteilyvoivuorovaikuttaa
väliaineenkanssa,josseontarpeeksienergeettistä.Varattuhiukkanenjättää
jälkeensäionisoitujajaviritettyjäatomejajamolekyylejä,jotkatoimivat
sumukammiossatiivistymiskeskuksena.[17,19,20]

Bethe-Bloch-yhtälö

Hiukkasenhidastumistajaenergiansiirtoaväliaineeseenkuvaaväliaineen
jarrutuskykyS.Seonväliaineenominaisuusjokamäärittelee,kuinkapaljon
ioniluovuttaaenergiaadEväliaineellepituusyksikköädlkohti.Jarrutuskyvyn
määritelmäon

S=−
dE

dx
. (2.22)

JarrutuskyvynSI-yksikköonJ/m,muttakäytännönlaskuissakäytetään
useinMeV/cmtaikeV/µm.VaratullehiukkaselleSkasvaa,kunsennopeus
hidastuu.Koskaioninenergiapieneneeväliaineessakuljetunetäisyydenkas-
vaessa,dE/dxonnegatiivinenjaenergiajättö−dE/dxonpositiivinen.Ionin
energiajättömääritelläänBethe-Bloch-kaavalla

−
dE

dx
=

ze2

4π0

2
4πZρNA
Am0v2

ln
2m0v

2

I
−ln(1−β2)−β2 , (2.23)

missäv=βcjazeovationinnopeusjaelektronivaraus.NAonAvogadron
vakio.A,Zjaρovatväliaineenatomienmassaluku,järjestysluku,tiheysja
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m0elektroninlepomassa.Ikuvaaväliaineenatomienkeskimääräistäionisaa-
tiopotenttiaalia.Ionisaatiopotentiaalionkeskimääräinenenergia,jokariittää
ionisoimaanväliaineenatomin.Ionisaatiopotentiaalimääritelläänsemiem-
piirisillämenetelmillä.Semiempiirisessämenetelmässäteoreettisialaskelmia
täydennetäänkokeellisillahavainnolla.[17,20]

Monetkevyethiukkaset,kutenvety-jaheliumionit,ovatkokonaanriisuttuja
elektroneistaniidenliikkuessaväliaineenläpi.Tällöinkaavassaze-termivas-
taapaljastaydinvarausta.Ionienenergiaonyleisesti≥1MeVu−1.Kaavanβ2

-termiottaahuomioonrelativistisentapauksenefektit.Joshiukkanenliikkuu
paljonvalonnopeuttahitaammin,cjaβ2ovatpieniä,jolloinnevoidaan
jättäähuomiotta.[20]

Törmäyksessäioniluovuttaaenergiaansaväliaineenelektroneille.Törmäyk-
sessäsähköinenimpulssi,jokamääriteltiinvoimanjatörmäysajantulona,
siirtääioninenergiaaliikemääränpverranelektronille.Elektronillesiirtyneen
energiasuuruusp2/2mriippuusähköisenvoimanneliöstä(ze2/4π0)

2,ener-
giansiirtymiseenkuluneenajanneliöstä1/v2jatermistä1/m0.Lisäksiionin
energiajättöonverrannollinenväliaineenelektronitiheyteenZρNA/A.[20]

Väliaineentärkeinjarrutuskykyynvaikuttavatekijäonelektronitiheys,joka
riippuuaineentiheydestäρjaosamäärästäZ/A.Jarrutuskykymääritellään
väliaineenatomienelektronienkanssatapahtuneinatörmäyksinä.Ionijar-
ruuntuujaluovuttaaenergiaansaväliaineelle.Väliaineenkykyjarruttaaionia
riippuusiitä,kuinkamontaelektroniapinta-alayksikköä(kpl/cm2)kohtiio-
nikohtaaväliaineessa.Absorptiossakäytetäänväliaineenpaksuudensijasta
pintatiheyttä.KunionieteneeväliaineessamatkanR,semenettääenergi-
aansaelektroneille,jotkaovatpinta-alanAsisäpuolella.TilavuudenV=RA
sisälläionikohtaaväliaineenelektroneja,jotkajarruttavationinetenemistä.
Tilavuudenelektronitiheysonsuoraanverrannollinenväliaineentiheyteen.
PintatiheysR määritelläänpinta-alamassana

R=
m

A
=
ρV

A
=ρR. (2.24)

Kirjoittamallamassatiheydenavullasaadaanpintatiheysilmoitettuatihey-
denjaioninkantamanavulla.PintatiheydenSI-yksikköonkg/m2jausein
käytetäänmg/cm2.Yleensäionienenergiakantama-kuvaajatesitetäänpinta-
tiheydenavulla.[16,17,20]

TermiädE/ρdxnimitetäänmassajarrutuskyvyksi,jonkayksikköonJm−2kg−1.
Kunenergiajättöjaetaanväliaineentiheydellä,dE/ρdx:nriippuvuusväliai-
neentiheydestähäviää.Massajarrutuskykyvaihteleehiemaneriväliaineissa,
koskavetyäraskaammillaväliaineillaZ/Aonlähesvakio.Siksikirjallisuudessa
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jataulukoissaeriaineidenjarrutuskyvynsijastakäytetäänmassajarrutus-
kykyä.Kuvassa2.3onesitettyprotoninenergiajättöalumiinissajalyijyssä.
Kuvaajahavainnollistaamassajarrutuskyvynmuutostahiukkasenenergian
suhteen.Seonsamanmuotoinenkaikilleioneillekaikissaväliaineissa.Kuvaaja
eipädeelektroneille.Kuvaajanakselitovatlogaritmisestiskaalattu.[20]

Kuvan2.3kuvaajastahavaitaan,ettämassajarrutuskyvynmaksimisaavute-
taanprotoninmatalallaenergialla.Vastaavastimassajarrutuskyvynminimi
saavutetaanprotoninkorkeallaenergialla.Matalillaenergioillamassajarrutus-
kykysaavuttaamaksiminsajaalkaapienetä,kunioninenergialähestyynollaa.
Massajarrutuskyvynmaksimiaalemmillaenergioillamassajarrutuskykypie-
nenee.Matalillaioninnopeuksillaelektronikaappaustuleetodennäköiseksija
ioninvarauseipysyvakiona.Bethe-Bloch-kaavaeitoimimatalaenergisillä
ioneilla,josioninjaväliaineenelektronienvälinenvarausmuuttuu.Mata-
laenergiseenpositiiviseenioniinvoisitoutuaväliaineenelektroneja,jolloin
senvarauseipysyvakiona.Silloinmaksimienergiansiirtovastaasuunnilleen
väliaineenionisaatiopotentiaaliaI,jolloinlogaritmitermimeneenollaksi.Va-
rauksenpieneneminenpienentääjarrutuskykyä,jotaBethe-Blochinyhtälö
eiotahuomioon.MatalillaenergioillaBethe-Blochin-yhtälöantaatodellis-
tapienemmänjarrutusenergian.Massajarrutuskyvynminimiäkorkeammilla
energioillamassajarrutuskykykasvaahieman,koskarelativisinentermikasvaa.
[19,20]

Bragg-kuvaaja

Hiukkasenionisaatiokykykasvaahiukkasenenergianpienentyessä.Syntynei-
denionienlukumääräkasvaa,mikähidastaahiukkasenetenemistä.Braggin
kuvaajakuvaahiukkasenionisaatiokykyäväliaineessakuljetunetäisyyden
funktiona.HiukkasenionisaatiokykymääriteltiinBethe-Blochkaavalla(2.23).
Kuvassa2.4onesitettyalfahiukkastenBragginkuvaaja.Kunalfahiukkanen
tunkeutuuväliaineeseen,setörmääväliaineenelektroninverhoonjavirittää
sekäionisoiväliaineenatomeja.Alfahiukkanenmenettääenergiaansavirityk-
sissäjaionisaatioissa,jolloinsennopeushidastuujaionisaatiokykykasvaa.
Alfahiukkansenpysähtyessäsiihensitoutuuväliaineenelektroneja.Kunalfa-
hiukkanenmuuttuuneutraaliksiatomiksi,senionisointikykytippuunollaan.
[19]

Kuvaajassaalfahiukkasellahavaitaanionisaatiomaksimi,jostavoidaanmäärit-
tääalfahiukkasenväliaineessakulkemamatka.Sumukammiossaalfahiukkasen
kulkemamatkavoidaanhelpostimitata.Mitatunmatkanperusteellavoidaan
laskeahiukkasenenergia,koskajarrutuskykySonsuoraanverrannollinen
hiukkasenmassaanjakääntäenverrannollinensenkineettiseenenergiaan.
Kuntarkastellaankahtaerimassaistahiukkasta,joillaonsamakineettinen
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Kuva2.3:Protoninenergiajättöalumiinissajalyijyssä.Protoninmaksimie-
nergiajättösaavutetaanmatalallaenergiallajaminimienergiajättökorkealla
energialla.[26]
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Kuva2.4:Alfahiukkasenionisointikyvynmuutosilmassaedetynmatkanfunk-
tiona.KuvaajassahuomataanBragg-piikki,jossaα-hiukkasenionisaatiokyky
onsuurimmillaan.[20]

energia,raskaampihiukkanenmenettääenemmänenergiaapituusyksikköä
kohdenkuinkevyt.Näinollenraskaampikulkeelyhemmänmatkan.Tämä
erohavaitaansumukammiossa,kunverrataanα-jaβ-hiukkastenkantamia
keskenään.Toisaalta,joskahdensamamassaisenhiukkasenjättämätradat
sumukammiossaovateripituisetvoidaanpäätellä,ettähiukkastenkineettiset
energiatovaterisuuret.Havainnostavoidaanpäätellä,ettäenergeettisempi
hiukkanenonluovuttanutenemmänenergiaasumukammionväliaineelle.[17]

Kantama-energiarelaatio

Raskaanioninväliaineessakulkemamatkamääritelläänkokeellisesti.Kokees-
sakäytetäänalfahiukkasia,muttasamakoejärjestelypäteemyösprotoneille
jaraskaammilleioneille.Koejärjestelyssäalfalähteenjailmaisimenväliin
asetetaant:npaksuinenväliainekerros.Alfalähdelähettäämonoenergistäal-
fasäteilyä.Ilmaisinmittaalevynläpisaapuvienalfahiukkastenlukumäärää.
Koejärjestelyjaalfahiukkastenabsorptiofunktioonesitettykuvassa2.5.Il-
maisimellesaapuvienalfahiukkastenlukumääräpysyessävakionaseonsama
kuinlähtevien.Kunkerroksenpaksuuttakasvatetaan,muutoshavaitaankun-
nessaavutetaankeskimääräinenalfahiukkasenkulkemamatkakäytettävässä
väliaineessa.Kunkerroksenpaksuuttakasvatetaanlisää,saapuvienalfahiuk-
kastenintensiteettitippuunopeastinollaan.[19]

Alfahiukkasenkulkemamatkavoidaanmäärittääkuvaajastakahdellatavalla.
KeskimääräinenkantamaRm onseetäisyys,missäsaapuvanalfahiukkas-
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Kuva2.5:Alfasäteilynvaimeneminenväliaineessa.KuvanIonilmaisimel-
lahavaittujenalfahiukkastenlukumäärä,tväliainekerroksenpaksuusjaI0
säteilylähteestälähtevienalfahiukkastenlukumäärä.Rm onkeksimääräinen
kantamajaReekstrapoloitukantama.[19]

tenintensiteettionpuoletalkuperäisestäintensiteetistä.Kirjallisuudessaja
taulukoissaonesitettyeriväliaineillekeskimääräinenkantama.Toinentapa
määrittääkantamaonekstrapoloitukantamaRe.KuvaajaanpisteeseenRm
piirretyntangentinRm leikkauspisteetäisyysakselinkanssaonekstrapoloitu
kantama.[19]

Yksittäistenhiukkastenkantamateivätolesamansuuruisia.Hiukkasillaon
pientähajontaakantamissa.Kantama,jollahiukkasetkeskimäärinpysähtyvät,
onkeksimääräinenkantama.Monoenergisillaalfahiukkasillahavaittiinhajon-
taakantamanpituuksissa.Hajonnallaonkuitenkinpienivaikutus.Raskaille
varatuillehiukkasille,kutenprotoneilletaialfahiukkasillehajonnansuuruus
onmuutamaprosenttiyksikkökeskimääräisestäkantamasta.Esimerkiksialfa-
hiukkasen,jonkaenergiaon5MeV,kantamankeskipoikkeamaonnoin1%.
Hajonnansuuruusriippuukuvaajanloppuosantangentinkulmakertoimesta.
Joskulmakerroinonjyrkkä,niinvaihteluonpientäjakulmakertoimenollessa
loivavaihteluonsuurta.[17,19,20]

Alfahiukkasenkeskimääräinenkantamailmassaenergianfunktionaonesi-
tettykuvassa2.6.Kantamaonmääriteltysemiempiirisestiilmalle,jokaon
STP-olosuhteessa(0°Cja105Pa).[27]

Kantamaanvaikuttaviatekijöitä

HiukkasenkantamaväliaineessariippuuBethe-Blochkaavanmukaisesti(2.23)
väliaineentiheydestäρsekähiukkasennopeudestavjasenvarauksestaz.
[19,20]

Tarkastellaanensinhiukkasenkantamanenergiariippuvuutta.Kunhiukkasen
nopeuseiolehyvinpienieikähyvinsuuri,kaavan(2.23)termi1/v2dominoi
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Kuva2.6:Alfahiukkastenkeskimääräinenkantamailmassahiukkasenenergian
funktiona.Kuvaajaonpiirrettylähteen[28]yhtälöstä.

energianmuuttuessa.Kokeellisestionosoitettu,ettäenergiamenetysvoidaan
esittääyksinkertaisellapotenssiesityksellä

dE

dx
=
a

Ek
, (2.25)

kunhiukkasenenergiaonvälillä100keV-1GeV.aonväliainekohtainen
vakiojak≈0,8.Tämäonhyödyllinenapproksimaatio,kunhalutaanlaskea
energiamenetyserienergioilla.Edellisestäkaavasta(2.25)voidaanjohtaaionin
kantamaR

R=
R

0

dx=
0

E

dE

dE/dx
∝Ek+1. (2.26)

Kantamaonsuoraanverrannollinenhiukkasenenergiaan.Toisaaltakantama
onkääntäenverrannollinenväliaineentiheyteenρ,koskadE/dxonsuoraan
verrannollinentiheyteen.Kunkantamajaetaantiheydellä,päästäänpinta-
tiheyteen.IoninkantamaväliaineessamääriteltiinpintatiheydenR avulla.
Pintatiheysmääriteltiinkaavassa(2.24).[19,20]

Hiukkasenvarauksenjanopeudenvaikutustakantamaanvoidaantutkia
Bethle-Blochkaavalla,jokavoidaankirjoittaamuodossa

dE

dx
∝z2f(v), (2.27)
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missäzonhiukkasenvarausjaf(v)onhiukkasennopeudestariippuvafunktio.
HiukkasenenergiajättödE/dxonsuoraanverrannollinenhiukkasenvarauksen
neliöön.Kunhiukkasenenergiajättö(2.27)sijoitetaanioninkantamayhtälöön
(2.26)jakäytetäänsijoitustadE=mvdv,saadaan

R=
0

E

dE

dE/dx
∝
m

z2
F(v). (2.28)

FunktioF(v)=vdv/f(v)onnopeudestariippuvafunktio.Kantamaonsuo-
raanverrannollinenhiukkasenmassaanjakääntäenverrannollinenvarauk-
senneliöön.Yhtälöiden(2.27)ja(2.28)perusteellaesimerkiksi40MeV:n
α-hiukkasellaonsamakantamakuin10MeV protonilla.α-hiukkasenioni-
saatiokykyonneljäkertaasuurempikuinprotoninionisaatiokyky.[20]

Empiirisestimääriteltyhiukkasenkantamanapproksimaatioonsuoraanver-
rannollinenväliaineidentiheyteenρijamassalukuun.Samanhiukkasenkahden
erikantamansuhdeonsilloin

R1
R2
≈
ρ2
√
A1

ρ1
√
A2
. (2.29)

TämäapproksimaatiotunnetaanBragg-Kleemaninsääntönä.Approksimaa-
tiollavoidaanmäärittäähiukkasenkantamaväliaineessa,kunsenkantama
tunnetaantoisessaväliaineessa.Väliaineidenatomimassateivätsaapoike-
tatoisistaansuuresti.Luotettavatulossaadaan,kuntunnetunväliaineen
atomimassaonlähellätutkittavanväliaineenatomimassaa.[19,20]

2.2.2 Nopeatelektronit

Nopeatelektronitmenettävätenergiaansaväliaineessasähköisessävuorovai-
kutuksessasamallatavoinkuinraskaationit.Nopeatelektronitmenettävät
energiaansahitaammallatahdillajaniidenradatväliaineessaovatkiemurte-
levia.Sumukammionmonoenergistenelektronienradoissahavaitaansuurta
keskinäistävaihtelua.Nopeaelektronivuorovaikuttaaväliaineenatominelekt-
roniverhonelektroninkanssa.Yhdessätörmäyksessänopeaelektronimenettää
suuremmanosanenergiastaankuinraskasvarattuhiukkanen.Elektroninioni-
sointikykyonpaljonpienempi,jolloinsetunkeutuusyvemmälleväliaineeseen,
kuinraskasvarattuhiukkanen.[19]

Nopeidenelektronientörmäysenergiajättöon

−
dE

dx c

=
2πe4NZ

m0v2
ln

m0v
2E

2I2(1−β2)
−(ln2)2 1−β2−1+β2

+(1−β2)+
1

8
1− 1−β2

2
, (2.30)
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missämuuttujatovatsamatkuinBethe-Blochkaavassa(2.23)jaEonelekt-
roninenergiayksiköissäMeV.Nopeatelektronitmenettävätkineettistäener-
giaansaionisoidessaanjavirittäessäänväliaineenatomeja.[19]

Elektronitmenettävätenergiaansatörmäystenlisäksijarrutussäteilynä.Yti-
menläheisyydessäydinpoikkeuttaaelektroninsuuntaa.Ydinvetääelektro-
niapuoleensa,jolloinsuunnanlisäksinopeusmuuttuu.Kineettisenenergian
muutoshavaitaanelektroninemittoimanajarrutussäteilynä.Jarrutussäteilyn
energiajättöon

−
dE

dx r

=
NEZ(Z+1)e4

137m20c
4

4ln
2E

m0c2
−
4

3
. (2.31)

OsoittajanEjaZ2-termienperusteellajarrutussäteilyonmerkittäväänopeilla
korkeaenergisilläelektroneillajaväliaineilla,joidenjärjestyslukuonsuuri.
Raskaillavaratuillahiukkasillajarrutussäteilyäeiotetahuomioon,koska
jakajanm20termionsuurijakokotermipieni.Elektroninkokonaisenergiajättö
ontörmäystenjajarrutussäteilynjättöenergioidensumma

dE

dx
=
dE

dx c

+
dE

dx r

. (2.32)

Törmäystermiarvoteivätriipusuurestielektroninenergiastajaväliaineesta.
Jarrutussäteilytermipuolestaanriippuuväliaineenjärjestysluvustajaelekt-
roninenergiastamerkittävästi.Jarrutussäteilytermidominoirelativistisilla
elektroneillajaraskaillaväliaineilla.Kuvassa2.7onhavainnollistettutörmäys-
jajarrutussäteilyterminsuhdettaalumiinissajalyijyssä.[19]

Kantama

Nopeilleelektroneillesuoritetaansamakoejärjestelykuinmonoenergisillealfa-
hiukkasille.Koejärjestelyjamittaustuloksetonesitettykuvassa2.8.Jopieni
kerrosväliainettapoikkeuttaaelektronejaniidensuoraltalinjaltailmaisimelle.
Elektronittörmäävätväliaineenelektronienkanssajasiroavatkulkusuun-
naltaan.Ilmaisimellesaapuvienelektronienlukumääräväheneeväliaineen
paksuudenfunktiona.Elektronienkulkemamatkaväliaineessaonpidempi
kuintunkeutumissyvyysväliaineeseen.Saapuvatelektronitovatsilloinpoi-
kenneetväliaineessavähitenniidenalkuperäisestäsuunnasta.Elektroneille
voidaanmäärittääkuvaajastaekstrapoloitukantamaRe.Keskimääräistäkan-
tamaaeielektroneillevoidamäärittää,koskaβ-hajoamisessasyntyyβ-ja
ν-hiukkanen,joidensuhteenreaktioenergiajakautuu.Elektroninkineettisen
energianarvovaihteleenollastaQ-arvoon,jotensenkantamakinvaihtelee
suuresti.[19]
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Kuva2.7:Elektroninenergiajättöalumiinissajalyijyssä.Punaisellakatkovii-
vallaonmerkittytörmäysenergiajättö,vihreälläkatkoviivallajarrutussäteilyn
energiajättöjayhtenäiselläviivallakokonaisenergiajättö.Mitäsuurempielekt-
roninenergiaon,sitäsuurempiosasenenergiajätöstäväliaineessaonperäisin
jarrutussäteilystä.[26]
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Kuva2.8:Nopeidenmonoenergistenelektronienväliaineenläpäisykäyrä.Elekt-
ronienkantamaReonekstrapoloitukantama.[19]

Elektroninionisointikykyonpaljonpienempikuinraskaanvarattunhiukka-
sen,jolloinelektronitunkeutuusyvemmälleväliaineeseen.Kuvassa2.9on
esitettyα-jaβ-hiukkastentunkeutumisetväliaineeseenväliaineenkerroksen
paksuudenfunktiona.Elektronivoikulkeapidemmänmatkanväliainees-
sa,kuinalfahiukkanen.Alfahiukkasetmenettävätenergiaansanopeammin
suurenionisaatiokykynsätakia,jolloinniidenkantamaonlyhyempi.Alfahiuk-
kasetkulkevatväliaineessakaikkisuoraanmuuttamattasuuntaansa,koska
α-hiukkasenmassaonhuomattavastisuurempi.Huomataan,ettäkuvaajassa
ontasainenkäyräelialfahiukkasillaonsuurihiukkasintensiteetti.Elektronit
menettävättörmäyksessäsuuremmanosanenergiastaan,jotenkuvaajankäy-
räonlaskeva.Alfahiukkasenkantamassaeiolevaihteluakunsitäverrataan
elektroninkantamanvaihteluun.[19,20]

Kuvassa2.9alfahiukkastenkantamaRαonkeskimääräinenkantamajaelekt-
ronienkantamaReonekstrapoloitukantama.Esimerkiksi1MeV energisen
elektroninkantamaalumiinissaon1800µm,kunsamaenergisenα-hiukkasen
kantamaalumiinissaonnoin3µm.Kuvassa2.10onesitettybeetahiukkasten
keskimääräinenkantamailmassaenergianfunktiona.[20]
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Kuva2.9:Alfahiukkastenjaelektroniensuhteellinenintensiteettiväliaineen
paksuudenfunktiona.AlfahiukkastenkantamaRαonmääriteltypisteessä
missäα-hiukkassuihkunintensiteettionpuoletalkuperäisestäintensiteetistä.
ElektronienkantamaReonekstrapoloitukantama.Kuvaajanvaakasuora
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akselieiolesamassaskaalassamolemmillekäyrille.[20]

Kuva2.10:Beetahiukkastenkeskimääräinenkantamailmassahiukkasenener-
gianfunktiona.Kuvaajaonlaskettulähteen[29]yhtälöistä,jotkaonjaettu
ilmantiheydellä1,226mg/cm3.
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2.2.3 Gammasäteily

Gammasäteilyonytimenemittoimaasähkömagneettistasäteilyä.Röntgensä-
teilyonelektroninemittoimaajarrutussäteilyä.Kungamma-jaröntgensäteily
määritelläännäin,säteilynsyntyprosessitonhelpompimuistaa.Toinentapa
erottaagamma-jaröngtensäteilytonaallonpituuksienavulla.Tällöinsäteilyn
syntyprosessiteivättuleesille.

Ytimenemittoimansähkömagneettisensäteilynfotonitovatgammasätei-
lyä.Fotonienenergianoletetaanolevansuurempaakuin10keV.Säteilyn
aallonpituusonlyhyempääkuinatominhalkaisija(∼10−10m).Gammasätei-
lyvoivaikuttaaväliaineenkanssakolmellaprosessilla.Nämäprosessitovat
valosähköinenilmiö,Comptonsirontajaparinmuodostus.Niidenkeskinäinen
esiintymissuhdeonesitettykuvassa2.11.

Kuva2.11:Gammasäteilynvuorovaikutusväliaineenkanssariippuuväliaineen
järjestysluvustaZjakvantinenergiastaE=hν.τ,σjaκovatvuorovaiku-
tusprosessientapahtumatodennäköisyyksiä.[19]

Kuvassa2.11τ,σjaκovatvalosähköisenilmiön,Comptonsironnanjapa-
rinmuodostuksentapahtumatodennäköisyydet.Kuvaajassa2.11vasemmalla
nousevallakäyrällävalosähköisenilmiönjaComptonsironnantapahtuma-
todennäköisyydetovatyhtäsuuret.Vastaavastikuvaajanoikeanpuoleisella
laskevallakäyrälläComptonsirontajaparinmuodostuminenovatyhtäto-
dennäköisiä.[19]
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Kuva2.12:Atominsisäkuorenaukkotäyttyyulommankuorenelektronilla,
jolloinemittoituuAuger-elektronitaivaihtoehtoisestiröntgenfotoni.[30]

Valosähköinenilmiö

Energeettinenfotoniluovuttaakokoenergiansaväliaineenelektronillejairrot-
taasenatominsisäkuorelta.Irronnuttaelektroniakutsutaanfotoelektroniksi
jasenkineettinenenergiaon

T=Eγ−Be, (2.33)

missäBeonelektroninsidosenergia.[20]

Atominsisäkuorellesyntyneeseenaukkoonsiirtyyylemmänenergiatason
elektroni,jokaemittoiylimääräenergiansaröntgenemissiolla.Röntgensäteily
voivuorovaikuttaajaabsorboituaväliaineeseen.Kaikkineprosessit,joissa
γ-kvanttituottaaionisoivanhiukkasen,pystytäänhavaitsemaansumukam-
miossa.ToinenvaihtoehtoinenprosessionemittoidaAuger-elektroni.Aukko
täyttyyylemmänenergiantasonelektronillajaatomiemittoiylimääräenergian
irroittamallavähemmänsidotunelektronin.Irronneestaelektronistakäytetään
nimitystäAuger-elektroni.Auger-elektronipystytäänhavaitsemaansumu-
kammiollaniinkauan,kuinsilläonkineettistäenergiaa.Useinsekuitenkin
hukkuulukuisienβ-hiukkastenhavaintojensekaan.Kuvassa2.12onhavain-
nollistettuAuger-jaröntgenemissiota.[20]

Valosähköinenilmiövoitapahtuavainatominläheisyydessä.Valosähköinen
ilmiöeivoitapahtuavapaalleelektronille.Prosessissaenergianjaliikemäärän
pitääsäilyä.Sidosenergiameneeatominliikemääräksi.Koskaatominmassaon
hyvinsuurielektroninmassaanverrattuna,atominliikemääräonhyvinpieni.
Havaitaan,ettäatomipysyypaikallaanjaelektronillaonkineettinenenergia
T.Röntgen-jagammasäteilyovatniinenergistäsäteilyä,ettäneirroittavat
väliaineenatominsisäkuortenelektroneja.γ-säteilypystyyirroittamaanelekt-
roneja,joidensidosenergiaonsuuri.Mitäpienempisidosenergiaelektronilla

40



Kuva2.13:Comptonsironnangeometria.Fotonisiroaalevossaolevastaelekt-
ronista.Fotoninsirontakulmaθmääritelläänsiroavanfotoninjasaapuneen
fotoninväliseksikulmaksi.[20]

onverrattunaγ-säteilynenergiaan,sitäenemmänseonkuinvapaaelektroni
jasitäepätodennäköisempivalosähköinenilmiöon.Siksiuloimmillakuorilla
eitapahdufotoelektronienirroittamista.[20]

Valosähköinenilmiöondominoivaprosessimatalaenergiselläγ-säteilyllä.Va-
losähköistäilmiötävoimistaaväliaineensuurijärjestyslukuZ.Valosähköisen
ilmiöntapahtumatodennäköisyydellepäteeapproksimaatio

τ∝
Z5

E3,5γ
, (2.34)

kunγ-säteilynenergiaonmuutamiasatojakeV.[19,20]

Comptonsironta

Fotoni,jonkatuloenergiaonEγ,irroittaalähesvapaanelektroninatomista.
Elektroninkatsotaanolevanvapaa,kunsensidosenergiaonpieni.Tällaisia
elektronejaovatuloimmanelektronikuorenelektronit.Fotonimenettääener-
giaasironnassaelektronille,jolloinfotoninaallonpituuskasvaa.Elektronin
vastaanottamaenergiameneesenkineettiseksienergiaksiT,jonkasuuruus
riippuusirontakulmastaθ.Sirontaonesitettykuvassa2.13.Elektroninrelati-
vistinenkineettinenenergiatörmäyksenjälkeenon

T=Eγ−Eγ=E−mec
2. (2.35)

Eonelektroninkokonaisenergia,jokasisältäälepoenergianmec
2.[20]

Ratkaisemallaelektroninliikemääräliikemääränsäilymistäsekärelativistista
liikemääräyhtälöäkäyttäensaadaantörmäyksessäsironneenfotoninenergiaksi

Eγ=Eγ/1+(Eγ/mec
2)(1−cosθ). (2.36)
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Fotoninenergiamuuttuusirontakulmanθfunktiona.Fotonisaavuttaami-
nimienergiansa,kunθ=180◦javastaavastimaksimienergian,kunθ=0◦.
Sumukammiossavoidaanhavaitasironneenelektroninjättämärata.Pelkästä
elektroninradastaeivoidapäätelläsensyntyprosessia.[20]

Comptonsirontaondominoivaprosessiγ-säteilylle,jonkaenergiavastaa
tyypillisenradioaktiivisenhajoamisenenergiaa.Comptonsironnantodennä-
köisyysσriippuusuoraanväliaineenelektronitiheydestä.Kunväliaineessa
onenemmänelektroneita,törmäystentodennäköisyyskasvaalineaarisesti
väliaineenjärjestysluvunZkanssa

σ∝Z. (2.37)

Tämähuomataankuvassa2.15.Comptonsironnantodennäköisyyslaskee,
kunγ-kvantinenergiakasvaa.[19]

Parinmuodostus

Parinmuodostumisessaγ-fotonivuorovaikuttaaatomiytimenkanssa.Fotoni
häviääjamuodostaaelektroni-positroni-parin.Parinmuodostusonesitetty
kuvassa2.14.Fotoninenergiameneeelektroninjapositroninmuodostami-
seenjakaikkiylimääräenergiajakautuusyntyneidenhiukkastenkineettiseksi
energiaksi

T−+T+=Eγ−2mec
2, (2.38)

missäTonhiukkastenkineettinenenergia.Liikemääränsäilymisentakia
elektronijapositroniliikkuvatvastakkaisiinsuuntiin.Positroninmassaon
samakuinelektroninmassa.[20]

Kutenvalosähköinenilmiö,myösparinmuodostusvoitapahtuavainatomin
läheisyydessä,jottaenergiajaliikemääräsäilyvät.Tämätarkoittaa,että
prosessintapahtumatodennäköisyysκriippuuväliaineenjärjestysluvustaZ.
Yksiapproksimaatioon,ettäκriippuuväliaineenatomiluvunAneliöjuuresta

κ∝
√
A. (2.39)

Kunγ-kvantinenergiaylittääkaksinkertaisenelektroninlepomassan2Mec
2=

1,022MeV,parinmuodostusonenergeettisestimahdollinen.Käytännössä
parinmuodostuminentapahtuu,kunγ-kvantinenergiaonuseitaMeV.Pa-
rinmuodostuminenondominoivaprosessikorkeaenergeettiselleγ-säteilylle.
[19,20]

Positronionelektroninantihiukkanen.Kunparinmuodostuksessasyntynyt
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Kuva2.14:KuvassaA:Parinmuodostus.γ-fotonivuorovaikuttaaatomiytimen
kanssajamuodostaaelektroni-positroni-parin.KuvassaB:Annihilaatio.
Positronijaelektroniannihiloituvatkahdeksiγ-kvantiksi.[31]

positronihidastuujamelkeinpysähtyy,sevetääpuoleensaväliaineenelektro-
neja.Kuvassa2.14onesitettypositroniannihiloituminenelektroninkanssa.
Annihilaatiossaelektroninjapositroninlepomassojenenergiamuuttuukah-
deksiγ-kvantiksi.Molempiensyntyneidenγ-kvanttienenergiaon0,511MeV
janeetenevätvastakkaisiinsuuntiin.Annihiloituneetγ-kvantitvoivatvuoro-
vaikuttaaväliaineenkanssavalosähköiselläilmiöllätaiComptonsironnalla.
[20]

Gammasäteilynkantama

Gammasäteilynvuorovaikutusväliaineenkanssapoikkeaamerkittävästiras-
kaidenhiukkastenjaelektroninenvuorovaikutuksista.Gammasäteilyeitunne
Coulombinvuorovaikutusta,jonkaraskaathiukkasetjaelektronittuntevat.
Tämänvuoksigammasäteilyvoikulkeaväliaineenläpivuorovaikuttamatta.
Hiukkassäteilylleonselkeästimääriteltävissäkantama,jotenseabsorboituu
täydellisestiväliaineeseen.Gammasäteilysensijaanheikkeneeainekerrok-
senpaksuuntuessa,muttaeiperiaatteessakoskaanabsorboidukokonaan.
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Gammasäteilyvaimeneeeksponentiaalisestiväliaineeseenyhtälön

I=I0e
−µx (2.40)

mukaisesti,missäIonsäteilynintensiteettisäteilynkuljettuaväliaineessa
matkanx,I0onsäteilynintensiteettisentullessaväliaineeseenjaµonväliai-
neenainekohtainenvakio.[18]

Gammakvanttivoiluovuttaaväliaineessakaikenenergiansayhdessätör-
mäyksessäelektronilletaikulkeaväliaineenläpivuorovaikuttamatta.Siksi
kantamanmäärittäminengammasäteilylleonmahdotonta.Säteilysuojauk-
sessagammasäteilyllekäytetääntermiäväliaineenpuoliintumispaksuus.Se
onväliaineenpaksuus,jonkaläpikulkiessaanγ-säteilynintensiteettilaskee
puoleenalkuperäisestä.Tämäpäteevainmonoenergeettiselleγ-säteilylle.
Käytännössägammasäteilyltäonvaikeampisuojautuakuinhiukkassäteilyltä.
Puoliintumispaksuusalumiinissa1MeV:nγ-säteilylleon4,2cm.Seonnoin
20kertaapaksumpikuin1MeV:nelektroninekstrapoloitukantamajayli
10000kertaapaksumpikuin1MeV:nα-hiukkasenkantama.[20]

Väliaineessaγ-säteilyvoivuorovaikuttaakolmellapäätyypillä.Se,mikävuoro-
vaikutustapamilloinkindominoi,riippuuγ-säteilynenergiasta.Väliaineenai-
nekohtainenvakioµonlineaarinenvaimennuskerroin,jonkayksikköoncm−1.
Kunlineaarinenvaimennuskerroinjaetaanväliaineentiheydellä,saadaan
massavaimennuskerroinµm.Massavaimennuskertoimenyksikköoncm

2g−1.
Massavaimennuskerrointakäytettäessäkaavassa(2.40)väliaineenpaksuu-
denxtilallakäytetäänpintatiheyttäxd(cm

−2g).Kokonaisvaimennuskerroin
saadaankaikkienkolmenvuorovaikutustavanmassavaimennuskertoimiensum-
mana.Kuvassa2.15onesitettykokonaismassavaimennuskerroinalumiinissa
jalyijyssä.[20]
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Kuva2.15:Gammasäteilynkokonaisvaimennuskerroinalumiinissajalyijyissä.
Kokonaiskertoimen(Total)käyräonehjäviivajakertoimienosatekijät(Photo,
ComptonjaPair)ovatkatkoviivalla.Alumiinissahuomataan,ettäpienillä
energioillavalosähköinenilmiödominiojasuurillaenergioillavallitsevavuo-
rovaikutustapaonComptonsironta.Verratessalyijynkuvaajaaalumiinin
kuvaajaanhuomataan,ettälyijyssävalosähköinenilmiöjaparinmuodostus
ovatmerkittävämpiä.Lyijylläonsuurempijärjestysluku(Z=82),kuin
alumiinilla(Z=13).Tämävoidaantodetapiirtämällävaakaviivajärjestyslu-
kujenkohdallekuvaan2.11.Kuvaajassaonkäytettylogaritmistaasteikkoa.
[20]

2.2.4 Neutronisäteily

Neutroninjaväliaineenatominytimenvälisiäreaktiotaovatkimmoinen
jakimmotonsironta,ydinreaktiotsekäfissio.Neutronienvuorovaikutukset
väliaineenatomiydintenkanssaaiheutuvatydinvoimasta.[17]

Kimmoinensironta

Kunneutronikulkeeväliaineessa,semenettääenergiaansaelihidastuu.Neut-
ronijoutuuytimenvoimakenttäänjasenliiketilamuuttuu.Neutroniluovuttaa
osanliike-energiastaanytimelle.Neutronisiroaaväliaineenytimestä.Neutroni
voisirotajokokimmoisestitaikimmottomastiytimenkanssa.Kimmoises-
saelielastisessasironnassaosaneutroninliike-energiastasiirtyysiroavan
ytimenliike-energiaksi.Neutroninhidastuminenonsitätehokkaampaa,mi-
täkevyempiväliaineenydinon.Energianmenetysriippuumyösneutronin
suunnanmuutoksesta.Mitäsuurempisuunnanmuutos,sitäsuurempienergian-
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menetys.Esimerkiksivety-ytimenkanssatörmätessäänneutronimenettää
puoletenergiastaan,koskavety-ytimenjaneutroninmassatovatlähessamat.
[17]

Kimmotonsironta

Kimmottomassaeliepäelastisessasironnassaosaneutroninliike-energiasta
meneeytimenvirittymiseen.Neutroninosuessaytimeen,ydinmuuttuuvi-
rittyneeksiväliytimeksi.Väliydinhajoaavälittömästijaemittoineutronin.
Emittoitunutneutronionenergialtaanpienempikuinytimenkanssasironnut
neutroni.Neutronienvälinenenergiaerojääytimenviritysenergiaksi.Viritysti-
lanpurkautuessaydinemittoigammakvantin.Gammasäteilynvuorovaikutus
väliaineenkanssavoidaanhavaitasumukammiossa.Kimmotonsirontaonmah-
dollinenvain,kunsirovanneutroninliike-energiaonsuurempikuinytimen
alinviritysenergia.[17]

Neutronienkantama

Vapaillaneutroneillaonpitkäelinaika,jonkaaikanarelativistinenneutroni
eteneeerittäinpitkänetäisyyden.ValoeteneeAuringostaMaahan1AU

c
≈500

sekunnissa.SitennoinpuoletAuringonneutroneistapääseemaahan.Tämä
arvioeiotahuomioonrelativististenneutronienaikadilaatiota.Sumukammios-
saneutroninläsnäoloaeivoidanähdäsuoraan,jotenneutroninkantamaaei
voidamäärittää.Sumukammiossavarauksellisethiukkasetjaionisoivasäteily
vuorovaikuttavatväliaineenkanssa,jolloinhavaitaantiivistymisvanoja.[24]

2.2.5 Kosminensäteily

Kosmisetsäteetovatavaruudestasaapuviasuurienergisiäprotonejajaato-
miytimiä.KunkosminenhiukkanensaapuuMaanulkopuoleltailmakehään,
setörmääilmakehänatomeihinjamolekyyleihin.Yleensätörmäystapahtuu
happi-taityppimolekyylin,koskaniitäonilmakehässäeniten.Suurienerginen
primäärihiukkanenmenettäätörmäyksessäenergiaajamuodostaasekundaa-
risiahiukkasia.Primäärihiukkasenmenettämäenergiajakautuusyntyvien
sekundäärihiukkastenkesken.Yksinkertainenmalli,jokakuvaaenergianja-
kautumistaseuraavillehiukkaspolville,sanotaanHeitlerinmalliksi.Primää-
rihiukkasenenergiajakautuukahdellesekundäärihiukkaselle.Kummankin
sekundäärihiukkasenenergiajakautuukahdelleuudellehiukkaselle.Seuraavis-
sahiukkaspolvissaenergiajatkaajakautumistaan,kunneshiukkastenenergia
eiriitäsynnyttämäänuusiahiukkasia.[23]

Syntyvätsekundäärihiukkasetovatprotoneja(p),neutroneja(n),pioneja
(π)japienenvarausluvunytimiä.Protonitjaneutronitsynnyttävätlisää
protonejajaneutroneja.Suurinosasyntyneistäsekundäärihiukkasistaon

46



pioneja.Pionienelinajatovatmelkolyhyitäjanejokotörmäävättaihajoavat
ennenkuinsaavuttaamaanpinnan.Varauksellisetpionithajoavatheikonvuo-
rovaikutuksenjohdostamyoneiksi.Varauksellisetpionityleisemminhajoavat

π−→µ−+̄νµ (2.41)

π+→µ++νµ (2.42)

missäµonmyoni,µ+antimyoni,νµmyoninneutriinojaν̄µmyoninantineut-
riino.[32]

Varauksetonpionihajoaasähkömagneettisenvuorovaikutuksenavullakah-
deksifotoniksiγ.Syntyneetfotonitvoivattuottaaelektroni-positroniparin.
Yleisinneutraalinpioninhajoamisreaktioon

π0→γ+γ. (2.43)

Pionienlisäksisekundäärihiukkasinasyntyykaoneja(K+,K−,K0).Koska
kaonieneliniätovatlyhyitäjakaonienhajoamisreaktiontuotteinasyntyysa-
mojahiukkasiakuinpionienhajoamisreaktioissa,kaonientarkasteluohitetaan.
[32]

Pionitjamuutsekundäärisethiukkasettuottavatlisäähiukkasiahajotessaan
taitörmätessäänilmakehänatomienkanssa.Muodostuukuvan2.16mukai-
nenilmakuuro.Ilmakuurokoostuukolmestakomponentista:myoni-,hadroni-
jaelektromagneettisestakomponentista.Elektromagneettinenkomponentti
tuottaaelektroneja,positronejajafotoneja.Myonikomponenttisisältäävain
myoneja.Hadronikomponenttisisältääprotoneja,neutronejajapioneja.[24]

Maanpinnallahavaitaanilmakuurossasyntyneistäsekundaarihiukkasistaelekt-
roneja,neutroneja,protoneja,myonejajafotoneja.Sumukammiossavoidaan
suoraanhavaitailmakuurostakaikkivarauksellisethiukkasetelielektronit,pro-
tonitjamyonit.Sumukammiossapystytäänhavaitsemaanhiukkastenvaraus
magneettikentänavullajaratojenpaksuudestavoidaanpäätellähiukkasten
ionisointikyky.[24]

Myoninelinaika

Kosmisethiukkasetliikkuvatlähesvalonnopeudella,jotensekundäärisethiuk-
kasetovatmyösrelativistisia.Myoninelinaikaonniinlyhyt,ettäsenhavait-
seminenmaanpinnallaeiolisimahdollistailmansuhteellisuusteoriaa.Myonin
muodostumiskorkeus,noin15kmmerenpinnastamerkitääns0.Myoninkes-
kimääräinenelinaikaont0=2,2µs.Myonielinaikankulkemamatkaon646,8
m,kunsennopeusv=0,98c.Myonisiisehtiihajotaennenkuinsesaavut-
taamaanpinnan.Myonejahavaitaanmaanpinnallanoin100/m2sekunnissa.
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Kuva2.16:Kosmisenhiukkasensynnyttämäilmakuuro.Kuvassaπonpioni,
µmyoni,νµmyoninneutriino,Nneutroni,eelektronijaγfotoni.[14]

Myoninsaapuminenmaanpinnalleselitetäänsuhteellisuusteorialla.Myonin
Lorentz-kerroinonγ=5,025....Myonitkokevataikadilaationelimyonin
sisäinenkellokulkeehitaamminkuinMaassaolevanhavaitsijankello.Myonin
elinaikapiteneejaMaassahavaitsijamittaamyoninlentoonkuluvaksiajaksi

t=t0∗γ=2,2∗10
−6s∗5,025...=1,1055...∗10−5s. (2.44)

Vastaavastimyonikokeepituudenkontraktionelimatkanlyhenemisen.Myonin
lentämämatkalyhentyy15km:stä

s=
s0
γ
=
15km

γ
=2985,074...m. (2.45)

Lentoonkulunutaikaon5kertaapidempikuinmyoninelinaikat0.Matka
onkolmekertaalyhyempikuins0.Myonieiehdihajotalennonaikanaja
saavuttaamaanpinnan.
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Radiohiiliajoitus

Radiohiiliajoitusperustuukosmisensäteilynsynnyttämäänradiohiilenmäärän
määrittämiseentutkittavassakohteessa.Radiohiiltäsyntyy,kunkosminen
neutronisäteilytörmääilmakehäntyppiatomiydintenkanssamuodostaen
radiohiiltä

n+147 N→
14
6 C+p. (2.46)

Radiohiilionhiilenradioaktiivinenisotooppi,jonkapuoliintumisaikaon5730
vuotta.Kemiallisestisyntynytradiohiilikäyttäytyysamoinkuintavallinen
hiili.SeyhdistyyhappimolekyylinO2kanssamuodostaenhiilidioksidiaCO2.
Ilmakehänhiilidioksidikulkeutuuilmakehästäkasveihinyhteyttämälläja
ravintoketjuapitkineläimiinjaelimistöön.Kaikkielollisetoliotkäyttävät
hyväkseenradiohiiltäsamoinkuintavallistahiiltä,jotenniidensisältämässä
hiilessäonhiili-14isotooppiasamassasuhteessakuinilmakehässä.Ilmakehässä
radiohiilipitoisuusonsuunnilleenvakio.Kuneliökuolee,niinradiohiilten
saantilakkaa.Ruumiinradiohiilihajoaa,jolloinsenmääräruumiissavähenee.
Radiohiilihajoaabeeta-miinussäteilynätypeksi

14
6C→

14
7 N+e

−+̄νe. (2.47)

Näytteenikävoidaanmäärittäävertaamallanäytteenradiohiilipitoisuutta
ilmakehänradiohiilipitoisuuteen.Näytteenikäsaadaanratkaistuahajoami-
syhtälöstä.[18,21]

2.3 Sumukammionteoriaa

Sumukammiontoimintaperiaateonesitettyluvussa1.2.Tässäluvussatarkas-
telenaktiivisenalueenmuodostumistasekätiivistymisvanantiivistymistä.

2.3.1 Aktiivisenalueenmuodostuminen

Sumukammionyläosassanestemäinenalkoholihaihtuuilmaanhuoneenläm-
mössä.Tarkastellaanhaihtumistakuvan2.17neste-ilmarajapinnassa.Haih-
tumistatapahtuukaikissalämpötiloissa.Haihtuminenkuvataannesteenraja-
pinnastailmaanirtoavinamolekyyleinä.Tiivistymisessäalkoholihöyrytörmää
nestepintaankimmottomastijajäänesteeseen.Rajapinnassairtoaakoko
ajanmolekyylejä,jotkatiivistyvättakaisinnesteeksi.Kunhaihtuminenja
tiivistyminenovattasapainossa,ilmaonalkoholinkyllästämää.Ilmaonsil-
loinsaavuttanutkyllästyskosteuden.Kyllästyskosteuskertoo,kuinkapaljon
alkoholihöyryäilmassavoiollamaksimissaankussakinlämpötilassa.Kylläs-
tyskosteuspisteessäilmansuhteellinenkosteusalkoholihöyrynsuhteenon100
%.Haihdunnassaeivoidasaavuttaayli100%kylläisyyttä.Josylikylläisyys
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Kuva2.17:Alkoholi-ilma-nestepinta.Alkoholimolekyylithöyrystyvätilmaan
nesteenrajapinnalta.Ilmassaolevatalkoholimolekyylittörmäävätnestepin-
taanjatiivistyvättakaisinnesteeksi.[33]

saavutettaisiin,seolisilyhytaikainentilajaalkoholihöyrytiivistyisitakaisin
nesteeksi.[18,27,33]

Lämpötilaonmolekyylienkineettistäenergiaajamolekyylitnoudattavat
Maxwell-Boltzmann-jakaumaa.Molekyyleilläonnopeusjakaumasekäkeski-
määräinennopeus.Molekyylit,joidennopeusonsuurempikuinkeskimääräi-
nennopeus,ovatriittävänenergeettisiäkarkaamaanrajapinnasta.Lämpötilan
kasvaessarajapinnastairtoavienmolekyylienlukumääräkasvaa.Haihtumi-
nenvaatiienergiaa.Haihtumisessaenergiaapoistuunesteestämolekyylien
irrotessanestepinnastajakuljettaenenergiaamukanaan.Tämänvoihavaita
lämpömittarillalämpötilanlaskemisena,kunalkoholiahaihtuulämpömitta-
rianturilta.Haihtumisenvoitunteaihollakylmyytenä,kunhaihtuvavesisitoo
energiaaiholta.Alkoholinhaihtuminentehostuu,jossumukammionyläosaa
lämmitetään.Haihtuminentehostuumyös,kunalkoholinesteenpinta-alaa
kasvatetaan.[18,27]

Höyrystyminenjahaihtuminenovatkaksieriilmiötä.Höyrystymistävoi
tapahtuavain,kunlämpötilaonkyllinkorkeafaasimuutokselle.Silloinkoko
ainemuuttaafaasiaannesteestähöyryksi.Haihtumisessanesterajapinnasta
irtoaamolekyylejäjavainpieniosanesteestämuuttaafaasiaanhöyryksi.
Haihtumistatapahtuukaikissalämpötiloissa.[18,27]

Kammionylä-jaalaosanvälillävallitseelämpötila-japitoisuusero.Alkoholi-
höyrydiffundoituukammionyläosastakohtijäähdytettyähavainnointilevyä.
Diffuusioonilmiö,jossamolekyylitpyrkivätsiirtymäänväkevämmästäpitoi-
suudestalaimeampaantasoittaenpitoisuuseron.Molekyylitliikkuvatsatun-
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naisenlämpöliikkeeneliBrowninliikkeenvaikutuksesta.Browninliikesisältyy
kineettisenkaasuteoriaan.Sumukammiossaalkoholihöyrysiirtyyhuoneenläm-
pöisestäyläosastakohtijäähdytettyähavaintolevyä,koskaylä-jaalaosan
välilläonlämpötilaero.Prosessissasiirtyylämpöenergiaajaalkoholihöyryä.
[18,21,27,34]

Lämminalkoholihöyrydiffundoituukammionpohjallejailmajäähtyyno-
peasti.Pohjanmatalassalämpötilassailmaeipystysitomaanyhtäpaljon
alkoholihöyryäkuinlämpimässäyläosassa.Ilmaanonsitoutunutsuurem-
pimääräalkoholihöyryäkuinmitäsiinälämpötilassasitoutuisi.Pohjalle
muodostuuylikylläinenhöyrykerros.Tätämuutamanmillimetrinpaksuis-
tailmakerrostakutsutaanaktiiviseksialueeksi.Sitäeivoihavaitapajaalla
silmällä.Alkoholihöyryonilmaaraskaampaa,jotensepainuupohjalle.[18,27]

Ylikylläinenalkoholihöyryonepästabiilissatilassa.Kunaktiivisellealueelle
saapuuionisoivaasäteilyä,seionisoiylikylläistäalkoholihöyryä.Syntyneet
ionittoimivattiivistymiskeskuksina,joissaniitäympäröiväylikylläinenalkoho-
lihöyrytiivistyynestepisaroiksi.Havainnointilevylläalkoholinhöyrypitoisuus
pieneneetiivistymisenseurauksena,kunhöyrynmolekyylitpoistuvatpohjan
yläpuolisestailmasta.Näinkammionyläosanjapohjanvälinenpitoisuusero
säilyy.Diffuusiotatapahtuuniinkauankuinlämpötila-japitoisuuseropy-
syvätyllä.Lämpötilaeropidetäänylläjäähdyttämälläpohjaasähkövirralla.
Pitoisuuserosäilyyniinkauankuinkammiossaonhaihtuvaaalkoholinestettä.
Jostiivistynyttäalkoholiaeiohjatakeräysastiaanpohjallemuodostuuennen
nestepinta.[18,27]

Kammiossaeisaaesiintyäpohjansuuntaisiailmavirtauksia.Alkoholihöy-
rysiirtääainettajaenergiaakannenjapohjanvälilläsumukammionkorkeus-
suunnassa.Joskammiossaesiintyyilmavirtauksia,nesekoittavatkammion
ilmaajaestävätaktiivisenalueenmuodostumisenkammionpohjalle.Ilman
tasoittuminenkestäämuutamiaminuutteja,jollointiivistymisrajojavoidaan
taashavaita.Kammionilmanonsiisoltavastabiili.[5,10,11]

2.3.2 Tiivistymisvananmuodostuminen

Tiivistymisprosessiperustuunestepisarangeometriaanjamolekyylienvälisiin
voimiin.Tarkastellaankuvan2.18mukaistatilannetta.Nesteessämolekyylillä
onyhtämontanaapurimolekyyliäjokasuunnalla.Silloinmolekyyliinkoh-
distuuyhtäsuuriattraktiovoimajokasuunnaltajavoimiensummaonnolla.
Kunnestemolekyylionnestepinnalla,silläonnaapurimolekyylejävainnes-
teenpuolella.Molekyylikokeenytattraktiotavainnesteeseen,koskanesteen
ulkopuolellaeiolemolekyylejätasaamassavoimia.Tämäilmiötäsanotaan
pintajännitykseksi.[18,27]
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Kuva2.18:Nestepisaranpintajännitys.Vedenpintamolekyylitkokevatvesi-
pisarankoossapitävänattraktionpisaransisäpuolella.Vastaavastipisaran
sisälläolevatmolekyylitkokevatattraktiotajokasuunnalta.[35]

Nestepisarassapinnankaarevuusvaikuttaapintajännitykseen.Kunnestepinta
kaartuu,pintamolekyyleilläonvähemmännaapurimolekyylejäkuintasaisella
nestepinnalla.Naapurimolekyylienväheneminenvaikuttaapintamolekyylien
kokemaanattraktiovoimienvähenemiseen.Tästäseuraa,ettäpintamolekyylit
ovatheikomminsitoutuneetpienikokoiseenpisaraan.[36]

Kelvininyhtälökertoor-säteisenpisaranhöyrynpaineen

log
pr
p∞
=
2T

r

M

Rθρ
, (2.48)

missäTonpintajännitys,ρnesteentiheys,M nesteenmoolimassa,Rkaasuva-
kio,θlämpötilajapr,p∞ ovatpisaranhöyrynpainejatasaisennesteenpinnan
höyrynpaine.Pintajännitysaiheuttaasen,ettäpientennestepisaroidenhöy-
rynpaineonsuurempikuinnestetasonhöyrynpaine.Kelvininyhtälöpitää
paikkansa,kunpintajännityksenoletetaanolevanriippumatonpisarankoosta.
Kunpisaransädelähestyymolekyylinkokoluokkaa,oletuseienääpäde.[5,36]

Termipr/p∞ onylikylläisyysaste.Ylikylläisyysasteonr-säteisenpisaranhöy-
rynpaineenjanestepinnanhöyrynpaineidensuhde.Kelvininyhtälöstäsaadaan
ylikylläisyysastepisaransäteenfunktiona.Kelvininyhtälössäylikylläisyysaste
onainavähintään1,koskapr>p∞.Tiivistymisenjapisaranmuodostumisen
ehtonaon,ettäympäristöonylikylläisessätilassapr/p∞ >1.Kunilman
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suhteellinenkosteusalkoholinsuhteenonpr/p∞ ∗100%,alkoholihöyryvoi
tiivistyäpisaroiksi.Tiivistymiskeskukseentiivistyyhöyrymolekyylejäympäris-
töstäjalopultakammiossahavaitaannestepisara.Jospisaranhöyrynpaineon
vainvähänsuurempikuinnestepinnanhöyrynpaine,tiivistymistäeitapahdu.
Mitäsuurempiylikylläisyysasteon,sitäenemmänhöyryävoitiivistyäpisa-
roiksi.Muodostuneenpienenpisaranhöyrynpaineonkorkeajatiivistymistä
tapahtuulisää,jolloinylikylläisyysastelaskee.[5,36]

Diffuusiosumukammiossalämminalkoholihöyrydiffundoituukammionpoh-
jalle.Nopealämpötilanlaskuaiheuttaailmanylikyllästymisen.Lämpötilan
laskiessakyllästyskosteuslaskee,jolloinilmansuhteellinenkosteuskasvaaja
ilmasaavuttaaylikylläisyyden.Kylmässäkyllästyskosketusonmatalampi
kuinlämpimässä.Kylmäilmaeivoisitoayhtäpaljonalkoholihöyryäkuin
lämminilman.Ylikylläinenalkoholihöyryonmetastabiilissatilassa.Alkoho-
lihöyrytiivistyyspontaanistinestepisaraksiheti,kunsenympäristössäon
sopivatiivistymisalkio.[5]

Tarkastellaanvarauksettomanjavarauksellisenpisarankasvuavedellelämpö-
tilassa0°C.Kuvassa2.19onmerkittykatkoviivallavarauksettomanpisaran
tasapainokuvaajajavarauksellisenpisarantasapainokuvaajayhtenäisellävii-
valla.Pisaransäteenpitääollatarpeeksisuuri,jottasepystyykasvamaan
näkyväksipisaraksi.Pienipisaramuodostuu,kunhöyrymolekyylittörmäävät
satunnaisestitoisiinsajamuodostavatmolekyylikasaumia.Kasaumathaihtu-
vatvälittömästisynnyttyään.Kasaumatovatniinlyhytikäisiä,ettäniiden
ympärilleeiehditiivistyälisäämolekyylejäpisaraksi.Näinpienillämolekyylin
kokoluokkaa10−8cmolevillapisaroillapintajännitysriippuupisaransäteestä,
jolloinKelvininyhtälönoletusrikkoutuu.Voidaantehdäpäätelmä,ettävain
pisarat,joidensädeonsuurempia,kuin5∗10−8cm,voivatkasvaasilmällä
havaittaviksi.Tätärajaapienemmätpisaratvoivatosallistuatiivistymiseen
vasta,kunylikylläisyysasteon≥8.[5]

Varauksetonpisaravoitiivistyätiivistymiskeskuksenpinnalle.Tiivistymiskes-
kuksenkokoonsuurempikuinvallitsevissaolosuhteissatasapainossaolevan
pienenpisarankoko.Pölyhiukkasettoimivatsopivinatiivistymiskeskuksena.
Pienetpisaratvoivattiivistyäsumukammionilmansisältämiinpölyhiukkasiin.
Pölyhiukkastenkokovaihtelee10−4−10−6cmvälillä.[5]

Kunsumukammionilmatilastapoistetaanpölyhiukkasethavaitaanpisaroi-
tamuodostuvanedelleen.Pisaratmuodostuvatilmassakulkeviinvapaisiin
ioneihin.Ionittoimivattiivistymiskeskuksinajasyntyneetpisaratovatva-
rauksellisia.Oletetaan,ettäpisaramuodostuuyhdenioninympärille.Ionin
alkeisvarausonejapisarallaonsamavaraus.VarauksellisenpisaranKelvinin
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Kuva2.19:Vesipisaransädeympäristönylikylläisyysasteenfunktiona.Katko-
viivalla(a)onmerkittyvarauksettomanpisarantasapainokuvaajajavarauk-
sellisenpisarantasapainokuvaajayhtenäiselläviivalla(b).[37]

Kuva2.20:Tiivistymisvananmuodostuminensumukammiossa.Kuvassanuo-
lellaonesitettyvaratunhiukkaseneteneminensumukammiossa.Varattuhiuk-
kanenionisoialkoholimolekyylejäjatiivistyminentapahtuusyntyneidenionien
ympärille.Syntyneetpisaratovatsilminhavaittavissajahavainnointilevyllä
nähdäänhiukkasenkulkemarata.[38]
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missäkonpisaraaympäröivänväliaineeneristevakio.Kaksioikeanpuoleista
termiäovatpintajännityksestäjasähkövarauksestaaiheutuvathöyrynpaineet.
Termitvaikuttavatkeskenäänvastakkaisiinsuuntiin.Pintajännityspienentää
pisaransädettäjakasvattaahöyrynpainetta.Varaustermikasvattaapisaran
sädettäjapienentäähöyrynpainetta.Varatunpisaranhöyrynpaineonaina
pienempikuinvarauksettomanpisaran.[5]

Isopropyylialkoholieli2-propanolisisältäähydroksyyliryhmän(-OH).Hydrok-
syyliryhmänhappiatominelektronegatiivisuusonsuurempikuinsiihenliitty-
neenvetyatomin.Happivetää(O-H)sidoselektronejalähemmäspuoleensa,
jolloin2-propanolionpoolinenmolekyyli.Sumukammiossaionisoituneen
höyrynjahöyrymolekyylienvälilläonioni-dipoli-vuorovaikutus.Ioninja
molekyylinvälinenattraktiovoimaonvoimakas.Ioni-dipolinvahvuusriippuu
ioninvarauksesta.Ioni-dipoli-vuorovaikutusonvoimakkaampikuindipoli-
dopoli-vuorovaikutus,koskaioninvarausonainasuurempi,kuindipolin.Siksi
varauksellisessapisarassamolekyylitovatsitoutuneetpisaraantiukemmin
kuinvarauksettomassa.Tämähavaitaankuvassa2.19varauksellisenpisaran
matalampanaylikylläisyysasteena,koskavarauspienentääpisaranhöyrynpai-
netta.[27]

Kuvassa2.19yhtenäiselläviivallaonvarauksellisenpisaranKelvininyhtälö.
Pisaransäteenollessasuurempi,kuin10−7cmvarauksenvaikutushäviää
jaylikylläisyysasteonsamakuinvarauksettomallapisaralla.Varauksellinen
pisaraeroaahuomattavastivarauksettomastapisarastapienilläpisaransäteil-
lä.Varauksettomanpisaranylikylläisyysastekasvaanopeastipisaransäteen
pienentyessä.Varattupisarasaavuttaaylikylläisyysasteenmaksiminpisaran
säteenollessa6∗10−8cm.Maksiminsaavutettuaanylikylläisyysastelaskee
kohtinollaa.Kuvaajanpisaratvälillä4∗10−8−6∗10−8cmasettuvatta-
sapainotilaan,koskaneeivätvoikasvaa.Pisaranvarauspienentääniiden
ylikylläisyysastettajakasvupysähtyy.Josnämäpisaratkasvaisivat,höyryn-
paineenpitäisikasvaapisaransäteenkasvaessa.Seeiolefysikaalisestimah-
dollista,koskapisaranhöyrynpainekasvaa,kunsädepienenee.Nämäpisarat
eivätvoikasvaajamuodostaasumukammioonsilmillähavaittaviapisaroita.[5]

Kunpisaransädekasvaasuuremmaksikuin6∗10−8cm,pisaranhöyryn-
painelaskee.Ympäröivähöyrytiivistyypisaraanjasenkokokasvaa.Mitä
suuremmaksipisarakasvaa,sitäpienempikylläisyyspaineonjasitänopeampi
pisarankasvuon.Pisarakasvaanäkyväksipisaraksi.Ihminenpystyyhavait-
semaanpaljaallasilmillähiukkasia,joidenkokoonyli5∗10−3cm.Sumukam-
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miossaliikkuvavarattuhiukkanenionisoiratansaympäristöäjajättääsuuren
määränionipareja.Syntyneetionittoimivattiivistymiskeskuksina,joihinym-
päröiväylikylläinenalkoholihöyrytiivistyymuodostaennäkyviäpisaroita.
Kuvassa2.20onesitettyioninjättämätiivistymisvana.Pisaratmuodostuvat
sumukammiossaliikkuneenvarauksellisenhiukkasenrataanoudattelevantii-
vistymisradan.Näinsilmällenäkymätönionisaadaanvälillisestinäkyväksi.
Sumukammiossahavaittavantiivistymisvananpaksuuden,pituudenjamuo-
donperusteellavoidaanpäätelläioninominaisuuksia.[5]

Sumukammiossaihanteellinentilanneonse,ettäalkoholihöyryntiivistymistä
aiheuttaavainionisoivasäteily.Pölyhiukkasetjamuutilmanepäpuhtaudet
aiheuttavatylimääräistätiivistymistäjaheikentääkammionhöyrynylikyl-
läisyyttä.Ylimääräinensumuvaikeuttaaionivoivansäteilynhavainnointia.
Kuntiivistymisvanamuodostuu,syntyyhetkellinenkuollutalue,jossaeiole
ylikylläistäalkoholihöyryä.Kunkuolleellealueellesaapuuvarattuhiukkanen
tiivistymisvanaaeisynny.Tiivistymisvanasyntyytaas,kunkuolleellealueelle
virtaaylikylläistäalkoholihöyryä.Kammionilmanepäpuhtaudethäiritsevät
varsinkinheikkojentiivistymisvanojenhavainnointia.Pölyhiukkasetkatoavat
kammionilmatilastanopeastisentoiminnanaikana.Pölyhiukkasenympärille
muodostuupisarajaneputoavatgravitaationvaikutuksestakammionpohjal-
le.Sähkökentällävoidaanvaikuttaailmakuuronionienpääsyynaktiiviselle
alueelle.[5]

2.3.3 Varattuhiukkanensähkökentässäjamagneettiken-

tässä

Sähkömagneettisessakentässänopeudellav̄etenevävarauksenqsuuruinen
hiukkanenkokeeLorentz-voiman.Lorentz-voimamääritellään

F̄=q(̄E+̄v×B̄), (2.50)

missäĒonsähkökenttäjaB̄onmagneettivuontiheys.Sähkökenttäkohdistaa
hiukkasenvoimanF̄=q̄E,jokaonsähkökentänsuuntainen.Magneettikenttä
kohdistaahiukkaseenvoimanF̄=q̄v×B̄,jokaonkohtisuorassahiukkasen
nopeudenjamagneettivuontiheydenvirittämäätasoavastaan.Hiukkasen
varausmääräävoimansuunnan.Voimansuuntakatsotaanoikeankädensään-
nöllä.[18]

Massaspektrometrissäkäytetäänhomogeenistamagneettikenttää,jollaerote-
taaneriaineenisotoopitnäytteestä.Samaaideaasovelletaansumukammioon.
Sumukammioonvoidaanlaittaamagneettikenttä,jolloinhiukkastenvaraus
voidaantunnistaa.Magneettikentässävaraukseltaanvastakkaismerkkisethiuk-
kasetkaartuvatvastakkaisiinsuuntiin.Kunsumukammioonkytketäänhomo-
geeninenmagneettikenttä,varatunhiukkasenliikemäärävoidaanmäärittää
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Kuva2.21:Negatiivisestijapositiivisestivaratunhiukkasenliikemagneetti-
kenttäävastaankohtisuorassasuunnassa.[39]

suoraanmittaamallaradankaarevuus.Varatullehiukkasellepäteeliikeyhtälö

d̄p

dt
=q̄v×B̄, (2.51)

missäqonhiukkasenvaraus,vnopeusjapliikemäärämagneettikentässäB.
Kunvarattuhiukkanentuleemagneettikenttään,sekokeeLorentz-voiman,
jokaohjaahiukkasenympyräradalle.Hiukkasenliikemääräpysyyvakionaja
hiukkanenliikkuuspiraalimaistarataapitkin,jonkasädeonkohtisuorassa
magneettikentänsuhteen.Tästähiukkasenpoikittaisestaympyräliikkeestä
käytetäännimitystäLarmor-taigyroliike.HiukkasengyrosädeonR

R=
p⊥
|q|B

=
mv⊥
|q|B

, (2.52)

missäp⊥ onmagneettikenttäävastaankohtisuoraliikemäärä.Hiukkasen
magneettinenjäykkyyselirigiditeettiRBmääritellään

RB=
p⊥
|q|
. (2.53)

Magneettinenjäykkyysonhiukkasenliikemääränmitta.Mitäkorkeampihiuk-
kasenliikemääräon,sitäenemmänhiukkanenvastustaataipumistamagneet-
tikentässä.Hiukkasenliikemääränmäärittämiseentarvitaanarviogyrosäteelle
R.Gyrosäteenmäärittäminenhiukkasenradanperusteellaonvaikeaajahaas-
tavaa.Kunkäytetäängeometristäapproksimaatiota,gyrosäteellesaadaan
riittävätarkkuusjasenonhelppomitatavalokuvasta.Kuvassa2.22onesi-
tettyapproksimaatiossatarvittavatparametrit,pituuslsekäsagittas.Jos
s<<R,gyrosäteelleRpäteeapproksimaatio

R=
l2

8s
. (2.54)

Approksimaationparametritovathelpostimitattavissajagyrosäteellesaa-
daansuhteellisentarkkaarvio.Yleensäkorkeaenergisethiukkasetovatniin
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Kuva2.22:Sumukammiontiivistymisvanankaarevuudenmäärittäminen.Ron
säde,ljännejassagitta.Jänneonsektorinpäidenvälinensuora.Sagittaon
sektorinkaarenjajänteenvälinenpituus,kunjännejasädeovatkohtisuorassa
keskenään.Sagittailmaiseetiivistymisvanankaarevuuden.[40]

energeettisiä,ettänetaittuvatmagneettikentässähyvinvähänjaapprok-
simaatioonsilloinvoimassa.Kungyrosäteellesaadaanarviojaoletetaan
hiukkasenolevanrelativistinen,hiukkasenmassasaadaanratkaistuakaavasta
(2.52).[39,40]

Parashavainnointikykysaavutetaan,kunkammioonasennetaansähkökenttä,
jokaonkohtisuorassaaktiivistaaluettavastaan.Sähkökenttäohjaaaktiivisen
alueenyläpuolellajaalapuolellakulkeviaionejaaktiivisellealueelle.Aktiivi-
sellaalueellaionisaatiotapahtumatlisääntyvätjanähdäänenemmäntiivisty-
misvanoja.Aktiivisellaalueellalisääntynytionikuormaestääylikylläisyyttä
ylittämästäsumurajaajatekeekammiontoiminnastapaljontyydyttäväm-
pää.Sumurajallakammioonmuodostuusumunkaltaistatiivistymistä,kun
ylikylläisyysasteonkorkea.Tiivistyminentapahtuusumurajallakasaantu-
neidenmolekyylienympärille.Korkeaylikylläisyyskasvattaapienisäteisten
pisaroidensädettä,jolloinnetulevatnäkyviksijanäinlisäävättaustasumua.
Kunkammioonkytketäänvoimakassähkökenttä,niinsepoistaaluonnolliset
ionitkammiostahetiniidenmuodostuttua.Tiivistymisentapahtuukaasumo-
lekyylienympärille,koskaionitonpoistettukammiosta.Sähkökenttäohjaa
ylimääräisetionitaktiivisellealueellajatiivistyminenalentaaylikylläisyysas-
tetta.Ylikylläisyysasteenalentuessapilvirajaaeisaavutetajataustasumuaei
synny.Lähteessä[5]onkäytettypilvirajastanimitystäionirajajasumurajasta
nimitystäpilviraja.[5,11]

Kunvarattuhiukkanenliikkuukammiossa,seionisoialkoholihöyryäjasyn-
nyttääsuurenmääränionipareja.Ioniparikoostuupositiivisestaionistaja
siitäirronneestaelektronista.Pianionisaationjälkeenosaelektroneistarekom-
binoituupositiivisenioninkanssa.Rekombinoituneetioniteivättoimitiivisty-
miskeskuksina,eivätkäosallistutiivistymisvananmuodostumiseen.Atomeista
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irronneetelektronitjäävätlähellemuodostunuttaionia,jolloinneyhdisty-
vätyleensäsamanioninkanssa.Kunsumukammioonkytketäänulkoinen
sähkökenttäseohjaaelektronejajapositiivisiaionejaerisuuntaan.Bowenin
[41]jaCoxin[42]tutkimuksienkuvaajienperusteellavoidaanpäätellä,että
sähkökentänvaikutusionituottoononvähäinennormaali-ilmapaineessa.Kun
sähkökentängradienttion100V/cm,ionituottoonyli10%suurempikuin
ilmansähkökenttää.Sähkökentängradientinkasvattamisellayli100V/cm
eiolevaikutustaionituottoon.Tämäjohtuusiitä,ettäatomistairronnut
elektronijäämuodostuneenioninvaikutusalueellejarekombinoituusaman
ioninkanssa.Rekombinaationestämiseksitarvitaanmoninkerroinsuurempi
ulkoinensähkökenttäkumoamaanioninjaelektroninvälinenvetovoima.Säh-
kökentänsuuruuspitäisitällöinollajopa40000V/cm.[41,42]

Tiivistymisvanojenpisaratiheydetvaikuttavattiivistymisvanojenhavainnoin-
tiin.Mitäsuurempipisaratiheyssitäpaksumpitiivistymisvana.Sähkökenttä
kasvattaa20-kertaisestipisaroidensyntymisnopeutta.Kunsähkökentänvoi-
makkuuskasvaayli20V/cmniinpisaroidensyntymisnopeuspysyymuuttu-
mattomana.Jo20V/cmsähkökenttäriittäävähentämäänrekombinaatiota.
[43]

Tiivistymisvananpisaratiheysriippuuvananionitiheydestä.Kunvananio-
nitiheysonsuuri,kaikillepisara-alkiolleeiriitäylikylläistäalkoholihöyryä
tiivistymiseen.Sitenkaikkipisara-alkioteivätkasvanäkyviksipisaroiksi.Su-
mukammioonkytkettypystysuuntainensähkökenttäpyyhkiiosanioneista
poisaktiiviseltaaluetta.Sähkökenttäpienentääionitiheyttäaktiivisellaalu-
eellajavähentäänäinionienvälistäkilpailuaylikylläisestäalkoholihöyrystä.
Jäljellejäävilläioneillaonparempimahdollisuuskasvaanäkyviksipisaroiksi.
Pisaroidensyntynopeuskasvaa,kunkammioonkytketäänsähkökenttä.[43]

Kosminensäteilyjagammasäteilytuottavatyhtäpaljonioniparejatilavuusyk-
sikköäkohtiei-aktiivisellealueellekuinaktiivisellealueelle.Eliionisoivasäteily
tuottaaioniparejatasaisestikokotilavuuteen,muttasumukammiollavoidaan
vainhavaitaaktiivisellealueellemuodostuneetioniparit.Kammionyläosaan
muodostuneetionitdiffundoivatalaspäinaktiivisellealueelle.Diffundoituvat
ionittiivistyvätjaaiheuttavatkammiossaei-toivottuadiffuusiosadettaja
heikentävätkammionhavainnointikykyä.Sähkökenttäonkytkettykammion
kannenjapohjanvälillepystysuoraan,niinettäkenttäkuljettaapositiiviset
ionitkammionpohjalle.Sähkökentängradienttionsuuruudeltaannoin100
V/cm.Sähkökenttäsiirtäänegatiivisiaionejakohtikammionkattoajavastaa-
vastipositiivisiaionejakohtiaktiivistaaluetta.Sähkökentänkäyttöpuolittaa
aktiivisellealueellediffundoituvienionienmäärän.Sumukammiossahavaitaan
kammionyläpuolellamuodostuneidenkosmistenhiukkastenpositiivisetionit,
kunsähkökenttäpainaanealasaktiivisellealueelle.Kammiossahavaitaan
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tiivistymisvanojenlukumääränkasvu.Diffuusiosadepieneneehuomattavas-
ti,kunkammioonkytketääntarpeeksivoimakassähkökenttä.Sähkökenttä
painaadiffundoituneetionitjatiivistymisvanojenionitnopeamminaktiivi-
senalueenläpi.Silloinioninenympärillätapahtuuvähemmäntiivistymistä
kuinilmansähkökenttää,koskaneviettävätvähemmänaikaaaktiivisella
alueella.Tämäpitääaktiivisenalueenylikylläisyysasteenkorkeampanaja
tiivistymisvanathavaitaanselvemmin,kunkammiotoimiiherkemmin.[10,11]

Millainenolisiideaalinensumukammio?

Alkoholihöyrysaavuttaisiylikylläisyydenhetipäällekytkemisenjälkeen.Kau-
pallisissalaitteissaylikylläisyydensaavuttaminenkestäälaitteistoistariippuen
15-30minuuttia.Ideaalisessasumukammiossaeiesiintyisihäiritseviäioneja
taipölyhiukkasia.Kammioonolisikytkettysähkö-jamagneettikenttä.Mo-
lempienkenttienvoimakkuuksiavoitaisiinsäätäähaluttuihinarvoihinsekä
molemmatvoitaisiinerikseenkytkeäpäällejapoispäältä.Voimakkaiden
sähkö-jamagneettikenttiensynnyttäminenkasvattaakammionkokoa.Sähkö-
jamagneettikenttäolisiasettettukohtisuoraanaktiivistaaluettavastaan.
Sähkökenttäkasvattaaaktiivisenalueenionikuormaa,jolloinylikylläisyysei
ylitäsumurajaa.Sumurajanylittäminenlisäisitaustasumunmäärää,mikä
häiritseeratojenhavainnointia.Ihanteellinensähkökentänvoimakkuusolisi
voimakkuudeltaan100V/cm.Magneettikenttäolisisähkökentänsuuntainen.
Silloinaktiivisenalueentasossaliikkuvavarauksellinenhiukkanenkulkeutuu
ympyräradalle.[41,42]

Suurimmissakaupallisissalaitteissaaktiivisenalueenkokoonleveydeltään80
cmjasyvyydeltään80cm.Kyseinenlaitteistoonfyysisiltämitoiltaanniinkoo-
kas,ettäseeioleliikuteltava.Opetuskäyttöönideaalinensumukammioolisi
kooltaanyhdenihmisenliikuteltavajasenaktiivinenalueolisipinta-alaltaan
mahdollisimmanlaaja.Lisäksiratojenpitäisiollahelpostihavaittavissajoka
puoleltakammiota.

Ideaalisessasumukammiossalöytyisivätα-,β-jaγ-lähteet.γ-säteilynvoimak-
kuuttavoitaisiinsäätää.Sumukammionsäteilysuojausolisiniinabsorboiva,
ettäenergeettisiäγ-kvanttejaeikulkeutusikammionsisältäulkopuolelle.Ide-
aalisessakammiossaeriratojenpituudetsekäkaartumatmageettikentässä
voitaisiinsaadailmanmittaamistajalaiteilmaisisihiukkasenenergian.Kam-
mionvalaistusolisilaajallaalueellakorkeakontrastinen.Kammiossaolisieri
puolillakameroita,joidentuottamainformaatiovoitaisiintallentaatietoko-
neelle.Kuvistajavideostaeriratojenparametrejävoitaisiinmäärittääradan
pituusjakaartuma.Silloineitarvitsisiapproksimoidakaartumaajahiukkasen
energiasaataisiinhelpostiselville.[40]
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3. Havainnot

MittauslaitteistonakäytinAndrewsUniversityPhysicsEnterprisesdiffuusio-
sumukammiotaDCC-600[12].SumukammioolilainattuCUPP:lta.Tulosten
kuvaamiseenjavideotallentamiseenkäytinopetuslaboratorionCanonEOS
1100Djärjestelmäkameraasekäkolmijalkaa.Tiivistymisratojenkuvaamisen
suoritinfysiikanopetuslaboratoriossatammikuussa2014.

Alfahiukkaset,elektronit,protonitjamyonitovatvarattujahiukkasiaja
nekaikkisynnyttävättiivistymisvanansumukammiossa.Erihiukkastentii-
vistymisvanatnäyttäväterilaisilta.Syntyneentiivistymisvananperusteella
voidaanmäärittää,mikähiukkanenonkyseessä.Saadaanselvillehiukkasen
nopeusjaarviosenenergiasta.Lisäksihiukkasenradastanähdään,onkohiuk-
kanentörmännyttaisironnutväliaineessa.[38]

Varattujenhiukkastenerottaminentoisistaansumukammiollaperustuueri
hiukkaselleominaiseenenergiajättöön.Sumukammiossaetenevävarattuhiuk-
kanenvuorovaikuttaaväliaineenkanssa.Hiukkanentörmääväliaineenatomien
elektroniverhoihinsamallaionisoimallaniitä.Varatunhiukkasenionisaatioky-
kysaadaanBethe-Blochinkaavasta(2.23).Ei-relativistisenhiukkasenväliai-
neelleluovuttamaenergiaonsuoraanverrannollinenQ2/v2-termiin.Termissä
Qonioninvarausjavioninnopeus.Hiukkanenmenettääenergiaatörmäyk-
sissäjapysähtyylopultakokonaan.Mitäenergeettisempihiukkanenon,sitä
enemmänseluovuttaaenergiaansaväliaineellejasitäenemmänsepystyy
ionisoimaanväliainetta.Hiukkasenkineettinenenergiavaikuttaahiukkasen
etenemäänmatkaanväliaineessa.[18,19]

3.1 Alfahiukkasentiivistymisvana

Alfahiukkasenjättämärataonlyhyt,leveäjasuora.Kuvassa3.1onesitetty
alfahiukkasenrata.α-hiukkasenjättämätiivistymisvanaonhelppotunnistaa
noinpuolensenttimetrinpaksuisestavanastasumukammiossa.Radanleveys
johtuuionienjapisaroidendiffundoitumisesta.Ilmassaα-hiukkasenkantama
onnoin5cm.Alfahiukkanenkulkeeaineessasuoraviivaisestimuuttamatta
suuntaansatörmäyksissä.Radansuoruusjohtuuhiukkasensuurestamassasta.
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Kuva3.1:α-säteilylähteenα-ratojasumukammiossaDCC-600.Säteilylähteenä
onneulalähde,jonkapäässäonPb-210isotooppia.α-lähteenaktiivisuuson
<0,1µCijapuoliintumisaikaon22,3vuotta.Pb-210beetahajoaavismutti-210
isotoopiksi.Bi-210beetahajoaaedelleenpolonium-210isotoopiksi.Po-210
alfahajoaalyijy-206isotoopiksi.Alfahiukkastenenergiaonnoin6MeV.

Mitäsuurempimassahiukkasellaon,sitävähemmänsenliikemäärämuut-
tuutörmäyksissäkevyidenelektronienkanssa.α-hiukkasenlyhytkantama
onseurastasensuurestaenergiajätöstä.Ilmassaalfahiukkanenluovuttaa35
eVyhdenioniparinmuodostumiseen.5MeV:nalfahiukkanentuottaasumu-
kammiossanoin1,4∗105ionipariaennenpysähtymistään.Siksiα-hiukkasen
tiivistymisvanallaonsuuripisaratiheys,mikähavaitaanpaksunaα-ratana.Ku-
vassa3.2onesitettykuvasarjaalfahiukkasenradansyntymisestä.[17,28,38]

Alfahiukkasenkantamaonlyhytjasepysähtyypaperiintaivaatteeseen.
Alfa-aktiivisuudenlähdepitääollasumukammionsisällä,silläkammionulko-
puoleltaα-hiukkaneneipääsekammionsisälle.Alfavanojahavaitaan,vaikka
kammiossaeiolealfalähdettä.Alfahiukkasetvoivatollaperäisinitsesumu-
kammionrakennusmateriaalinradioisotoopinhajoamisesta.Kaikkiaineet
sisältävätluonnossaesiintyviäradioaktiivisiaisotooppeja,jotkahajotessaan
emittoivatsähkömagneettistasäteilyäjahiukkassäteilyä.Toisaaltaα-radan
voimuodostaailmakehänsekundäärisensäteilynsynnyttämäkorkeaenerginen
protoni.Korkeaenerginenprotonipääseesumukammionaktiivisellealueelle,ja
protoninenergianollessariittävänmatala,seionisoikammionalkoholihöyryä.
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Kuva3.2:Kuvasarjaalfahiukkasenradanmuodostumisestadiffuusiosumukam-
miossaDCC-600sähkökentässä.Alfahiukkasenratasyntyykuvanyläosaan.
Kuvasarjanalaosassasyntynytpidempirataonkorkeaenergisenelektronin
tiivistymisvana.Korkeaenerginenelektronisaapuukammionulkopuoleltaja
senpysähtyykammioon.
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Tällöinprotonivoimuodostaatiivistymisvanan,jokanäyttääα-hiukkasen
tiivistymisvanalta.[38]

Yleisinα-aktiivisuudenlähdesumukammiossaonhuoneilmanradioaktiivinen
radonkaasu.Sumukammionrakenteestajohtuenradoniapääseekulkeutu-
maanhuoneilmanmukanakammioon.Radoniasyntyykallio-jamaaperässä
radioaktiivisenuraaninjatoriuminhajoamissarjojenvälivaiheena.Radonkul-
keutuumaaperästäsisäilmaan.Lyhyestäpuoliintumisajastajohtuentorium-
jaaktiniumsarjanradonisotoopiteivätehdikulkeutuamaa-jakallioperästä
hengitysilmaan.Jatkossahuoneenradonpitoisuudestapuhuttaessatarkoite-
taan222Rn-isotooppia.Radonisotoopin222Rnhajoamisessaalfahiukkasen
saamaenergiaonnoin5,5MeV,jokavastaa4cm:nkantamaailmassa.Tyypil-
lisestisumukammiollahavaitaanalfavanoja,jotkaovatnoinneljäsenttimetriä
pitkiä.[13,17,28]

Mittaamallasumukammiossahavaitunα-hiukkasentiivistymisvananpituus
voidaankyseisenhiukkasenenergiamäärittääkantama-energiarelaationavul-
la.Kuvan2.6kuvaajanyhtälöantaatarkanarvionalfahiukkasenenergialle.
Huoneilmanradonpitoisuusvoidaanmäärittäälaskemallatietynpituuksis-
tenalfavanojenlukumäärämittausaikana.Artikkeli[13]antaatarkanarvion
sumukammionradonpitoisuudelle,kunkammionoletetaanolevanradonta-
sapainossahuoneilmankanssa.Tämämittausonhelpostitoteutettavissa
kouluopetuksessa.[13,28]

Bragginkuvaajanmukaanalfahiukkasenionisaatiokykykasvaatiivistymis-
vananlopussa.Tällöinα-tiivistymisvanatolisivatlopussavahvempia,koska
alfahiukkasenionisointikykykasvaajuuriennenα-hiukkasenpysähtymistä.
Alfahiukkasenionisaatiomaksiminvaikutustatiivistymisvanassaeihavaita.
Kaikkihavaitutalfavanatovatyhtävahvojakokopituudeltaan.Siksialfa-
hiukkasenkulkusuuntaaeivoidamäärittää. Mitävahvempirataon,sitä
helpomminseerottuumustastahavainnointilevystäjasitäenemmänjati-
heämminnäkyviäpisaroitaontiivistymisvanassa.Syy,miksialfahiukkasen
ionisaatiomaksimiaeihavaitaonse,ettäylikylläistäalkoholihöyryäonvain
rajallinenmääräioninympärillä.Kunα-hiukkasenionisaatiokykykasvaa,
ionienmääräkasvaajaalkoholihöyryäonvähemmänyksittäistäioniakohden.
Silloinkaikkiioniteivätkasvapisaroiksi.[43]

Kuvassa3.3havaitaantiivistymisvanojenkeskelläpituussuunnassatyhjäalue.
Koskaaluenäyttäämustaataustaavastenmustalta,silloinsielläeihavaita
pisaroita.Pisaravapaa-aluenäkyyparhaitenjuuriennenradankatoamista
pohjannestepintaan.Vananalaosanpisaratovatsilloinehtineetosuaneste-
pintaanjakadota.Sitenpisaravapaaalueerottuuselvemmin.Ionipitoisuuden
tuottovanankeskelläonsuurin,koskaα-hiukkasenvuorovaikutusonvoimak-
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Kuva3.3:KuvassaonkaksoisalfahajoaminensumukammiossaDCC-600.Emo-
nuklidiα-hajoaajasitenlyhyenpuoliintumisajanomaavatytärnuklidiα-
hajoaa.Sumukammiossanähdäänkaksiα-rataa,jotkamuodostavatyhdessä
V-kirjaimen.Pienemmässäkuvassaonosasuurennustiivistymisvanasta.Va-
nankeskellähavaitaanpituussuuntainentyhjäalue.Suurestaionitiheydestä
johtuenvanankeskelleeimuodostunäkyviäpisaroita.
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kainsenläheisyydessä.Syntyneetionitpysyvätpaikallaan,eivätkäkulkeudu
keskeltäpois.Koskatiivistymisvanamuodostuuhetkessä,alkoholihöyrynyli-
kylläisyysasteonsamakaikkialla.Vanankeskiosansuuriionitiheysaiheuttaa
sen,ettäkaikkipisarateivätkasvanäkyviksipisaroiksi.Keskiosassaalkoholi-
höyryäeioleriittävästi,jakeskiosaanmuodostuneetpisaratovatkooltaan
pienempiäkuinnäkyvätpisarat.[43]

Sumukammiossavoidaanhavaitaankaksialfarataa,jotkanäyttävätmuo-
dostavanyhdessäV-kirjaimen.Näyttääsiltä,ettämolemmatα-hiukkasetovat
peräisinyhdestäsamastaytimestä.Näineikuitenkaanole,vaankyseessäon
kaksiperäkkäistäalfahajoamista.Kuvassa3.3onesitettykaksoisalfahajoami-
nensumukammoissa.Toinenalfarataonperäisinemoytimenhajoamisesta
jatoinenalfaratatytärytimenhajoamisesta.Radonintoriumsarjaoneräs
selityshavaittullekaksoishajoamiselle.Ensinradon-220hajoaapolonium-216
isotoopiksijaα-hiukkaseksi.Polonium-216puoliintumisaikaon0,145s.Ly-
hyestäpuoliintumisajastajohtuenpolonium-216hajoaanopeastilyijy-212ja
α-hiukkaseksi.Sitensumukammiossahavaitaankaksiα-rataa.[17]

3.2 Beetahiukkasentiivistymisvana

Beetahiukkasten,elielektroninenjapositronien,sumukammioonjättämät
tiivistymisvanateroavatalfahiukkastenjättämistätiivistymisvanoista.Bee-
tavanatovatmutkaisempia,paljonohuempiajaheikostinäkyvämpiäkuin
alfavanat.Lisäksibeetavanojaesiintyyhuomattavastienemmänkuinalfava-
noja.Beetahiukkanenkulkeeväliaineessaeritavallakuinalfahiukkanen,koska
senmassaonyhtäsuuritaipaljonpienempi,kuinväliaineenelektroninja
ytimenmassa.Tämänvuoksisenrataonvoimakkaastimutkitteleva.Mitä
suorempijapidempibeetavanaon,sitäenergeettisempielektronionkyseessä.
Nopeanelikorkeaenergeettisenelektroninjättämätiivistymisvanaonohut,
suorajapitkä.Hitaastieteneväelektronijättäälyhyemmäntiivistymisvanan
kuinnopeaelektroni,jarataonosittainkaartunuttaitaittunut.Matalaener-
gisetelektronitjättävätmutkikkaanjasykeröisenradan.Kuvissa3.4,3.5ja
3.6onesitettyerienergistenelektronienjättämiäratoja.[17,38]

Beetavanatovatpidempiäkuinalfavanat.Koskaβ-hiukkasenmassajava-
rausovatpienemmätkuinα-hiukkasella,beetahiukkasenenergiajättöon
pienempi.Beetasäteilyonharvemminionisoivempaakuinalfasäteily,jolloin
β-hiukkanenpääseetunkeutumaansyvemmälleväliaineeseen.Beetasäteilyn
kantamaonpidempikuinalfasäteilyn,mikäselittäähavainnotsumukammios-
sa.Beetasäteilynmatalammastaenergiajätöstäseuraa,ettäβ-hiukkastenjät-
tämättiivistymisvanatovatalfavanojaheikompiajaohuempia.Beetasäteilyei
pystyionisoimaanväliainettaympäriltäänyhtäpaljonkuinalfasäteily.[17,19]
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Kuva3.4:Korkeaenergistenbeetahiukkastentiivistymisvanojadiffuusiosumu-
kammiossaDCC-600.Vanaonohut,suorajakulkeekammionlävitse.
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Kuva3.5:Keskienergistenbeetahiukkastentiivistymisvanojadiffuusiosumu-
kammiossaDCC-600.Radatovatohuita,muttaeivätolesuoriavaankaartu-
via.
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Kuva3.6:Matalaenergistenbeetahiukkastentiivistymisvanojadiffuusiosumu-
kammiossaDCC-600.Radanloppupääonkaartunutjavahvempi,kuinmuu
osavanasta.Hiukkasenkulkusuuntamuuttuuradanlopussavoimakkaastija
syntyyβ-vanalletunnusomainensiksak-rata.
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Beetavanatovatloppupäästäkaartuneitajavahvempia.Tämäjohtuusii-
tä,ettäelektroninnopeudenhidastuessasetörmääväliaineenatomeihinme-
nettäenenergiaajasenetenemissuuntamuuttuuvoimakkaastitörmäyksissä.
Elektroninnopeudenhidastuessasenionisointikykykasvaajaseionisoienem-
mänympäristöä.Beetahiukkasenkulkusuuntavoidaanpäätelläsenradan
perusteella.[19,20]

3.3 Kosmisensäteilyntiivistymisvanat

Ilmakehäänsaapuvaprimaarihiukkanenvuorovaikuttaailmankanssa.Vuoro-
vaikutuksessasyntyyvaruksellisiajavarauksettomiasekundaarihiukkasia.Il-
makuurokoostuukolmestakomponentista.Kuvassa3.7oneriteltyilmakuuron
hiukkaskomponentit.Tarkastellaanseuraavaksi,mitenerihiukkaskomponentit
havaitaansumukammiolla.[23,24]

Kuva3.7:Ilmakuuronkomponentit.Vasemmanpuoleinenonsähkömagneetti-
nenkomponentti,keskimmäinenmyonikomponenttijaoikeanpuoleinenhadro-
nikomponentti.[24]
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Hadronikomponentti

Hadronikomponenttikoostuuneutroneista(n),protoneista(p)sekävaraukset-
tomistajavarauksellisistapioneista(π0,π+,π−).Primääriprotonitaineutroni
vuorovaikuttaailmakehänytimienkanssasynnyttäensekundaarineutronejaja
-protonejasekäkolmenlaisiapioneja.Pionejasyntyymuunmuassaseuraavissa
reaktiossa

p+p→p+n+π+, (3.1)

p+n→p+n+π−, (3.2)

p+n→n+p+π0. (3.3)

Varauksellisetpionitsekävarauksetonpionihajoavatyläilmakehässäreaktio-
yhtälöiden(2.41),(2.42),(2.43)mukaisesti.Maanpinnallahavaitaanprotoneja
janeutronejasekähajoamisreaktiossasyntyneitäneutriinoja(ν).Sumukam-
miossahavaitaansuoraanprotoninsynnyttämätiivistymisrata.Protonienja
neutronienhiukkasvuomaanpinnallaonnoin1,2m−2s−1.Maanpinnallahavai-
taanenemmänneutronejakuinprotoneja,koskaneutronitkulkevatpidemmän
matkanilmakehässäkuinprotonit.Protonitvuorovaikuttavatilmakehässä
ilmanmolekyylienkanssatuottaenlisääprotonejajaneutroneja.[25,40,44]

Neutronihajoaahajoamisyhtälön(2.16)mukaisestielektroniksijaproto-
niksisekäelektroninantineutriinoksi.Sumukammiossanähdäänsyntynyt
elektronijaprotoninäidenmuodostamientiivistymisvanojenkautta.Neutro-
ninelinaikaonniinpitkä,ettäsejatkaamatkaansamaanläpiilmakuurossa.
Maanpinnallasumukammiollaonmahdollistahavainnoidaneutroninhajoa-
minen,muttasilloinneutronieiolesyntynytilmakuurossa.Vaankyseessävoi
ollaAuringonneutroni.[24,25]

Kosmisensäteilynenergeettinenprotonivoisynnyttääα-hiukkastamuis-
tuttavanradansumukammioon.Kunenergeettinenprotonimenettääenergiaa
japysähtyy,niinaktiivisellaalueellahavaitaanpaksutiivistymisvana.Seon
helpposekoittaaα-radankanssa,koskanejättävätsamankaltaisentiivistymis-
vanan.Jossumukammiossaeioleα-lähdettä,paksuttiivistymisradataiheut-
taakosmisensäteilynprotoni.EnolehavainnutsumukammiollaDCC-600
protonintiivistymisvanoja.[38]

Sähkömagneettinenkomponentti

Sähkömagneettisenkomponentinvaratuthiukkasetsekäfotonittuottavatrato-
ja.Elektroninenjapositroninradatovatidenttisiäsumukammiossa.Kosmisten
säteidenelektronitovatkorkeaenergisiä.Energeettisetelektronitjättävätkoko
kammionlävistävänjaohuensuoranradan.Korkeaenergistenβ-hiukkasten
kantamaonilmassauseitametrejä.β-säteilynkantamaonyleensäpaljon
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suurempikuinkammionleveys.Sumukammiossaβ-radastanähdäänvainosa
radasta.β-säteilyläpäiseesumukammionkannen.β-hiukkasteneitarvitse
syntyäsumukammionsisällätoisinkuinα-hiukkasentapauksessa.Kuvassa3.4
onesitettykosmisensäteilynelektronienratojasumukammiossa.Positronien
jättämättiivistymisradatovatidenttisiäβ-ratojenkanssa,koskamolemmilla
hiukkasillaonsamaionisaatiokyky.[28,29,45]

Maanpinnallahavaitaanelektroneita(e−),positroneja(e+)jafotoneja(γ),
jotkaovatperäisinilmakuurossahajonneistaneutraaleistajavaratuistameso-
neista.Näitäovatmm.pionit(π+,π−),kaonit(K+,K−)jamyonit(µ+,µ−).
Myoninhajoaminentuottaamaanpinnallapääasiassakaikkimatalaenergiset
elektronit.Neutraalienpionienhajoaminentapahtuukorkeallailmakehässä,
koskasenelinaikaonlyhyt.Neutraalinpioninhajoamisessasyntyneilläfoto-
neillaonpienilisäävävaikutusmaanpinnallahavaittujenfotonienmäärään.
Maanpinnallaelektroninjapositroninpystysuorathiukkasvuotovatnoin30
m−2s−1,6m−2s−10,2m−2s−1,kunhiukkastenenergiaonyli10MeV,100
MeV ja1000MeV.Havaittujenfotonienjahiukkastenvälinensuhdeon
noin1,3,kunhiukkastenenergiaonyli1GeV.Vastaavastisuhdeon1,7,
kunhiukkastenenergiaonalle1GeV.maanpinnallahavaitaansiisenemmän
elektronejasekäpositronejakuinenergeettisiäγ-kvantteja.Kosminensäteily
onsuurinβ-hiukkastenlähdemaanpinnallasekäsumukammiossa.[44]

Energisiäγ-kvanttejasyntyyilmakuurossa,jolloinparinmuodostusonmahdol-
linen.Edellytyksenäon,ettäγ-kvantinenergiaonEγ≥1,022MeV.Kuvassa
3.8onmahdollinenparinmuodostuminen.Fotonihajoaaelektroniksijaproto-
niksi,jolloinsumukammiossahavaitaankaksibeetarataalähtevänsamasta
pisteestä.KoskaDCC-600sumukammiossaeiollutmagneettikenttää,elektro-
ninjapositroninjättämiäratojaeivoitutunnistaa.Tarkempivideotarkastelu
vahvisti,ettäkuvassa3.4eioleparinmuodostuminen.Kyseessäonyksittäinen
beetavana,jokaontaittunutkeskeltä.Lisäksitoinenradanpääonteräväjoh-
tuenhiukkasenkasvaneestaionisaatiokyvystä.Vastaavastiradantoinenpää
onheikkojaionitovatdiffundoituneet.Joskyseessäolisiparinmuodostus,mo-
lempienratojenpäidenpitäisiollateräviä.Parinmuodostuksenhavaitseminen
onvaikeaa,silläsesekoittuumuidenbeetaratojensekaan.Videotarkastelulla
voitiinvarmistuatilanteesta.

Myonikomponentti

Myonikomponenttikoostuumyoneista(π−,π+),joidenvarausonelektronin
varauksensuuruinenjamassa200kertaasuurempikuinelektroninmassa.
Myoniionisoiväliainettavoimakkaastijasenkineettinenenergiaonsuu-
rijohtuensensuurestamassasta. Myonituottaaradan,jokamuistuttaa
α-hiukkasentiivistymisvanaa.Tällöinpitäätapauskohtaisestitutkia,onko
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Kuva3.8:MahdollinenparinmuodostuminensumukammiossaDCC-600.Vi-
deotarkastelussavarmistui,ettäkyseessäeioleparinmuodostus,vaantaittunut
yksittäinenbeetarata.

kyseessäα-hiukkasen,protoninvaielektroninjättämäjälki.Myoninelinai-
kaonmikrosekunninluokkaa,jotenseehtiimaanpinnalle.Sumukammiossa
voidaanhavaitamyoninhajoaminen.µ-hajoamisenhavainnointionepätoden-
näköistä.Korkeammallavuoristossatehtyämyoninhajoamisenhavaitseminen
ontodennäköisempää,silläkosmistensäteidenvuoonsuurempimerenpin-
taakorkeammalla.Myonijasenantihiukkanenhajoavatreaktioyhtälöiden
mukaisesti

µ−→e−+̄νe+νµ (3.4)

µ+→e++νe+̄νµ, (3.5)

missäµonmyoni,eelektroni,̄νeelektroninantineutroni,νµmyoninneutriino,
µ+antimyoni,e+positroni,νeelektroninneutriinojāνµmyoninantineutriino.
Kuvassa3.9onesitettymyoninhajoaminenmikrovalokuvassa.Syntynytelekt-
ronieiliikusamaansuuntaankuinmyonijarataansyntyyhaara.Elektronin
rataonohuempi,koskasenionisaatiotiheysonpienempikuinmyonin.[38]

Kuvassa3.10onesitettymahdollisestikorkeaenergisenhiukkasenjättämiä
tiivistymisvanoja.Havaittutiivistymisvanaonleveämpikuinα-rata,joka
syntyyaktiivisellaalueella.Havaitturataonsyntynytaktiivisenkerroksen
yläpuolella,jolloinsenäyttääaktiiviseenkerrokseenosuessaanpoikkeukselli-
senisolta.Vananleventymäaiheutuuioniendiffuusiostaennenaktiiviseen
kerrokseenjoutumista.Siksilevennyttiivistymisvananäyttäänopeastikatsot-
tunaα-hiukkasenjättämältätiivistymisvanalta.Havaitutjäljetovatnoin4-10
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Kuva3.9:Myoninhajoaminenelektroniksi.Mikrovalokuvistakoostettumo-
saiikkikuvapioninhajoamisestamyoniksihajoamisyhtälön(2.41)mukaisesti.
Myonihajoaaelektroniksihajoamisreaktion(3.4)mukaisesti.[40]

cmpitkiä,mikävastaaα-hiukkasenkantamaailmassa.Osahavaituistakor-
keaenergisistäradoistakulkeeselvästisumukammionulkopuoleltasisäänpäin,
mikäeioleα-radallemahdollista.Alfahiukkanenabsorboituusumukammion
seinämiin,jossekulkeeulkoasisälle.Havaitturataeivoiollaα-rata.

Tiivistymisvanassahavaitaanpaljonnäkyviäpisaroitaelihiukkasellapitää
ollasuuriionisaatiokyky.Koskavarattuhiukkanenkulkeeaktiivisenalueen
yläpuolella,syntyneetionitdiffundoituvatkauemmaksivaratunhiukkasen
kulkemaltauralta.Ionitdiffundoituvatpoisjakulkeutuvatalueelle,jossaon
ylikylläistäalkoholihöyryä.Pisaratvoivatsitenkasvaanäkyviksijahavai-
taanvahvempirata.Tiivistymisvananvahvuusriippuuvaratunhiukkasen
ionituotostajahiukkasenenergiajätöstäilmassa.Erihiukkasillavoiollakeske-
näänsamaenergiajättö,vaikkaniilläonerienergiat.Kuvasta3.11nähdään,
ettäesimerkiksi1MeV:nmyonillaja9MeV:nprotonillaonlähessama
energiajättö.Siksiniidensumukammiossatuottamattiivistymisvanatovat
samanvahvuisetjasamannäköiset.[19]

Korkeaenergistenhiukkastenpääasiallisinlähdemaanpinnallaonkosminen
säteily.Tavallisinmaanpinnallahavaittavahiukkanenonmyoni.Voidaanolet-
taa,ettäsuurinosasumukammiossahavaituistasuurienergisistähiukkasista
onmyoneja.Riippumattahavaitustatiivistymisvananvahvuudestatiivisty-
misvananvoidaanolettaaolevanmyoninaiheuttama.Kuvan3.10radaton
aiheuttanutmyoni.Myoninhiukkasvuomaanpinnallaonnoin100m−2s−1

Kuvassa3.12onesitettykosmisensäteilynjasenaiheuttamienhiukkassuih-
kujenerihiukkastyyppienpystysuoratvuotilmakehässä.[44]
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Kuva3.10:Korkeaenergistenhiukkastenjättämiälevenneitätiivistymisvanoja.
Syntynytvanaonleveämpijapidempikuinα-vana.Ylimmässäjaalimmas-
sakuvassataustallanäkyyβ-vana.Keskimmäisessäkuvassakaksienergisen
hiukkasenvanaamenevätpäällekkäin.Vanaonleventynyt,koskavarattuhiuk-
kanenonkulkenutaktiivisenalueenyläpuolellajaionitovatdiffundoituneet
laajemmallealueelleennenaktiivisellejoutumista.Alkuperäinenhiukkanen
ontodennäköisestimyoni.
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Kuva3.11:Erihiukkastenenergiajätöthiukkastenenergianfunktiona.[19]

Myoninkeskimääräinenenergiamaanpinnallaonnoin4GeV.Kuvassa3.124
GeV:nmyoninenergiajättövastaaelektroninenergianjättöä.Sumukammiossa
4GeV:nmyonintiivistymisvananvahvuusonβ-vananvahvuinen.Myoninja
β-hiukkasentiivistymisvanatonvaikeaerottaatoisistaanilmanmagneetti-
kenttää.[44]

Kuvasarjassa3.13onesitettymahdollinenkorkeaenergeettisenmyoninradan
muodostuminensumukammiossa.Tiivistymisvanankeskellemuodostuutyh-
jäalueensinvasemmalle.Tiivistymisvananvasenpuoliosuuensimmäisenä
aktiivisellealueelle,jollointyhjäaluenäkyyselvemmin.Tästävoidaanpäätel-
lä,ettävoimakkaastiionisoivahiukkanensaapuuaktiivisellealueellevinosti.
Hiukkanenvoikulkeavinostipohjaakohtitaipohjastaylöspäin.

Todennäköisestienergeettinenhiukkanenonmyonijakuvasarjassanähdään
vainpieniosasenlentoradasta.Kuvan3.9mukaistamyoninhajoamistaei
kuvasarjassanähdä.Josmyonihajoaisi,radanpäässäpitäisihavaitaelekt-
roninrata.Kuvasarjassa3.13eihavaitahajonneenmyoninsynnyttämää
β-rataa,muttasiitäeivoidapäätellä,ettäkyseessäeiolemyoninhajoaminen.
Syntyneenelektroninetenemissuuntavoiollakohtikameraataikammion
pohjaa.Joselektronieieteneaktiivisellaalueella,sitäeivoidahavaitasu-
mukammiolla.EnolehavainnutsumukammiollaDCC-600myoninhajoamista.
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Kuva3.12:Kosmistenhiukkastenjaniidenaiheuttamanilmakuuronpys-
tysuorathiukkasvuotilmakehässä.Pisteetvastaavatnegatiivistenmyonien
kokeellisiamittauksia.[44]
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Kuva3.13:Kuvasarjamahdollisenkorkeaenergeettisenmyoninradanmuo-
dostumisestasumukammiossaDCC-600.
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Toisaaltatiivistymisvananäyttääα-radalta.α-hiukkasenradastaeivoida
päätellähiukkasenkulkusuuntaajaulkopuoleltasaapuvaα-hiukkanenabsor-
boituukammionseinämiin.Mahdollinenα-rataonmuodostunutkammion
sisälläα-hajoamisella.Kuvasarjaonkuvattuilmansäteilylähdettä.Tällöin
kyseessävoiollasisäilmanradon.Radoninkeksimääräinenα-radanpituuson
5,0±1,6cm.Havaitunradanpituuson8cm.Kuvassakannenkeskikohdanja
seinänvälinenetäisyyson7,5cm.Kyseessävoisiollapolonium-214isotoopin
α-hajoaminenlyijy-210isotoopiksi.Syntyneenα-hiukkasenenergiaon7,7
MeV jasenradanpituusilmassaon6,6cm.Kuvasarjanrataonpidempi,
kuinteorianselittämäα-rata.Kuvasarjassanähdäänosaenergeettisenmyonin
radasta.[13]

Sumukammiopystyyilmaisemaanhyvinvaratunhiukkasenvaakasuuntais-
taliikettäaktiivisellaalueella.KosmisetsäteetsaapuvatMaahankaikissa
avaruuskulmissa.Maanpinnallevaakatasossasaapuvatkosmisethiukkaset
absoboituvatilmakehään,koskanekulkevatpidemmänmatkanilmakehässä,
kuinmaanpinnallepysysuorassasaapuvatkosmisethiukkaset.Tästäjohtuen
maanpinnallevaakatasossasaapuviakosmisiahiukkasiahavaitaansumukam-
miossavähemmän.Sumukammionkykyilmaistapystysuunnassasaapuvien
hiukkastenratojaonrajoittunut.Jyrkässäkulmassaaktiivisellealueellesaapu-
vahiukkanenlävistääkammionjyrkässäkulmassa.Sumukammiossanähdään
kuvan3.14mukainentiivistymistäpläjyrkässäkulmassasaapuneestahiukka-
sesta.Täplienesiintymistiheysliiansuuri,jottaneolisivatperäisinpelkästä
α-hajoamisesta.Jyrkästäsaapumiskulmastavoidaanpäätellä,ettätäplätovat
peräisinmyoneista.Täplätvoivatollamyösperäisinelektronista,silläkeski-
määräisellämyonillajaelektronillaonsamaenergiajättöjaradatnäyttävät
samalta.[19,23,24]
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Kuva3.14:Myonintiivistymistäpliä.Myonisaapuuaktiivisellealueellejyr-
kässäkulmassajasynnyttäätiivistymistäplänaktiivisellealueelle.Kuvassa
täplätsijaitsevatvalkoisentehosterenkaankeskellä.Sumukammionpohjalla
onepäpuhtauksia,jotkavoivatsekoittuatäpliin.Kuvantäpliensyntyminen
ontarkistettuvideolta.
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4. Diffuusiosumukammiotutkimus
Säteileväympäristö-työpajassa

4.1 Tutkimusstrategiajatutkimuksentotetutus

Tutkimuksessanitutkin,auttaakosumukammiolisäämäänoppilaanymmärrys-
tähiukkassäteilystä.TutkimustoteutettiinkahdentunninSäteileväympäristö-
työpajanyhteydessä.Työpajassaoppilaatviritettiinmäärittelemään,mitä
säteilyon.Voikosäteilykoostuahiukkasista?Työpajassaoppilaatrakensivat
pareittainsumukammionmuovilasiin.Oppilaattekiväthavaintojapääasiassa
rakentamistaansumukammioista.Säteileväympäristö-työpajaoliCUPP:in
kehittämätyöpajasekäsumukammioDCC-600olilainattuCUPP:lta.Sumu-
kammionrakennusohjeetperustuivatCUPP:nrakennusohjeeseen,jokalöytyy
liitteestä1.

Erityisestiolinkiinnostunutsiitä, mitenoppilaathavaitsivatjatulkitsi-
vatsumukammionratoja.Tätävartenkehitintutkijantutkimuspöytäkirja-
lomakkeen,mihinoppilaatkirjasivatomiahavaintojaansekäkuvailivatomin
sanoinhavaintojaan.Tutkimuspöytäkirjananalyysinperusteellasainkäsityk-
sensiitä,millaisiaratojaoppilaathavaitsivatjamitäjohtopäätöksiäoppilaat
tekivät.

Tutkimusolikvantitatiivinentutkimus.Tutkimusolialustavatutkimusai-
heesta.Tutkimukseniontoistettavissaerikouluryhmillä.Enolelöytänyt
muitatutkimuksiadiffuusiosumukammionkäytöstäopetuksessa.Eräsmielen-
kiintoinenartikkeli[13]käsittelihuoneilmanradonpitoisuudenmäärittämistä
diffuusiosumukammiolla.Tätäartikkelinkoettavoidaansoveltaaopetuksessa
esimerkiksiprojektityönäyläkoulussatailukiossa.

Suoritintutkimuksenisurvey-kyselynäennentyöpajanalkuajatyöpajan
lopuksi.Alkukyselyllämääritinoppilaidenesitietojajakäsityksiäsäteilystä.
Loppukyselylläkartoitin,mitäoppilaillejäimieleentyöpajasta.Etsintutki-
muksessanikahteentutkimuskysymykseenivastauksia.Auttaakosumukammio
tuomaanesiinsäteilynhiukkasluonnetta?Ymmärtävätköoppilaathavaitut
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radatsäteilynsynnyttämiksi?Kyselytutkimussoveltuuparhaitenerilaisten
olosuhteidenkartoittamiseensekävertailujentekemiseen.Setoimiilähtökohta-
tietonayksityiskohtaisempiinjatarkempiintutkimuksiin.Kyselytutkimuksella
tuotetaanjakaumatasontietoa,jokaonesitettynumeromuodossa.Kyselyai-
neistonkokoamisenperusoletuksenaoli,ettävastaajatovatrehellisiäjaettä
vastauksetsaadaankoottuatäsmällisestijaluotettavasti.Tuloksetkäsitellään
suhteellisenpuhtaanatutkijantulkinnoista.Survey-tutkimuksessaongelmana
onse,ettäkaikkivastaajateiväthaluataiviitsivastataheilleesitettyihin
kysymyksiin.Kyselyynvastaajanolisipystyttävävastaamaankaikkiinkysy-
myksiinyksiselitteisestijaempimättä.

Avointenkysymystenvastauksetsijoiteltiinennaltamäärättyihinvastaus-
luokkiin.Tulostenanalysoinnissaolenlisännyttyhjä-vaihtoehdon,mikäei
sisältänytluokittelumalliin.Tyhjä-vaihtoehtosisälsiepäselvätjatyhjätvas-
taukset.Oppilaidenitseehdottamiensäteilylähteidenryhmittelytehtiinjäl-
keenpäin.Tutkimustulostenanalyysimenetelmäoliluokittelevajavertaileva.
Tutkineriryhmienvälisiäsamankaltaisuuksiasekäeroavaisuuksia.Vertai-
lintiedeleiriryhmiäjakoululaisryhmääkeskenään.Erittelintukimuksessani
alakoululaisenjayläkoululaisenesitietojakeskenään.TiedeleirinB-ryhmän
kohdallamuistaryhmistäeroavastatyöskentelytavastajohtuentarkastelen
tutkimuksessaniyksintyöskentelynjaparityöskentelynvaikutustahavaintojen
tekemiseen.

Oppilaattekevätitserakentamallaansumukammiollaomiahavaintoja.Tässä
uusienkokemustenjatietojensoveltamisessaaiempiintietoihinonkyseessä
konstruktiivinentietoteoria.Oppimiskäsityksenionkokeellinenoppija.Ais-
teihinperustuvanoppimistyylienluokittelunmukaantyöpajanohjausoli
visuaalinensekäkinesteettinen.Työpajanohjauksessapyrinantamaantarvit-
tavatohjeetjarakennusvälineetsumukammionrakentamiseen.Enantanut
oppilaillevalmiitaratkaisujajohtopäätöksiin,vaanesitinheilletarkentavia
kysymyksiäheidänhavainnoistaan.Oppilaattekivätitsetaijättivättekemät-
täjohtopäätöksiä.

Tutkimuksenikohderyhmänäolivat5.-7.-luokkalaisetoppilaat.Suoritintutki-
muksenikahdelleOulunTietomaantiedeleiriryhmällesekäyhdelleTietomaas-
savieraileellekoululaisryhmälle.Suoritintutkimuksenikahdelletiedeleiriryh-
mälleOulunTietomassakesäkuussa2014jakoululaisryhmälleTietomaassa
lokakuussa2014.Leiriläisetolivat10-13-vuotiaitaala-jayläkoululaisia.Kou-
lulaisryhmäläisetoli5.-6.-luokkalaisiaoppilaita.Tiedeleiriläisistäjakouluryh-
mänoppilaistakäytetäänoppilas-termiä.TiedeleirinA-jaB-ryhmästäsekä
koululaisryhmästäkäytetäänjatkossanimityksiäA-,B-jaC-ryhmä.

Tiedeleiriolivapaaehtoinenkesäleiri,jollaleiriläisillejärjestettiinohjattua
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toimintaaneljätuntiapäivässäviikonajan.Tiedeleiriläiseteivätolleetkoulus-
sa,eikäheilläsitenollutoppimispakkoa.Tiedeleiriläisetvastasivatkyselyyn
parhaansamukaan.Osaheistäolikäynyttiedeleireilläuseanakesänäperäk-
käin,muttahekääneivätolleetaikaisemminosallistuneetSäteileväympäristö-
työpajaan.Osatiedeleiriläisistäolikiinnostunuttieteestäjalukitieteellistä
kirjallisuuttajaaikakausilehtiä.Tiedeleiriläistenvoidaanolevanlähtökohtai-
sestimotivoituneempiajaharrastuneempiatieteistä.

Kaikkityöpajaanosallistuneetolivatsuorittamassataisuorittaneet5.-6.
vuosiluokat.Voidaansiisolettaa,ettäkaikkityöpajaanosallistuvatoppi-
laatselviytyivättyöpajanhaaasteistasekäpystyivättekemäänpäätelmiä
havainnoistaan.Tutkimushypoteesinaoletan,ettäoppilaatosaavatheidän
vuosiluokkaavastaavanopetussuunitelmanmukaisenmääritelmänsäteilylle.
Oppilaillaeiollutesitietojasäteilyfysiikastataimodernistafysiikasta.

4.1.1 Opetussuunnitelmajaesitiedot

Opetussuunnitelmanmukaanfysiikankeskeisetsisällöt5.-6.-vuosiluokillaovat
energiajasähkö,luonnonrakenteetsekäaineetympärillämme.Säteilysisältyy
näihinkaikkiinosa-alueisiin,muttasitäeiolemainittu5.-6.-vuosiluokkien
opetussuunnitelmassa.Säteilystäperuskoulunopetussuunnitelmaeiannatar-
kempaasisältöä.Säteilyonmeillenäkymättömästikokoajanläsnäarjessa.
Kaikkiaineetsäteilevätjataustasäteilyäsaapuumaanpinnallejatkuvasti.
Kehommeonsopeutunutsiihen.Voidaanolettaa,ettäAuringonvalosekä
lämpöovat5.-6.-luokkalaiselleoppilaalletuttujajahäntunnistaanesäteilyksi.
Oletusvoidaantehdä,koskaAurinkokuuluuopetussuunnitelmankeskeiseen
sisältöönluonnonrakenteista.Käytänsäteilynaalto-jahiukkasluonteesta
esimerkkinäAurinkoa.AurinkosäteileeMaahanvaloajalämpöä.Maassa
havaittavatrevontuletovattodisteauringonemittoimastahiukkassäteilystä.
5.-6.-luokkalainentietäärevontulet,muttaeitiedärevontulienaiheutuvan
hiukkasäteilystä.Hiukkassäteilynkäsiteonheilletuntematon.Joissainoppi-
kirjoissahiukkassäteily-sanaakäytetäänrevontulienselittämiseen.Luonnon
rakenteissaaineenrakentuminenatomeistakuuluuopetussuunnitelmaan.Ato-
mitesitetäänpallomallilla.Varatuistahiukkasistaelektronimainitaanjoissain
oppikirjoissa.[46,47]

Opetussuunnitelmanhyvänosaamisenkuvauksenperusteella6.-luokanpäät-
tänytoppilasonkykenevärakentamaanohjeidenjaohjauksenavullasu-
mukammion.Hänpystyykuvailemaansanallisestihavaintojaanjavertaile-
maanerihavaintojakeskenäänsekäluokittelemaanhavaintonsa.Valtaosa
tiedeleiriläisistäsuorittivat5-6.luokka-astetta,jotentyöpajanhaastavuus
vastasileiriläistenoppitasoa.Leiriläisetkykenivättekemäänhavaintoja,ku-
vaamaansanallisestihavaintojaansekävertailemaanhavaintojakeskenään.
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Oletinleiriläistenkirjaavanhavaintojaantutkimuspöytäkirjaanjakuvaile-
maansanallisestiniitä.Tutkin,mitenoppilaatpiirsiväthavaintoja,taikuvasi-
vatniitäsanallisesti.Otinmyösselvää,löytyiköuusiasanallisiakuvauksia.[48]

Osatiedeleiriläisistäoli7.vuosiluokalla,jotentarkastellaanseuraavaksiylä-
koulunopetussuunnitelmansisältöä.Opetussuunnitelmassa7.-9.-vuosiluokilla
säteilysisältyyluonnonrakenteetosa-alueeseen.Osa-alueessamääritellään
seuraavatsäteilyynliittyvätkäsitteet;radioaktiivinenhajoaminen,fissioja
fuusio,ionisoivasäteilyjasenvaikutuselolliseenluontoonsekäsäteilyltäsuo-
jautuminen.Hyvänosaamisenkriteerienperusteellaoppilastunteesäteilylajit
jasäteilynvaikutuksia,pystyyerottamaanvaarallisetsäteilylajitvaarattomis-
tajaosaasuojautuasäteilyltä.Lisäksioppilasosaakäyttääkeskusteluissaan
keskeisiäfysiikankäsitteitämuunmuassaenergia,vuorovaikutusjasäteily.[48]

Oletan,ettäleiriläisteneriosaamistasonäkyyvastauksissa.Osatyöpajaan
osallistujistaeiolekäynyt6.vuosiluokkaa,jotenoppilailtaeivoivaatiaope-
tussuunnitelmanmukaista6.vuosiluokanmukaistaosaamista.Tämänäkyy
vastauksissaentiedä-sekätyhjinävastauksina.

4.2 Kyselytjakysymykset

Oppilaillesuoritettiinennentyöpajanalkuakyselysäteilystä.Kyselylläoli
tarkoituksenakartoittaaoppilaidenkäsityksiäsäteilystä.Työpajassaoppi-
laattekiväthavaintojarakentamallaansumukammiolla.Oppilaatkirjasivat
havaintonsatutkijantutkimuspöytäkirjaan.Tutkijantutkimuspöytäkirjassa
oppilaitapyydettiinpiirtämäänrakentamansasumukammionradatjakuvai-
lemaanniitäsanallisesti.Josoppilaanrakentamasumukammioeitoiminut,
havainnotsuoritettiinsumukammiostaDCC-600.Tutkijantutkimuspöytäkir-
jaantaakuvanmitenjamillaisenaoppilaatnäkiväthavaitutradat.Näkevätkö
oppilaatradatsamallalaillakuinohjaaja?Työpajanlopussaoppilaattäytti-
vätloppukyselyn.Loppukyselylläolitarkoituskartoittaa,onkosumukammion
jasäteilynvälillesyntynytyhteys?Tutkimuksessakäytetytalku-jaloppukyse-
lysekätutkijantutkimuspöytäkirjalöytyvätliitteistä2-4.Kyselytsuoritettiin
anonyymistiTietomaanjakouluryhmänopettajienluvalla.Tutkimuksenky-
symyksetlaatiSamuliLintula.Seuraavaksikäsittelenkysymyksenkerrallaan
japerustelensurvey-kysymykseni.

4.2.1 Esikysymykset

1. Mitkäseuraavistaasioista/esineistäsäteilevät?

Aurinkoonvalo-jalämpöenergianlähde.Oppilaatosaavattunnistaanämä
kaksienergiamuotoa.HiukkassäteilynlähteenäAurinkoaoppilaateivätosaa
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nimetä.Oppilaattunnistavatrevontulet,muttaeivätosaakytkeäsitäAurin-
gonhiukkassäteilynsynnyttämäksi.Osassaoppikirjoissakerrotaanrevontulien
olevanAuringonhiukkassäteilynaiheuttamavaloilmiö.Oppikirjoissaaurinko-
paneeliesitelläänlaitteena,jokamuuttaaAuringonsäteilyenergiansuoraan
sähköenergiaksi.

Lippalakkionarkinenesine.Ensimmäisenkysymyksentarkoitusonherät-
tääajattelemaan,voikoarkinenesinesäteillä?Joslippalakkisäteilee,mitä
säteilyäsesäteilisi?Elinympäristössämmeonsäteilylähteitä,joidenläsnäolo
yllättää.Esimerkiksipalovaroitinsisältääα-lähteen.Emmehavaitsepalova-
roittimentoimintaaarjessa,ennenkuinsevaroittaatulipalosta.

Matkapuhelinsäteilee,muttaeriaallonpituudella,kuinAurinko.Matkapu-
helimestakäytänjatkossakännykkä-nimitystä.Seonoppilaidenkäyttämä
puhekielenilmaisumatkapuhelimelle.Kännykkäonnykynuorilleniinarkinen
laite,ettäsentoimimistapidetäänitsestäänselvyytenä.Kännykkääeiheti
mielletäsäteilylähteeksijasentoimintaradioaalloillaeioletuttua.Josky-
seessäolisiradio,radiontoimiminenradioaalloillatunnistettaisiin.

Jäätelötuuttituntuukäteenkylmältä.Yleinenvirheellinenkäsitysonlämmön
siirtymisensuunta.Aistihavaintosanoo,ettäjäätelötuuttisäteileekylmää,
jolloinlämmönkulkusuuntamielletäänväärinpäin.Kysymyksellähalusin
kartoittaa,yhdistävätköoppilaatlämpösäteilynjäätelötuuttiin.

2. Mitäonradioaktiivinensäteily?

Radioaktiivinensäteilyonepätarkkatermi.Sillätarkoitetaanionisoivaasätei-
lyä.Radioaktiivinensäteily-termiäkäytettiin,koskaseonoppilaidenarjessa
käytettytuttutermi.Radioaktiivinensäteilytuleemieleenhelpostisäteilystä
puhuttaessa.Radioaktiivinensäteilyesiintyyonnettomuuksienyhteydessä
mm.FukusimajaTśernobyljasiksisilläonnegatiivinenjapelottavamaine.
Toisellakysymykselläolitarkoituksenakartoittaaesitietoaradioaktiivisesta
säteilystäjasiitä,mitenoppilaatselittävätradioaktiivisensäteilyn.

3. Missäihminenvoialtistuasäteilylle?

Kolmannenkysymyksentarkoituksenaontunnistaaerisäteilylähteitä.Mitä
5.-6.-luokkalainenoppilastunnistaasäteilylähteiksi?Entäyläkoululainen?
Onkoniissäeroavaisuuksiataisamankaltaisuuksia?Säteilynspektrionlaaja,
jotenoletanvastauksienolevanmonipuolisia.Ihminenaltistuukokoajan
taustasäteilylle.Otaksun,ettähiukkassäteilyeikuuluoppilaannäkyvään
arkeen,jotenenodota,ettähemainitsisivattaustasäteilyä.
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4.Väite:Säteilyvoikoostuahiukkasista

Viimeinenkysymysoliesitettyväitemuodossajokaonoikein.Väitteellähaluan
kyseenalaistaaoppilaankäsityksen,ettäsäteilyonpelkästäänaaltoliikettä.
AuringonhiukkassäteilyhavaitaanMaassarevontulina.Revontuliaeiyhdistetä
hiukkassäteilyynjasiksiväitevoikuulostaaoppilaastaoudolta.

4.2.2 Tutkijantutkimuspöytäkirja

Tutkimuspöytäkirjantarkoituksenaolisaadaparempikuvasiitä,mitäleiriläi-
setnäkevätsumukammiossa.Havaitsevatkoheratoja?Mitenoppilaatpiirtävät
havaintonsajakuvailevatniitäsanallisesti?Minkälaisiajohtopäätöksiähe
tekeväthavaintojensapohjalta?Oppilaspiirtäärakentamastaansumukam-
miostahavaitsemansaradatjakuvaileeominsanoinradanpaksuutta,pituutta
jamuotoa.Oppilaidenpiirtämienratojenperusteellaonmahdollistanähdä,
millaisenaoppilasonhavainnutradan.Havaitsemansaradanperusteellaop-
pilaatvoivattehdäjohtopäätöksiäradansynnyttämästähiukkasesta.Oliko
kyseessäpaksujasuorarata?Silloinkyseessäonisomassainenhiukkanen.Jos
rataonmutkikasjaohut,kyseessäonpienimassainenhiukkanen.Tämäon
minustatutkimuksenmielenkiintoisinosiojaauttaakehittämäänoppilastyötä
sekäohjausta.Kunoppilaskuvaileeominsanoinhavaintojaan,oppilasei
olerajoittunutohjaajankäyttämäänkuvailuunjasanastoon.Odotan,että
vastauksissaesiintyyuusiakuvaileviasanojajaomaperäisiäkuvauksia.

4.2.3 Jälkikysymykset

1.Tiedätkö, mitäsumukammiossavoidaanhavaita?

Ensimmäiselläkysymyksellätestasin,mitäoppilashavaitsisumukammiossa.
Pääasiassaodotinvastauksena,ettähavaitaanratojenmuodostumistasumu-
kammionsisällä.Kysymykseenasetteluonavoinsiten,ettävastaukseksivoi
vastatahavainnoillataisittenilmiöllä.Voitiinsiisvastata,ettäsumukam-
miossahavaitaanratataihiukkasensynnyttämärata.Kysymyksessäolien
tiedä-vastausvaihtoehto.

2. Mihinluonnonilmiöönsumukammionradatliittyivät?

Toisellakysymyksellätestasinoppilaantietouttasumukammiossatapahtu-
vaanilmiöön.Ilmiöllätarkoitinsäteilynvuorovaikutustaaineenkanssa.Mi-
käaiheuttaaratojensyntymisen?Yhdistääköoppilassumukammionradat
ympäröivänsäteilynsynnyttämiksi?Kysymykseenolimahdollistavastata
valitsemallaentiedä-vaihtoehto.
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3. Miteneri massaisethiukkasetpystyttiinerottamaantoisistaan
sumukammiossa?

Kolmaskysymyskäsittelioppilaanjohtopäätöksiä.Havaitsikooppilaserilaisia
ratojajamitäjohtopäätöksiähäntekihavainnoistaan?Vastaukseksiodotin,
ettäisomassainenhiukkanenjättääleveänsuoranradanjapienimassainen
hiukkanenohuenjamutkaisenradan.Kysymyksenasetteluolivastakkainen
kuintutkimuspöytäkirjanpäättelyketju.Oppilaatkirjasivatomathavaintonsa
tutkijantutkimuspöytäkirjaanjatekivätniistäjohtopäätöksiä.

4.Väite:Sumukammiossahavaitutradataiheutuvatsäteilystä

Neljäskysymysoliesitettyväitemuodossa.Väitteellätutkinoppilaidenkäsi-
tyksiäsumukammionratojenmuodostumisesta.Väitetarkistaa,onkooppilas
sitämieltä,ettäsumukammionratojenjasäteilynvälilläonyhteys.Radat
johtuvatsäteilynläsnäolosta.Väiteonoikein.Väiteonensimmäisenkysymyk-
senkontrollikysymys.Ensimmäinenjaneljäskysymyskysyvätsamaaasiaa.
Josoppilasymmärtääsumukammionratojenaiheutuvansäteilynläsnäolosta,
hänvastaaensimmäiseenkysymykseenjaensimmäiseenväitteeseenyhtene-
västi.Josvastauksetovatkeskenäänristiriidassa,oppilaseioleymmärtänyt
sumukammionratojensyntyvänsäteilynvaikutuksesta.Josvastauksetovat
keskenäänyhtenevät,sumukammioononnistunuttuomaanesillesäteilyn
hiukkasluonnettaoppilaalle.

5.Väite:Hiukkassäteilyonperäisinympäristöstä

Viideskysymysolimyösväitemuotoinen.Väitteellätestaan,onkooppilaiden
käsityssäteilystämuuttunutsumukammiontyöpajanaikana?Väiteonoi-
kein.Työpajassaoppilaathavainnoivatitserakentamallaansumukammiolla
luokkahuoneentaustasäteilyä.Odotinoppilaidenolevansamaamieltäväit-
teenkanssa,koskaoppilaatolivatkäyneetSäteileväympäristö-työpajan.
Hiukkassäteily-termioliosalleoppilaistatuntematonjasiksiväitevoitiinko-
keavaikeana.Esikyselynkolmasjaneljäskysymystestasivaterisäteilylähteen
tunnistamistasekäkartoittivatoppilaidentietämystäsäteilynhiukkasluon-
teesta.Esikyselyssäniidenoppilaiden,jotkaolivatsitämieltä,ettäsäteilyvoi
koostuahiukkasista,pitäisiollaviidennenkysymyksenväitteenkanssasamaa
mieltä.
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4.3 Tulokset

Olenvertaillutjaluokitellutvastauksia.Olenkäyttänyttutkijanoikeut-
tavastauksientulkitsemisessa.Epäselvättapauksetolentulkinnuttyhjiksi
vastauksiksi,jottaneeivätvääristätuloksia.TuloksetanalysointiinExcel-
taulukko-ohjelmalla.Tuloksetonesitettypylväsdiagrammeissasuhteellisina
prosenttiosuuksina.TulostentarkastelussatiedeleirinA-jaB-ryhmästäsekä
koululaisryhmästäkäytetäännimityksiäA-,B-jaC-ryhmä.Huomattavaa
ryhmienvälisessävertailussatutkijantutkimuspöytäkirjassaon,ettäB-ryhmä
täyttitutkimuspöytäkirjanyksin,kunvastaavastiA-jaC-ryhmätäyttivätsen
pareittain.Herääkysymys,mikäonparinvaikutus.Tulostenvähentäminenoli-
sipienentänyttutkimuksenotosta.Tutkimuspöytäkirjantuloksetonesitetty
suhteellisinaprosenttiosuuksina,jolloinneovatkeskenäänvertailukelpoiset.

4.3.1 Esikysely

1.Säteileviksitunnistettujaasiotajaesineitä

KaikissaryhmissäAurinkotunnistettiinsäteilylähteeksi.Suurinosaoppi-
laistatunnistikännykänsäteileväksi.Oppilaidenitsensäkeksimätsäteilevät
asiat/esineetvoidaanjakaakolmeenryhmään.Ensimmäinenryhmäonnä-
kyvävalo.Tähänryhmäänluettiinoppilaidenehdotuksetpeili,kuu,tähti,
UV-säteily,lampunvalo,laserjatelevisio.Kaikillenäilleonyhteistä,ettäne
lähettävättaiovatsähkömagneettistasäteilyä.Noin33-50%oppilaistaeri
ryhmissätunnistijonkunsähkömagneettisensäteilyntaisenlähteen.

Toinenryhmäonsähkölaitteisiinliitettysäteily.Tämäsäteilymielletään
jokolaitteentoimintaantainäytöruudunemittoimaanvaloon.Tässäryhmäs-
säsäteilymielletäänlaitteentoimimiseenesim.radioaaltojentapauksessa.
Tablettioliyleinenoppilaidenvastaus.Tablettitoimiiradioaalloillajatable-
tinnäyttöemittoinäkyväävalo.Se,kumpaasäteilyäoppilastarkoittaa,ei
voidatämänkyselynperusteellaerottaa.Muitaryhmäänkuuluviaehdotuksia
olivattietokone,radio,mikoaaltouunijasähköjohto.Televisioeikuulutähän
ryhmään,silläoletinsennäyttöruudunemittoivansähkömagneettistasäteilyä.

Kolmasryhmäoliradioaktiivinenryhmä.Oppilaidenomiaehdotuksiasätei-
leviksiasioiksiolivattässäryhmässäuraani,ydinvoima,fissioreaktori,plu-
tonium,ydinpommiräjähdys,ydinohjusjaydinjäte.Kaikkikolmeryhmää
esiintyivätyhtäsuurillaosuuksillaoppilasryhmissä.Lippalakkiaeitunnistettu
säteilylähteeksi.Vainyksioppilasolisitämieltä,ettäjäätelötuuttisäteilee.
Kyseiselläoppilaallaolivirheellinenkäsityslämmönsiirtymissuunnasta.
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2. Mitäonradioaktiivinensäteily?

38%A-ryhmän,25%B-ryhmänja19%C-ryhmänoppilaistatunnisti
radioaktiivisensäteilynsäteilyksi.Oppilaidenvastauksistakäviilmi,että
radioaktiivinensäteilyonvaarallistasäteilyä.Tuloksistahavaitsinoppilaiden
tunnistavanvaaralliseltasäteilyltäsuojautumisen,minkätulkitsinsäteilyn
tunnistamiseksi.Muutamassavastauksessaradioakiivinensäteilytunnistettiin
hiukkassäteilyksi,muttavastaavastiradioaktiivisensäteilyntunnistettiin
olevanaaltosäteilyä.Tyhjätvastauksettulkittiintietämättömyydeksi.

3. Missäihminenvoialtistuasäteilylle?

Vähintäänpuoletoppilaistajokaisessaryhmässäosasinimetäpaikan,missä
ihminenaltistuusäteilylle.Tällaisiksipaikoiksioppilaatehdottivatydinvoima-
laajasenlähialueita,tehtaita,ydinvoimalaonnettomuuspaikkoja,avaruutta,
Aurinkoa,uimarantaajaulkonakirkkaassaauringonvalossaoleskelua.Aurin-
gonvalorannallaoliyleisinvastaus.

4.Väite:Säteilyvoikoostuahiukkasista

83%A-ryhmän,94%B-ryhmänja85%C-ryhmänoppilaistaoliväitteen
kanssasamaamieltä.Tämäolitäysinpäinvastainentuloshypoteesinkans-
sa.
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4.3.2 Tutkijantutkimuspöytäkirja

1.Sumukammiossahavaittiin

Kunohutrata,paksuratajapistelasketaanyhteen,puoletC-ryhmästänäki
yhdenhavainnon.A-jaB-ryhmissäpuoletoppilaistahavaitsivatainakinyh-
denradan.Yleisinhavaitturataoliohutrata.Silloinkyseessäonelektronin
taimyoninsynnyttämärata.Toiseksiyleisinhavaintoolisumukammionsumu.
Noin10%oppilaistaolihavainnutpaksunradan,mikävastaaalfahiukka-
senrataa.A-ryhmäoliainoanaryhmänäkirjannuthavaintonsasumustaja
pistemäisestäradasta.

2.Onkokuvausyhdenmukainenhavainnonkanssa?

67%A-ryhmänja66%B-ryhmänoppilaidenkuvailuistatukiheidänpiirtä-
määnsähavaintoa.C-ryhmässä35%kuvauksistavastasipiirrosta.C-ryhmässä
yli20%:ssavastauksistaoppilaanantamakuvausolieriäväpiirroksenkans-
sa.Muissaryhmissäeriävävastausolinoin6%:ssavastauksista.Tyhjien
vastaustenosuusvastauksistaolijokaisessaryhmässävälillä28-42%.

3.Onkojohtopäätösyhdenmukainenhavainnonkanssa?

B-jaC-ryhmänjohtopäätöksetolivatyhdenmukaisetpiirroksenkanssa44
%:ssaja35%:ssaryhmänvastauksista.A-ryhmänjohtopäätöksistävain21
%oliyhdenmukainenpiirroksenkanssa.Kaikissaryhmissätyhjienvastausten
osuusolinoin40%suuruinen.

4.Eroavatkohavainnottoisistaan?

A-ryhmässä50%havainnoistaerositoisistaan.A-ryhmäoliainoaryhmä,
jokakirjasisumunhavainnokseen.Muissaryhmissä,missäsumuhavaintoaei
kirjattu,tuloson25-35prosenttiyksikköäalhaisempi.Sumuhavaintoselittää
ryhmieneriävättulokset.C-ryhmäntuloksetolivatpäinvastaisetA-ryhmän
kanssa.

25%B-ryhmänja15%C-ryhmänoppilaistakirjasitoisistaaneroavatha-
vainnottutkimuspöytäkirjaan.Suurinosaoppilaistaolipiirtänytohuenradan
kahteenkertaan.Tällöinkyseessäolivateriradat,muttaeiväterihiukkasten
synnyttämätradat,jokaolitarkoitushavaita.Tällöinhavaintojenvälilläei
oleeroa.Tässäolentulkinnut,ettäsumutjaohutrataovaterotettavissa
toisistaan.TämänostaaA-ryhmänprosenttiosuutta.
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4.3.3 Loppukysely

1.Tiedätkö, mitäsumukammiossavoidaanhavaita?

Suurinosa(A-ryhmä:79%;B-ryhmä:81%;C-ryhmä:74%)oppilaista
tiesi,mitäsumukammiollahavainnoitiin.Oppilaattunnistavaterilaisiaratoja.
Tulkitsinvastauksissaesiintyneetsäteethiukkasradoiksi.Tulkitsinradattai
itsehiukkastenvuorovaikutuksensumukammiossaosaamiseksi.

2. Mihinluonnonilmiöönsumukammionradatliittyivät?

33%A-ryhmänja50%B-ryhmänoppilaistaosasiyhdistääsumukammion
radatsäteilynvuorovaikutukseenalkoholisumunkanssa.A-jaB-ryhmien
vanhemmillaoppilaillaolienemmänesitietoajaheyhdistivätsumukammion
radatsäteilynläsnäoloon.Kaikistavastauksistasuurinosaoppilaistamainitsi
säteilyn,eikähiukkassäteilynvuorovaikutustataiionisaatiota.C-ryhmässä
vain4%osasiyhdistääradatsäteilynvuorovaikutukseensumunkanssa.
Suurinosaoppilaistaeiymmärtänytsumukammiossatapahtuvaailmiötä.

3. Miteneri massaisethiukkasetpystyttiinerottamaantoisistaan
sumukammiossa?

42%A-ryhmänja56%B-ryhmänoppilaistaolitietoasiitä,mitenerimassai-
sethiukkasetpystyttiinerottamaansumukammiossa.VastaavastiC-ryhmässä
tietävienoppilaidenosuusolivain11%.Erimassaisethiukkasetjättäväteri-
laisettiivistymisvanat.Osaamiseksitulkitsinerilaisetradat.Sumukammiolla
saadaannäkymättömänhiukkasenratanäkyviin.Kunsumukammiossahavai-
taankeskenäänerilaisiaratoja,kammiossaliikkuuerilaisiahiukkasia.Tätä
päättelyketjuakysyttiinaiemmintutkijantutkimuspöytäkirjanjohtopäätök-
sissä.

4.Väite:Sumukammiossahavaitutradataiheutuvatsäteilystä

Suurinosa(A-ryhmä:71%;B-ryhmä:69%;C-ryhmä:70%)oppilastaoli
väitteenkanssasamaamieltä.C-ryhmästä30%oppilaistaoliväitteenkanssa
erimieltä.Osuuttanostaatyhjienvastaustenpuuttuminen.Väitteentuloksien
perusteellaoppilaanosaamistasostariippumattaoppilaatolivatsitämieltä,
ettäsäteilysynnyttäähavaitutradatsumukammioon.

5.Väite:Hiukkassäteilyonperäisinympäristöstä

Kaikissaryhmissäsuuriosa(A-ryhmä:54%;B-ryhmä:81%;C-ryhmä:78
%)oppilaistaolisamaamieltäväitteenkanssa.A-ryhmäerosi26prossent-
tiyksikköäB-ryhmäntuloksesta.A-ryhmälläolisuurimmaterimieltä-ja
tyhjä-vastausosuudet.C-ryhmäntuloksetolivatB-ryhmänmukaiset.
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4.4 Pohdinta

Tässäluvussaolenarvioinuttutkimuksestanisaatujatuloksia,japohtinut
syitäsaatuihintuloksiin.Luettavuudenselkeyttämiseksikäytintässäluvussa
samaaotsikointiakuinluvussa4.3.

4.4.1 Esikysely

1.Säteileviksitunnistettujaasiotajaesineitä

Tuloksienperusteellaoppilaatosasivattunnistaaheilletuttujasäteilylähteitä,
kutenAuringonjamatkapuhelimen.Tuloksienperusteellaalakoululaisillaoli
tietoaerisäteilylajeista.Heidänehdottamatsäteilylähteetjaettiinkolmeen
ryhmään:näkyväänvaloon,sähkölaitteisiinliittyväänsäteilyynjaradioak-
tiiviseensäteilyyn.Valojasähkökuuluvatalakoulunopetussuunnitelmaan,
muttaradioaktiivinensäteilyei.Siitähuolimatta5.-6.-luokkalaisillaolitie-
toaradioaktiivisestasäteilystä.Oppilaatliittivätsäteilynlaitteisiin,jotka
toimivatsähköllä.Tästävoisipäätellä,ettäoppilaatajattelevatsähkökenttää,
eivätkäsähkömagneettistasäteilyä.

2. Mitäonradioaktiivinensäteily?

Säteilyltäsuojautuminenkuuluuyläkoulunopetussuunnitelmaan.Tuloksien
perusteellaalakoululaisettunnistivatydinvoimalan,-pomminja-räjähdyksen
radioaktiiviseksisäteilyksi.Oppilaidenvastuksistakäviilmi,ettäradioak-
tiivinensäteilyymmärretäänvaarallisenasäteilynä,joltapitääsuojautua.
Alakoululaisettietävät,ettäonolemassavaarallistasäteilyäjaettäsiltäsuo-
jaudutaan.Varmaatietoaradioaktiivisestasäteilystäoppilaillaeiole,mutta
setarkentuuyläkoulussa.A-jaB-ryhmienkorkeammattietämisenosuudet
selittyysillä,ettäryhmissäoliyläkoululaisia.

3. Missäihminenvoialtistuasäteilylle?

Tulostenperusteellaoppilaattunnistivatmoniaeripaikkoja,missäihminen
voialtistuasäteilylle.YleensäsäteileväpaikkaliittyiAuringonvaloontaiydin-
voimalanläheisyyteen.Kukaanoppilaseimaininnutvastauksessaanjatkuvaa
taustasäteilyä.OppilaattunnistavatkonkreettisestiAuringonvaaralliselta
UV-säteilyltäsuojautumisen.Osaoppilaistaolisitämieltä,ettäsäteilynvaa-
rallisuusliittyyvalonkirkkauteen.Oppilaattunnistivatvalonintesiteettin.
Valonintesiteettieisuoraankerrosäteilynvaarallisuutta.Sähkömagneetti-
sensäteilynaallonpituusmäärääsäteilynvaarallisuuden.Tulostenpohjalta
oppilaatymmärtävät,ettäihminenaltistuusäteilylle.
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4.Väite:Säteilyvoikoostuahiukkasista

Opetussuunitelmanmukaanalakoululaistentiedothiukkasistarajoittuvat
elektroniin.Heilläeiollutkäsitystähiukkassäteilystäkoskasekuuluiyläkou-
lunopetussuunitelmaan.Olinolettanut,ettäoppilaatmainitsivatsäteilyn
aaltoluonteenjaeivätkäpystyisivastaanottamaanajatustasäteilynhiukkas-
luonteesta.Saatutulosoliyllättäväsiksi,ettäoppilaillaeiollutongelmaa
mieltääsäteilyähiukkassäteilyksi.

Josväiteolisiesitettynegaationa,väitän,ettävastausjakaumaolisitoisen-
lainen.Epäilen,ettäosaoppilaistaonvastannutarvaten.Onkonäinselkeä
tulosluotettava?Suhtaudunepäillennäinsuureenyksimielisyyteen,silläosa
oppilaistaoli5.-vuosiluokalla,joillekäytettytermieiolluttuttu.Näidentie-
tojenpohjaltaminunonvaikeapitääluotettavanasaatuatulosta.Tulosja
hypoteesiniovatristiriidassa,jotenminunonluovuttavahypoteesistanija
luotettavasiihen,ettäoppilaillaeiolehaittaaviaennakkokäsityksiäsäteilyn
hiukkasluonteesta.Arvelensilti,ettäjoidenkinoppilaidenmielestäsäteilyn
koostuminenhiukkasistaonmahdotonajatus.Tuloksestavoidaanpäätel-
lä,ettäoppilaateivätpidämahdottomanaajatuksenasäteilynkoostumista
hiukkasista.

4.4.2 Tutkijantutkimuspöytäkirja

1.Sumukammiossahavaittiin

Vähäisetalfaratahavainnotovattodennäköisestiperäisinkammionilmanra-
donpitoisuudestataikyseessäonlevennytmyoninrata.Toisaaltahavainnot
onvoitutehdäDCC-600sumukammiossa.DCC-600:ssalevenneitämyonira-
tojahavaitaanselvemminkuinitserakennetuillasumukammioilla.

A-ryhmäolitehnytmonipuolisestihavaintoja,mikähavaitaanlaajanatulos-
jakaumana.A-ryhmätyöskentelipareittain,minkäarvelenosittainjohtaneen
tarkaantyöskentelyyn.C-ryhmäolitehnytvähitenhavaintojajapuoletoli
jättänytkirjaamattahavaintonsa.Suurentyhjä-vastausosuudenselittääsu-
mukammionratojennäyttäminensamalta.Oppilaateivätolehavainneet
taustasäteilynsyntyttämienratojenvälilläselvääeroa.Elektroninjamyonin
radatovatnäyttäneetkammiossakeskenäänsamalta.Kunratojenvälilläei
oleselkeääeroa,oppilaatkirjaavatmolempienhiukkastenradatohuinara-
toina.Työpajaapitääkehittääsiten,ettäkäytetäänesimerkiksialfalähdettä,
jonkarataeroaaselkeästibeeta-jamyoniradoista.Lisäksikirjaamattomuutta
selittääkoululaisryhmänväsymysjalevottomuussekämuutmielenkiintoiset
asiat,kutenkuivajää.

PareittaintyöskennellytA-ryhmäolihavainnutsumuajapistemäisiära-
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toja.YksinhavaintonsakirjannutB-ryhmätekisamanlaisiahavaintoja,mut-
taeikirjannuthavaintojasumustataipistemäisestäradoista.JosA-ryhmä
olisijättänytsumunhuomioimatta,tuloksetohuenradanosuudestakasvai-
sivatB-ryhmäntasolle.HuomioitavaaA-ryhmässäonollutyksihavainto
pistemäisestäradasta.Tämäonollutyllättävähavaintoenkäitseonnistunut
havaitsemaankyseistähavaintoaitserakentamallanisumukammiolla.Toi-
saaltatämänhavainnonvoisikyseenalaistaajasivuuttaa,muttaolenitse
havainnuttaustasäteilynpistemäisiäratojaDCC-600:lla.Pistemäistenratojen
havaitseminenitserakennetullasumukammiollaonsiismahdollista.Ilma-
kuuronaikanamaanpinnallahavaittujenhiukkastenlukumääräkasvaa,joten
todennäköisyyshavaitapistemäinenratanousee.Taustasäteilyvuonvaihte-
luselittääosaksiA-jaB-ryhmienvälisiähavainnointieroja.Oppilaatolivat
yllättäneettehdyillähavainnoillaanminutjaosoittaneet,ettähepystyvät
tekemääntarkkojahavaintoja.Tulostenperusteellaenhavainnutparityös-
kentelynvaikuttavanhavainnointitarkkuutteen.Parityöskentelykuitenkin
nopeuttirakennusvaihetta.

2.Onkokuvausyhdenmukainenhavainnonkanssa?

Yleensäradanpituuttajapaksuuttaolikuvattulukuarvollajamittayksiköllä.
Tämäeivastannutodotustakuvailevistajamonisanaisistakuvailuista.Op-
pilaatkäyttivätseuraavanlaisiasanojakuvailuissaan:V-kirjain,vääntynyt,
kiemura,kulmikas,outo,käärmeenmuotoinen,oksa,lörö,litteä,lumisateinen,
mutkitteleva,kiemurteleva,koukkujatikkusuora.Lumisadekuvaaselväs-
tisumukammioonmuodostunuttaionisadetta.Oksa,käärmeenmuotoinen,
koukku,kiemura,mutkittelevajavääntynytkuvailevatmahdollisestiβ-rataa.
Tikkusuorakuvaaselvästiα-rataa.Muistakuvailuistaonvaikeaollavarma
ilmantarkentaviakysymyksiävastanneeltaoppilaalta.Noin60-70%ryhmien
oppilaistaolikuvailluthavaintojaan,mikäonopetussuunnitelmanhyvänosaa-
misenkanssayhdenmukaista.

35%C-ryhmänoppilaidenkuvauksistaeitukenutheidänpiirrostaan.C-
ryhmän35%olinoinpuoletpienempiA-jaB-ryhminen67%:sta.Tässätulee
ilmitiedeleirinjakoululaisryhmänryhmäero.Tiedeleiriläistenvoidaanolettaa
olevanlähtökohtaisestimotivoituneempiajaharrastuneempiatieteistä.Lisäksi
tuloksiaselittääse,ettäA-jaB-ryhmätkoostuivatala-jayläkoululaisista.

3.Onkojohtopäätösyhdenmukainenhavainnonkanssa?

Oppilaidenvastauksistakäyilmi,ettäA-ryhmässäolisuurempiosuusala-
koululaisiakuinB-ryhmässä.Tämäselittääosaltaantiedeleirienvälistäeroa
johtopäätöksenjapiirroksenvälillä.Koululaisryhmäntuloksetolivatyhden-
mukaisettiedeleirinB-ryhmänkanssa.C-ryhmäkykenitekemäänteorian
mukaisiajohtopäätöksiä,kutenB-ryhmä.Ryhmienvälilläoneroavaisuuksia
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oppilaideniänjaoppimääränvälillä.Lisäksityöskentelytavatovatolleeteri-
laisia.B-ryhmänoppilaattekivätjohtopäätöksetyksin,kuntaasC-ryhmän
oppilaattekivätsenparityönä.Otantaonpieni,jotennäidentulostenperus-
teellaeivoidaottaakantaasiihen,lisäsiköyksintyöskentelyoikeitavastauksia.
B-ryhmäsisälsimuutamiaharrastuneitayläkoululaisia,jotkanostavatryh-
mänkeskiarvoa.

Suuriosa(A-ryhmä:42%;B-ryhmä:41%;C-ryhmä:42%)kaikkienryhmien
oppilaistaeiosannutvastatakysymykseenjapalauttityhjänlapun.Johtopää-
töstentekeminenohjeistuksenmukaanoliselvästiliianvaikeaalakoululaisille.
Suurinosaryhmienoppilaistaolialakoululaisia,mikänäkyykorkeinaeija
tyhjä-vastaustenosuuksina.Kysymysolisitarvinnutvinkkilaatikon,jotta
kysymysolisiavautunutalakoululaiselle.Vinkkilaatikollatarkoitansellaista
laatikkoa,mistäoppilasvoisikatsoaapuaoikeanjohtopäätöksenmuodosta-
miseen.Jätinvinkkilaatikontietoisestipoiskyselystä,sillämielestäniseolisi
vaikuttanutliikaatuloksiin.

4.Eroavatkohavainnottoisistaan?

A-ryhmätekiainoanaryhmänäsumuhavaintoja.SiitäjohtuuA-ryhmänsuu-
riprosenttiosuus.Epäilen,ettäA-ryhmäntuloksetolisivattoistenryhmien
mukaiset,jossumuhavaintojätettäisiinhuomiotta.25%B-ryhmänja15%
C-ryhmänoppilaidentiesimitenradatvoitiinerottaatoisitaan.Matalatpro-
senttiosuudetkertovat,siitäettäsumukammiotyössäolijatkokehitettävää.Se,
ettäoppilaateiväthavainneettoisistaaneroaviaratoja,kutenolinolettanut,
eioleoppilaidenvika.Joskahtahelpostitoisistaanerottettavaahavaintoa
eivoitehdätaustasäteilynhavainnoinnista,työpajaapitääkehittää.Jotta
toinenselvästierotettavaratasaadaanaikaiseksionkäytettäväsäteilylähdettä.
Opettajanpitääkäydäkiertämässäα-lähteenkanssanäyttämässäalfarata
oppilailleheidänsumukammioissaan.Tällöinsaataisiinvarmastikaksiselvästi
toisistaaneroavaarataa.

4.4.3 Loppukysely

1.Tiedätkö, mitäsumukammiossavoidaanhavaita?

Oppilaathavaitsivatsumukammiossaviivoja,säteilynaiheuttamiaviivoja,
radioaktiivisiasäteitä,sumua,hiukkasratoja,hiukkasia,jotainhiukkasia,ato-
meja,hiukkassäteilyä,säteilyä,taustasäteilyä,kylmyyttäjahiukkashöyryä.
Vastauksienperusteellaoppilaatyhdistivätratojensyntymisensäteilynaihet-
tamiksi.Työpajanjälkeenoppilaatymmärsivät,ettäsäteilytaihiukkassäteily
synnyttiradatsumukammioon.Hiukkashöyrynolentulkinnutsumukammion
sumuksi.Epäilen,ettäoppilaateivättarkoitasumullaionisadetta,jotensiksi
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enhyväksysitätässätietämiseksi.Kylmyydenjaatomitolenmyöstulkinnut
tietämättömyydeksi.

2. Mihinluonnonilmiöönsumukammionradatliittyivät?

Oppilaatehdottivatsumukammionratojenliittyvänsateisiin,revontuliin,
säteilyyn,kosmiseensäteilyyn,avaruussäteisiin,auringonsäteilyyn,sätei-
siin,hajoamiseen,lentokoneeseen,lentokoneensynnyttämiinratoihin,jäähän,
kuivajäähänjasumuun.Oppilaattarkoittavatsäteillähiukkastenratoja.Re-
vontulet,kosmisensäteilyn,avaruussäteilyn,auringonsäteilynjahajoamisen
tulkitsenhiukkassäteilyksi.Oppilailla,eiehkäoletietoahiukkassäteilystä,
muttatulkitsen,ettäoppilaatovattarkoittaneetsitä.Tuloksetolivathypo-
teesinmukaiset.Alakoululaisillaeiolluttietoasäteilynvuovoraikutuksesta
aineenkanssa.A-jaB-ryhmisentuloksistaonnähtävissä,ettäosaleiriläisistä
oliyläkoulussa.HeidänosaamisensanostiA-jaB-ryhmienprosenttiosuuksia.

Sumuonluonnonilmiö,muttasitäeitässäkysymyksessähaettu.Ymmär-
rän,ettäsumuatarjottiinvastaukseksi,koskasemainitaanlaitteennimessä.
Käytintyöpajassaradanmuodostumiseenesimerkkinälentokoneenpako-
kaasuvananmuodostumista.Korkeallalentävänlentokoneentiivistymisvana
nähdäänmaanpinnalta,muttaitselentokonettaeinähdä.Samapäteesumu-
kammiossaeteneväänvarattuunhiukkaseen.Nähdäänhiukkasensynnyttämä
rata,muttaeiitsehiukkasta.Käyttämäniesimerkkionkylläilmiö,mutta
seeiliitymitenkäänsäteilyyn.Muutamatoppilaattarjosivatkäyttämiäni
esimerkkejäilmiönä.

5.-6.-luokkalainenkiinnittäähuomionsamoneensumukammionrakentami-
sessakäytettyynaineeseentaivälineeseen.Näitäolivatkuivajää,kylmyys,
alkoholi,alkoholihöyryjavalo.Selvästienitenkiinnostustaherättivätkuivajää
jaalkoholi.Kuivajäätäjaalkoholiaoppilaatehdottivatilmiöksi.Kuivajää
olioppilailleuusikylmäasia.Oppilaathalusivattunnustella,kuinkakylmää
kuivajääon.Kuivajäänkäytössäonpaleltumisvaara,jotenoppilaateivätmis-
säänvaiheessakäsitelleetkuivajäätä.Alkoholikiehtoooppilaita,jakaikissa
ryhmissäkysyttiin,saakositämaistaa.Opetuslaboratoriossasyöminenja
juominenonkielletty.

3. Miteneri massaisethiukkasetpystyttiinerottamaantoisistaan
sumukammiossa?

Tiedeleiriryhminenjakoululaisryhmäneriäviätuloksiaselittävätoppilaiden
eriesitiedoillajaoppilaidenkyvyillätehdäjohtopäätöksiä.Kouluryhmäläiset
eivätolleetkäyneetalakoulunkokoopetussuunnitelmaa,jotenhetekivätjoh-
topäätöksiäniidentietojenmukaisestimitäheilläoli.Jokaisessaryhmässä
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tyhjienvastaustenmääräolisamaa17%luokkaa.C-ryhmänkohdallahavait-
tiinsuuripiikki,74%,eitiedä-kohdassa.Seselittyymahdollisestioppilaiden
vähäisilläesitiedoillajaväsymyksellä.C-ryhmälletyöpajapidettiiniltapäi-
västä,jolloinoppilaatolivatsilminnähdenväsyneitä,mikävaikuttiheidän
keskittymiskykyynsä.

4.Väite:Sumukammiossahavaitutradataiheutuvatsäteilystä

Tuloksienperusteellaoppilaanosaamistasostariippumattaoppilaatolivatsitä
mieltä,ettäsäteilysynnyttäähavaitutradatsumukammioon.Sumukammion
käyttäminentyöpajassaonauttanutkonkretisoimaansäteilyäosalleoppilaista.
Loppukyselyssäensimmäinenjaneljäskysymysolivatkeskenäänkontrolli-
kysymyksiä.Molempienvastausjakaumatovatkeskenäänhyvinyhteneviä.
Oppilaatosasivattunnistaasyntyneetradatsäteilynsynnyttämiksi.Tämän
perusteellavoidaantodetasumukammionlisänneenoppilaidenkäsitystäsä-
teilystä.

5.Väite:Hiukkassäteilyonperäisinympäristöstä

B-ryhmässäolisuurinyhtämielisyyshiukkassäteilynalkuperästä.B-ryhmässä
olisuurempiosuusyläkoululaisia,kuinA-ryhmässä.TämäselittääA-jaB-
ryhmienvälisensuureneron.A-ryhmänosuusoliyllättäväsilläarvelin,että
C-ryhmäolisienitenväitteenkanssaerimieltä.ValtaosaC-ryhmänoppilaista
olivatväitteenkanssasamaamieltä.

Esikyselynneljäsjaloppukyselynviideskysymysolivatkeskenäänkont-
rollikysymyksiä.Molemmatkysymyksetoliesitettyväitemuodossa.Väitteet
testaavatoppilaantietojahiukkassäteilystä.Esikyselynneljäskysymystes-
tasioppilaantietämystähiukkassäteilynolemassaolosta.Jälkikyselynviides
kysymystestasioppilaantietojahiukkassäteilynesiintymisestä.Esikyselyn
tuloksienperusteella83%A-ryhmän,94%B-ryhmänja85%C-ryhmän
oppilaistaoliväitteenkanssasamaamieltä.Oppilaillaolisiisjonkinlainen
käsityshiukkassäteilystäennentyöpajanaloitusta.Työpajanjälkeen54%
A-ryhmän,81%B-ryhmänja78%C-ryhmänoppilaistaolisitämieltä,että
hiukkassäteilyonperäisinympäristöstä.

KiinnostavayksityiskohtaonA-ryhmän30%:nerotuloksissakontrollikysy-
mystenvälillä.Tämävoijohtuasiitä,ettäalunperin,esikyselynkysymyk-
seenonvastattuarvaten.Epäilen,ettäryhmänalakoululaisetovatolleet
samaamieltäesikyselynväitteenkanssajavastaavastierimieltäloppukyselyn
väitteenkanssa.Arvelen,ettäryhmänyläkoululaisetovatolleetsamaamiel-
tämolempienväitteidenkanssa.Tähänperustuenarvioin,ettäesikyselyn
väitteentodenmukaisempitulosjaukaumaolisisamaasuuruusluokkaa,kuin
loppukyselyssä.

104



5. Yhteenveto

Kaikkioppilaattekiväthavaintoja.Havaintojentekemineneiriippunutop-
pilaaniästätaiesitiedoista.Tulostenperusteellavähintäänpuoletkaikista
ryhmistäonnistuivathavaitsemaanainakinyhdenradan.Useitahavaintoja
tekivainalle10%tiedeleiriläisistä.Koululaisryhmässäeitehtyuseidenrato-
jenhavaintoja.Tuloksistahuomataan,ettäsumukammioeiollutoppilaille
entuudestaantuttujaratojentunnistaminenoliheillehaastavaa.

Tulostenperusteellaoppilaillaolivaikeuksiaerotellaratojatoisistaan.It-
serakennetullasumukammiollahavaitutradateivätnäyniinselkeästikuin
kaupallisellaDCC-600:lla.Taustasäteilynsynnyttävätradateiväteroatoi-
sistaanriittävästi,sitenettäoppilaathavaitsisivatniideneroja.Esimerkiksi
oppilaatkirjasivatelektroninjamyoninradatsamaksiohueksiradaksi.Ky-
seessäolivaterihiukkaset,muttaniidenradatnäyttivätoppilaistasamankal-
taisilta.Maanpinnallaelektroninjamyoninratojeneronvoihavaitatarpeeksi
suuripinta-alaisellasumukammiolla.Itserakennetussasumukammiossaradat
olivathentojajaratojenvälinenerotteluolihaastavaa.Ratojenhavainnointi
vaatioppilailtatakkuuttajakärsivällisyyttä.Siksiratojenhavainnoinnissa
olijatkokehitettävää.Harjaantumattonhavaitsijatarvitseeitserakennetussa
sumukammiossaselvemmineroavatradat.Tässäohjaajataiapuohjaajavoisi
käydäasettamassaα-lähteenoppilaansumukammioon,jolloinsaataisiinkaksi
toisistaaneriäväärataa.Muitakinsäteilylähteitävoisikäyttää,esimerkiksi
β-lähdettä.Opetuskäytössäsäteilylaki(27.3.1991/592)määrää,mitäkouluo-
petuksessasaakäyttää.Kouluopetuksessasuositellaan,ettäsäteilylähteet
ovatallevapaarajan.SäteilylähteenpitääollaSäteilyturvakeskuksentarkas-
tamajasenonsovelluttavaopetuskäyttöön.Ohjaajankannaltaihanteellinen
tulosolisijosalfa-sekäbeetaratahavainnotsaataisiinkirjattuatutkijantutki-
muspöytäkirjaan.Kunneesitetäänvierekkäintutkimuspöytäkirjassa,oppilas
havaitseesuuri-japienimassaisenhiukkasenaiheuttamienratojeneron.[49]

Tutkimuksessanisainkartoitettuaerilaisiaoppilaidensanallisiaratojenku-
vauksia.Olentyytyväinenoppilaidenuusiinkuvailuihin.Yläkoululaisetkirja-
sivathavainnoistaantarkempiakuvauksiajajohtopäätöksiä.Alakoululaiset
kuvasivathavaintojaansuppeamminjajättivätjohtopäätöksenkirjaamatta.
Tuloksetvahvistivatoppilaidentaitojenolevanopetussuunnitelmanmukaiset.
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Oppilaidenesitiedotsäteilystäolivatvaihtelevia.Esikyselynpohjaltaop-
pilaattunnistivatuseitasäteilylähteitä.Kukaaneimaininnuttaustasäteilyä
taikosmisiahiukkasia.Oppilaidensäteilylähteetliittyivätheidänarkeensa.
Tulostenperusteellaoppilaatymmärsivät,ettäihminenaltistuueripaikoissa
säteilyllejahetiesivätkuinkasiltäsuojaudutaan.Esimerkkinämainittakoon
aurinkorasvankäyttöuimarannalla.Radioaktiiviseltasäteilyltäsuojautumi-
nentunnistettiin,muttaitseradioaktiivisensäteilynselittäminenoliliian
haastavaa.Yllättävätuloson,ettäoppilaateivätpidämahdottomanaajatuk-
senasäteilynkoostumistahiukkasista.Joseioleennakkokäsitystäsiitä,että
säteilyeivoisikoostuahiukkasista,seedesauttaasäteilynlisäoppimista.

Tulostenperusteellaoppilaatymmärsiväthavaitutradatsäteilynsynnyt-
tämiksi.Työpajassaonnistuttiinkonkretisoimaanoppilaillesäteilyäsumukam-
mionavulla.Tämävoidaanpäätelläjälkikyselynensimmäisenjaneljännen
kysymyksenyhtenevistävastausjakaumista.Toteansumukammionkäytön
työpajassalisänneenoppilaidenkäsitystäsäteilystä.

Säteilynhiukkasluonnejäityöpajassaosalleoppilaistaepäselväksi.Valtaosa
oppilaistaeiymmärtänytsumukammiossatapahtuvaasäteilynvuorovaiku-
tustaaineenkanssa.Tämäjohtuisiitä,ettäsuurinosatutkimusryhmien
oppilaistaolialakoululaisia.Säteilyeisisällyalakoulunopetussuunnitelmaan.
Opetussuunnitelmanmukaanyläkoululainenkykeneetunnistamaansäteilyla-
jitjasäteilynvuorovaikutuksia,erottaavaarallisetsäteilylajitvaarattomista
jaosaasuojautuasiltä.Epäilen,ettähiukkassäteilynluonneavautuiyläkou-
lulaisille,muttaalakoululaisilleseoliliianvaikeaasia.Yläkoululaisillaoli
laajemmatesitiedotkuinalakoululaisilla,minkähavaitsintiedeleiriryhmien
vastauksista,joissaosassamainittiinmm.hiukkassäteily.Oppilaidenlähtö-
tietotasooliopetussuunnitelmanmukainen.Työpajavahvistijakonkretisoi
oppilaidenkäsitystäsäteilynhiukkasluonteesta.

Alakoululaistenjayläkoululaistenerottulivatesilleeriävinätermeinävas-
tauksissasekäopetussuunnitelmansisällöissäjaniihinliittyvistätermeistä.
Alakoululaisellepitääkäyttääyksinkertaisiajakuvaileviatermejä.Yläkou-
lulaisellevoidaankäyttäätarkempiajatieteellisempiätermejä.Esimerkkinä
voidaanmainitarevontulienselittämineneriluokka-asteilla.Alakoululainen
tietäärevontulet.Revontuletovatsiksihyväesimerkkialakoululaisillehiuk-
kassäteilynopettamisessa.Säteileväympäristö-työpajassaalakoululaiselle
puhutaansäteilynvuorovaikutuksestaalkoholisumunkanssa,kunvastaavasti
yläkoululaisellevuorovaikutusselitetäänhiukkassäteilynionisoivanalkoholi-
höyryä.

Työpajassatyöskenneltiinpareittainsumukammionrakentamisvaiheessasekä
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ratojenhavainnointivaiheessa.Parityöskentelyynpäädyttiin,koskatarvitta-
viatyövälineitäeiriittänytkaikilleyksintyöskentelyyn.Alakoululaisillaoli
vähänkokemustaitsenäisestätyöskentelystälaboratoriossa.Parityöskentely
nopeuttityöpajanrakennusvaihettajaparityöskentelyssäsamallaharjoiteltiin
itsenäistätoimista.B-ryhmäosoitti,ettäpienemmässäryhmässäolimah-
dollistasuorittaatyöpajaitsenäisestityöskennellen.Tutkimuksenotantaoli
pieni,joteneivoidaottaakantaakumpityöskentelytapaolioppilaankannalta
edullisempi.Tähänvaikuttavatoppilaanoppimistyylijamieltymykseteri
työskentelytapoihin.

Alakoululaisetsuoriutuivattyöpajasta,vaikkaepäilinheidäntaitojaan.Ala-
koululaistentietojenperusteellaheilläolikaikkimahdollisuudetymmärtää
taustasäteilynsynnyttämätradatsumukammiossa.Tämäolitärkeätulos
minulletutkijanajaopettajana,ettenaliarvioisioppilaidenkykyäpelkän
oppiasteenperusteella.Varsinkintyöpajanonnistumisetjatarkathavainnot
vakuuttivatminutalakoululaisentaidoista.Muitaryhmäkohtaisiaeroaen
havainnuttutkimuksessani.

Tutkimuksenioliluonteeltaaneksploratiivinentutkimus.Jatkotutkimusta
olisimielenkiintoistatehdäyläkoulunfysiikantunnilla.Kahdellaperäkkäi-
selläoppitunnillaolisiaikaakäsitelläerisäteilylajitjatarkastellakuivajään
ominaisuuksiaennenhavaintojentekemistäsumukammiolla.Lukiossajat-
kotutkimuksenvoisisuorittaasumukammio-projektityönä,jostaoppilaat
palauttaisivatraportin.Raporttienperusteellavoitaisiinarvioidaoppilaiden
ymmärrystäsumukammiontoimintaperiaatteesta.Jatkotutkimuksessatyöpa-
jansisältöätulisilaajentaasiten,ettäkäsiteltäisiintarkemminradioaktiivista
hajoamistajamääriteltäisiintarkemmin,mitäonionisoivasäteily.Ionisoiva
säteilyonhaastavatermi,koskasesisältäävarattujenhiukkastenjasähkö-
magneettisensäteilynsekäneutronisäteilyn.Työpajassavoisitoteuttaaluon-
nonradioaktiivistenkivienjamineraalientutkimisensumukammionavulla.
Sumukammiossanähdäkivenpinnastairtoavatα-taiβ-radat.Sillointyöpa-
jassavoidaanhavainnollistaaerimateriaaliensäteilyätaustasäteilynlisäksi.
Oppilaallejäätällöinlaajempikuvaympäröivästäsäteilystäjasäteilylähteistä.

Säteileväympäristö-työpajaavoisikehittääeteenpäinsiten,ettäluotai-
siinvalmiiksihiukkas-jasäteilyfysiikaanliittyviäesitehtäviä.Niidenavulla
oppilaatjohdatetaantyöpajanaiheeseen.Esitehtävissäolisihyväollakuva-
havaintojaerihiukkastenjättämistäradoistasekäesitietoasiitäminkälaiset
hiukkasetjättävätratoja.Esitehtävienvalmistaminenvoisiollafysiikanai-
neenopettajaopiskelijanpedagoginentyötaikandinaihe.Lisäksityöpajaa
pitääkehittää,ettäoppilaatsaavathavaittuakaksierirataajatehtyähavain-
noistaanjohtopäätökset.
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TEE-SE-ITSE SUMUKAMMIO 

TARVIKKEETTARVIKKEET  

Kirkas läpinäkyvä muoviastia (väh. .15 cm korkea) 
Mustaksi maalattu metallilevy (hieman suurempi kuin astian suuaukko) 

Sinitarraa 
Ruuvi 
Pala huokoista kangasta (esim. tiskirätti) 

Taskulamppu 
Kuivajäätä 

Isopropyylialkoholia 
Pipetti 

Kertakäyttölautanen 

HIEMAN SUMUKAMMION TAUSTASTAHIEMAN SUMUKAMMION TAUSTASTA  

Kunnian sumukammion kehittämisestä saa Charles Wilson, joka ei itse asiassa ollut hiukkastutkija vaan ilmastotutkija. Hän halus-

rakentaa laitteiston, jolla voisi tutkia pilven muodostumista laboratorio-olosuhteissa. Wilsonin harmiksi pilvien lisäksi laitteessa näkyi 

satunnaisia juovavanoja. Nämä vanat muodostuivat varattujen hiukkasten kulkiessa sumukammion lävitse ionisoiden siellä ollutta 

vesihöyryä. Ionisoidut molekyylit reagoivat voimakkaasti ympäristönsä molekyylien kanssa, jolloin muodostuu tiivistymispisteitä 

vesihöyrylle. Näin varatun hiukkasen rata tulee näkyviin. Sumukammiota on käytetty hiukkasfysiikan tutkimuksessa 1920-luvulta 

1950-luvulle asti. Merkittävimmät laitteella tehdyt löydöt ovat positronin (ensimmäinen havaittu antihiukkanen), myonin (Nobel 1936 

Carl Anderson) ja kaonin löytyminen. 

RAKENNUSOHJERAKENNUSOHJE  

Tee muoviastian pohjaan pieni reikä ruuvia varten ja aseta ruuvi reikään siten, että ruuvin kärki jää astian sisäpuolelle 

Leikkaa huokoisesta kankaasta peukalonpään kokoinen palanen ja kiinnitä se astian sisällä ruuviin kärkeen pyörittämällä ruuvia. 

Leikkaa iso pala sinitarraa ja aseta se tiiviisti astian suuaukon yläreunaan koko reunan matkalta (kts. kuva). 

Ota pipetillä n. 3 ml isopropyylialkoholia ja kastele sillä ruuviin kiinnitetty kangaspala.  

Aseta astia ylösalaisin tiiviisti mustan metallilevyn päälle. Varmista, että sinitarraa on tiivisteenä koko matkalla. 

Aseta nyt kuivajäätä  n. 1 cm kerros kertakäyttölautaselle. 

Aseta metallilevy astioineen kuivajään päälle. 

Sammuta ylimääräiset valot ja valaise astiaa yläviistosta. Ensimmäiset hiukkasradat näkyvät n. 2 minuutissa. 

Hauskoja havaintoja!! 

Liite1:Sumukammionrakennusohje



1. Mitkä seuraavista asioista/esineistä säteilevät? 
Voit keksiä lisää säteileviä asioita/esinetä viivoille. 
 ☐Aurinko. 

 ☐Lippalakki. 

 ☐Kännykkä. 

 ☐Jäätelötuutti. 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 
 
2. Mitä on radioaktiivinen säteily? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
3. Missä ihminen voi altistua säteilylle? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
4. Väite: Säteily voi koostua hiukkasista. 
 ☐Kyllä. 

 ☐Ei. 

 
 

Liite2:Esikysely
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Liite3:Tutkijantutkimuspöytäkirja



1. Tiedätkö mitä sumukammiossa voidaan havaita? 
 
☐Tiedän, Selitä 

__________________________________________
__________________________________________ 
☐En tiedä. 

 
2. Mihin luonnonilmiöön sumukammion radat liittyvät? 
 
☐Tiedän, Kerro 

__________________________________________
__________________________________________ 
☐En tiedä 

 
3. Miten miten eri massaiset hiukkaset pystyttiin 
erottamaan toisistaan sumukammiossa? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
4. Väite: Sumukammion sumussa havaitut radat 
aiheutuvat säteilystä. 
☐Kyllä. 

☐Ei. 

 
5. Väite: Hiukkassäteily on periäisin ympäristöstä. 
☐Kyllä. 

☐Ei. 

	  

Liite4:Loppukysely


