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1 Johdanto 

Tässä Pro gradu -tutkimuksessa uudistetaan kahden Oulun yliopistossa järjestettävän 

fysiikan laboratoriotyön työohjeet. Pohjana uudistukselle käytetään osana tätä 

tutkimusta tehtyä kartoitusta siitä, millainen työohje osaltaan edistää oppimista 

mahdollisimman hyvin. Uudistettavat työt ovat äänen ja valon nopeus ilmassa sekä 

gammasäteilymittauksia. Ne kuuluvat fysiikan laboratoriotyöt 2 -kurssiin, joka on yksi 

kolmesta fysiikan laboratoriotyökurssista Oulun yliopistossa. 

Uudistetut työt ovat niin kutsuttuja lomaketöitä, jotka eroavat tavallisista 

työselostustöistä työvuoron jälkeen tehtävän raportoinnin osalta. Selostustyön 

suorittamiseen kuuluu kolme vaihetta: työhön valmistautuminen, mittaukset ja 

työselostuksen kirjoittaminen. Laboratoriotyöhön valmistautuminen tarkoittaa 

työohjeeseen perehtymistä ja mahdollisten työhön liittyvien ennakkotehtävien 

tekemistä ennen työvuoron alkua. Työstä kirjoitettavassa selostuksessa esitetään työn 

tarkoitus, siihen liittyvä teoria, koejärjestelyt, mittaustulokset ja niiden käsittely sekä 

lopputulokset. Lisäksi raportissa arvioidaan saatujen mittaustulosten luotettavuutta 

sekä pohditaan lopputulosten merkitystä. Aikaa työselostuksen kirjoittamiseen on kaksi 

viikkoa mittausten tekemisen jälkeen.  

Lomaketyöstä ei kirjoiteta työselostusta, vaan opiskelija täyttää työvuoron aikana 

lomakkeelle mittaustulokset, laskut ja piirtää mahdolliset kuvaajat. Täytetty lomake 

palautetaan ohjaajalle työvuoron lopussa. Lomaketöitä on mahdollista valita fysiikan 

laboratoriotyöt 2 -kurssilla enintään kuusi.  

Koska lomaketyössä työ on kokonaisuudessaan suoritettu työvuoron päättyessä, eikä 

opiskelijalta vaadita mittausmenetelmien tai -tulosten pohtimista enää jälkeenpäin, 

työohjeen merkitys oppimisen kannalta korostuu. Työohjeen tulee auttaa opiskelijaa 

saamaan selkeä käsitys työn kohteena olevasta fysiikan ilmiöstä sekä mittauksen 

tarkoituksesta. Tämän vuoksi työohjeiden uudistaminen on erityisen tärkeää ja myös 

melko haastavaa. Erityisesti työohjeiden uudistuksessa haluttiin korostaa opiskelijan 
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oman pohdinnan lisäämistä, jolloin myös tutkittavan ilmiön ymmärtäminen tulee 

helpommaksi.  

Työohjeiden tulee myös edistää opiskelijan pääsyä laboratoriotöille ja -kursseille 

asetettuihin oppimistavoitteisiin. Yleisesti laboratoriotöille voidaan asettaa monenlaisia 

tavoitteita, ja näin on tehtykin jo vuosikymmenten ajan.  Trumperin mukaan aiemmin 

määritellyt tavoitteet muuttuivat, kun konstruktivistinen oppimiskäsitys alkoi saada 

yleistä hyväksyntää [1]. Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa opiskelijan roolia 

aktiivisena tiedollisten käsitystensä rakentajana. Opiskelijaa ei siis enää nähty 

passiivisena tiedon vastaanottajana.  

American Association of Physics Teachers (AAPT) asetti laboratoriotöille viisi tavoitetta, 

jotka pohjautuvat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen: 

1. Edistää opiskelijan ymmärrystä fysiikan kokeellisesta luonteesta sekä herättää 

kiinnostusta tieteellistä tutkimusta kohtaan 

2. Kehittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn taitoja 

3. Edistää fysiikan käsitteiden hallintaa 

4. Auttaa opiskelijaa ymmärtämään kokeellisesti saatujen todisteiden merkitys 

fysiikan lakien perustana 

5. Kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja.[2] 

Edellä esitettyä viittä tavoitetta käytettiin osaltaan perustana uusia työohjeita 

kirjoitettaessa. Jotta uudistukset ja niiden perustelut olisivat ymmärrettäviä, tässä 

tutkielmassa käsitellään aluksi töiden teoriaa ja niihin liittyviä peruskäsitteitä sekä 

esitellään mittauksissa käytettävät laitteistot. Luvussa 4 pohditaan työohjeen merkitystä 

oppimisen kannalta sekä sitä, millaisia haasteita erilaisten työohjeiden käyttöön liittyy. 

Tämän jälkeen esitetään ja perustellaan työohjeisiin tehdyt muutokset. Uusien 

työohjeiden toimivuutta käytännössä tarkastellaan äänen ja valon nopeus ilmassa -työn 

osalta luvussa 5. Arviointi tehdään opiskelijahaastattelun sekä työn ohjaajille teetetyn 

kyselyn perusteella.   
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2 Gammasäteilymittauksia -laboratoriotyön käsitteet ja teoria 

Gammasäteilyllä tarkoitetaan atomin ytimen viristystilan purkautuessa syntyvää, hyvin 

suurienergistä sähkömagneettistä säteilyä. Emittoituvien fotonien energiat ovat 

megaelektronivolttien (MeV) suuruusluokkaa. Tavallisimmin atomiytimen viritystila 

johtuu siitä, että ydin jää virittyneeseen tilaan jo syntyessään.  

Tässä luvussa käsitellään gammasäteilymittauksia -laboratoriotyöhön liittyvät käsitteet 

ja työn teoria. Gammasäteilylähteenä työssä käytetään 137Cs-preparaattia. Preparaatin 

lähettämän gammasäteilyn spektri mitataan tuikekidespektrometrilla, jonka toiminta 

esitetään tässä luvussa. Mitatun spektrin avulla tutkitaan gammasäteilyn absorptiota 

erilaisiin materiaaleihin. Lisäksi työssä määritetään käytetyn säteilylähteen aktiivisuus.  

 

2.1 Gammasäteilyn spektrin mittaaminen tuikekidespektrometrilla 

Tuikekidespektrometrilla voidaan havaita korkeaenergistä säteilyä ja mitata sen spektri. 

Spektrometrin toiminta perustuu säteilyn energian muuttamiseen valontuikahduksiksi 

eli fotoneiksi, jotka voidaan havaita jännitepulsseina. Kuvassa 1 on esitetty 

tuikekidespektrometrin rakenne. Seuraavassa tutustutaan laitteiston osiin ja niiden 

toimintaan tarkemmin.  
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NaI(Tl)-kide: Talliumilla aktivoituun natriumjodidikiteeseen tuleva ionisoiva säteily 

aikaansaa kiteessä valontuikahduksia eli fotoneita, joiden määrä riippuu säteilyn 

energiasta. Jodin (𝑍 = 53) ansiosta todennäköisyys gammasäteilyn absorptioon 

kiteessä on suuri. Valontuikahdusten syntymiseen tarvitaan kuitenkin lisäksi kiteeseen 

lisättyjä epäpuhtausatomeja. NaI(Tl)-kiteessä talliumatomit luovat kiteeseen paikkoja, 

joissa on erilainen energiatasorakenne muuhun kiteeseen verrattuna. Gammasäteilyn 

absorboitumisesta kiteeseen seuraa talliumatomien virittymistä. Valontuikahduksia 

syntyy näiden viritystilojen purkautuessa. Talliumatomit toimivat siis kiteen 

luminesenssikeskuksina. [3,4] 

Valomonistinputki: Tuikekiteessä syntyneet fotonit ohjataan valomonistinputkeen, 

jossa on valoherkkä fotokatodi, useita vahvistuselektrodeja eli dynodeja ja anodi. 

Fotonien osuessa fotokatodiin, siitä emittoituu elektroneja. Elektronit kiihdytetään 

dynodeilla, joihin on kytketty asteittain nousevat jännitteet.  Dynodeista emittoituu 

useita elektroneja nopean elektronin osuessa siihen. Elektronien määrä siis kasvaa 

valomonistinputkessa noin miljoonakertaiseksi [3]. Tällä tavoin anodille saadaan 

mitattavissa oleva sähkömäärä, jonka varaus on verrannollinen tuikekiteeseen osuneen 

gammafotonin energiaan. 

NaI (Tl) -kide 

Valomonistin- 

putki 
Vahvistin 

Pulssinkorkeus-

analysaattori 
Laskija 

  Korkeajännitelähde 

γ -säteily 

Gammasäteily

lähde eli 

preparaatti 

Kuva 1. Tuikespektrometrin rakenne [8] 
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Korkeajännitelähde: Korkeajännitelähteellä tuotetaan jännitteet valomonistinputken 

dynodeille.  

Vahvistin: Vahvistimen avulla saadut jännitepulssin vahvistetaan ja muokataan 

sellaisiksi, että niitä voidaan käsitellä pulssinkorkeusanalysaattorilla. 

Pulssinkorkeusanalysaattori: Yksikanavaiseen pulssinkorkeusanalysaattoriin 

vahvistimesta saapuva pulssijono käsitellään kahdella rinnakkaisella diskriminaattorilla. 

Diskriminaattorin läpi pääsevät vain sellaiset pulssit, joiden jännite on asetettua 

kynnysarvoa suurempi. Kahden diskriminaattorin avulla voidaan siis rajata haluttu 

jänniteväli. Pulssijono kulkee eteenpäin laskijalle silloin, kun se pääsee läpi vain toisesta 

diskriminaattorista. Tämä erottelu tehdään niin sanotulla antikoinsidenssipiirillä (katso 

esimerkiksi [5]).  

Laskija: Laskija laskee asetetun laskenta-ajan kuluessa pulssinkorkeusanalysaattorista 

tulleiden pulssien lukumäärän.   

Yksikanavaisella tuikekidespektrometrilla gammasäteilyn spektri saadaan mitattua 

histogrammina. Mittaus tapahtuu asettamalla diskriminaattorien kynnysarvojen 

erotukseksi eli jänniteväliksi tietty vakioarvo. Kun jänniteväliä siirretään leveytensä 

suuruisin askelin halutulla jännitealueella ja mitataan pulssien lukumäärää vakioajassa, 

spektri saadaan mitattua.  

   

2.2 Gammasäteilyn spektrin muodostuminen 

Gammasäteilylähteestä emittoituneet gammafotonit voivat olla vuorovaikutuksessa 

tuikekiteen atomien kanssa kolmella tavalla. Valosähköisessä ilmiössä gammafotoni 

menettää kaiken energiansa irrottaen tuikeaineen atomin alemmalta eli valenssivyöltä 

elektronin ylemmälle eli johtavuusvyölle. Comptonin sironnassa gammafotoni menettää 

vain osan energiastaan, jolloin sironnan kohteena olleen elektronin energia on pienempi 

kuin valosähköisessä ilmiössä. Parinmuodostuksessa fotoni aineellistuu atomin ytimen 
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vuorovaikutuskentässä elektroni-positroni -pariksi. Tällöin fotonin energian on oltava yli 

1,022 MeV. Parinmuodostusta ei voida havaita työssä käytetyllä preparaatilla, joten sen 

tarkempi käsittely jätetään pois. [4,6] 

Tuikekidespektrometrilla mitattu tyypillinen, yksienergisiä gammafotoneita lähettävän 

säteilylähteen spektrin muoto on esitetty kuvassa 2. Kuvassa esitetty alue C aiheutuu 

valosähköisestä ilmiöstä, jossa gammafotoni luovuttaa kaiken energiansa tuikekiteen 

atomin elektronille. Elektroni virittyy valenssivyöltä johtavuusvyölle ja tällöin sitä 

kutsutaan nopeaksi elektroniksi. Elektroni liikkuu kiteessä virittäen edelleen muiden 

atomien elektroneja. Johtavuusvyölle siirtyneistä elektroneista jää positiivisia aukkoja 

kiteen atomeihin. Koska kiteen energiatasorakenne on erilainen talliumatomien 

läheisyydessä, elektronien jättämät aukot hakeutuvat näihin paikkoihin ionisoiden 

talliumatomeita. Kun johtavuusvyöllä liikkuva nopea elektroni kohtaa ionisoidun 

talliumatomin, muodostuu viritystilassa oleva neutraali atomi. Viritystilan purkautuessa 

syntyy valontuikahdus. Valomonistinputkeen kulkeutuu gammafotonin aiheuttama 

tuikefotonipulssi, josta laitteistolla muokataan jännitepulssi. [3,4] 
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   pulssimäärä n 

Kuva 2. Spektrin tyypillinen muoto [8] 
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Valosähköinen ilmiö on spektrin tulkinnan kannalta edullisin gammafotonin 

vuorovaikutustavoista. Tällöin gammafotonin koko energia jää kiteeseen, joten spektriin 

syntyvän fotohuipun paikasta jänniteakselilla voidaan suoraa lukea säteilylähteen 

lähettämien gammafotonien energia. Comptonin sironnasta aiheutuvasta spektrin 

osasta A ei puolestaan saada tietoa gammasäteilyn energiasta, vaan ainoastaan 

gammafotonin elektroneille sironnassa luovuttamasta energiasta.  

Spektrin alue A syntyy Comptonin sironnasta. Sirotessaan tuikekiteen elektronista, 

gammafotonin suunta ja aallonpituus muuttuvat. Elektronin saama energia riippuu 

gammafotonin suunnan muutoksesta. Usein myös Comptonin sironta päättyy 

valosähköiseen ilmiöön. Tällöin gammafotoni on jälleen luovuttanut kaiken energiansa 

kiteeseen, joten se nähdään fotohuipun alueella C. Mikäli gammafotoni pääsee 

karkaamaan kiteestä Comptonin sironnan jälkeen, se nähdään spektrissä alueella A. 

Alueen A leveä, jatkuva jakauma johtuu juuri siitä, että gammafotonit luovuttavat 

kiteeseen vaihtelevan määrän energiaa.  

Spektriin merkittyä kohtaa B kutsutaan Comptonin reunaksi. Tämä vastaa sirontaa 180° 

kulmaan, jolloin gammafotoni luovuttaa elektronille suurimman mahdollisen energian. 

Compton-reunan ja fotohuipun välissä olevalla alueella pulssit syntyvät gammafotonin 

kokiessa useampia Compton-sirontoja. Viimeisen sironnan jälkeen gammafotoni 

kuitenkin pääsee poistumaan kiteestä.  Tällöin sironnan kohtio-elektronien 

yhteenlaskettu energia on suurempi kuin Compton-reunaa vastaava energia, mutta 

pienempi kuin fotohuipun alueen energia. 
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2.3 Gammasäteilyn absorptio 

Fotonin vuorovaikutus absorboivan aineen kanssa riippuu fotonin energian lisäksi 

absorboivan aineen järjestysluvusta (𝑍) ja tiheydestä 𝜌. Kapean gammasäteilysuihkun 

intensiteetin (eli energiavuon tiheyden) I pienentyminen on verrannollinen 

väliainekerroksen paksuuteen 𝑑𝑥: 

 −
𝑑𝐼

𝐼
= 𝜇𝑑𝑥, (1)  

missä μ on fotonin energiasta ja väliainemateriaalista riippuva lineaarinen 

vaimenemiskerroin.  

Kokiessaan jonkin vuorovaikutuksen fotoni poistuu alkuperäisestä fotonivuosta, jolloin 

intensiteetti pienenee.  Yhtälöstä (1) saadaan integroimalla vaimennuslaki 

  𝐼 =  𝐼0𝑒−𝜇𝑥 . (2)  

 

Yhtälöstä (2) saadaan ratkaistua väliainekerroksen paksuudelle 𝑥 

 𝑥 =  
ln(

𝐼0
𝐼 )

𝜇
. (3)  

Väliaineelle voidaan määrittää yhtälön (3) avulla puoliintumiskerros 𝑥1/2. 

Puoliintumiskerroksella tarkoitetaan sitä väliainekerroksen paksuutta, joka vaimentaa 

gammasäteilyvuon intensiteetin puoleen alkuperäisestä. Saadaan 

 𝑥1/2 =  
ln 2

𝜇
. (4)  
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Lineaarisen vaimenemiskertoimen μ sijasta voidaan käyttää myös massa-

vaimenemiskerrointa 𝜇𝑚 = μ / ρ, joka on riippumaton absorboivan aineen tiheydestä 

[7]. Massa-vaimenemiskerroin 𝜇𝑚 määritellään vaikutusalan 𝜎 avulla seuraavasti 

 𝜇𝑚 =  
𝑁𝑜𝜎

𝐴
, (5)  

missä 𝑁𝑜 on Avogadron vakio ja A väliaineen atomimassa. Vaikutusalalla 𝜎 tarkoitetaan 

todennäköisyyttä, jolla gammafotoni on vuorovaikutuksessa väliaineen atomin kanssa. 

[7,8] 

Mittauksessa käytettävän 137Cs -gammasäteilylähteen fotohuippu vastaa energiaa 

0,662 MeV [9]. Kuvassa 3 on esitetty massa-vaimenemiskerroin (μ / ρ) fotonin energian 

funktiona absorptiomateriaalin ollessa kupari.  
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Kuvasta 3 nähdään, että kyseisellä 0,662 MeV energialla massa-vaimenemiskerroin 

pienenee lähes lineaarisesti energian kasvaessa. Taulukosta [10] saadaan massa-

vaimenemiskertoimen arvoksi energialla 0,6 MeV 𝜇𝑚 = 7,625 · 10−2 
cm2

g
 ja energialla 

0,8 MeV 𝜇𝑚 = 6,605 · 10−2 
cm2

g
. Kun oletetaan massa-absorptiokertoimen muuttuvan 

lineaarisesti tällä välillä, saadaan graafisesti määritettynä fotohuipun energiaa 

0,662 MeV vastaavaksi massa-vaimenemiskertoimen arvoksi 𝜇𝑚 = 7,365 · 10−2 
cm2

g
. 

Tällöin yhtälön (4) perusteella puoliintumiskerroksen arvo on 𝑥1/2 ≈ 1,06 cm. 

Mittauksissa saadut tulokset vastaavat yleensä hyvin tätä arvoa.  

 

 

Kuva 3. Massa-vaimenemiskerroin fotonin energian 

funktiona käytettäessä absorptiomateriaalina kuparia [10] 
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2.4 Gammasäteilylähteen aktiivisuuden määrittäminen 

Säteilylähteen aktiivisuudella A tarkoitetaan säteilylähteessä hajoavien ydinten 

lukumäärää aikayksikössä: 

 𝐴 =  
𝑑𝑁

𝑑𝑡
, (6)  

missä N on säteilylähteen ydinten lukumäärä [6]. Näin ollen gammasäteilylähteessä, 

jonka aktiivisuus on A, tapahtuu A hajoamista sekunnissa [8]. Murto-osassa 𝐼𝛾 näistä 

hajoamisista emittoituu gammafotoni. Lähteestä emittoituu siis 𝐴𝐼𝛾 gammafotonia 

sekunnissa. Murto-osa 𝐼𝛾 saadaan kyseessä olevan nuklidin hajoamiskaaviosta. Kuvassa 

4 on esitetty 137Cs-nuklidin hajoamiskaavio. Hajoamiskaavion perusteella 137Cs-nuklidille 

𝐼𝛾 = 85,1 %.  

 

 

Kuva 4. 137Cs-nuklidin hajoamiskaavio [9]  Kuva 4. 137Cs -nuklidin hajoamiskaavio [9] 
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Kun pistemäiseksi oletetun gammasäteilylähteen spektriä tutkitaan 

tuikekidespektrometrilla, vain murto-osa lähteestä kaikkiin suuntiin emittoituneista 

gammafotoneista osuu spektrometrin tuikekiteeseen. Tuikekide näkyy säteilylähteestä 

avaruuskulmassa 𝛺, joten kiteeseen osuu 
𝛺

4𝜋
 kaikista emittoituneista gammafotoneista. 

Tuikekidespektrometrilla ei kuitenkaan voida havaita kaikkia kiteeseen osuneita 

gammafotoneita. Kun mitataan gammasäteilyn spektriä fotohuipun alueella 

tuikekidespektrometri voi havaita gammafotoneista murto-osan 𝜀𝑝ℎ. 𝜀𝑝ℎ on tuikekiteen 

sisäinen havaitsemistehokkuus kyseisellä energia-alueella. Mittauksessa käytettävällä 

tuikekidespektrometrilla 𝜀𝑝ℎ = 0,33 [8]. Edellä esitetyn perusteella 

tuikekidespektrometrin mittaamien gammafotonien lukumäärä 𝑁𝑝ℎ fotohuipun alueella 

ajassa 𝑡𝑐 on  

 𝑁𝑝ℎ = 𝐴𝐼𝛾𝑡𝑐

𝛺

4𝜋
𝜀𝑝ℎ. (7)  

Yhtälössä esiintyvä avaruuskulma 𝛺 voidaan laskea kuvan 4 merkintöjä käyttäen 

seuraavasti  

 𝛺 =
𝐴

𝑟2
, (8)  

missä 𝐴 on kuvassa esitetty pallopinta. 𝐴 saadaan integroimalla muotoon 

𝐴 = 2𝜋𝑟2(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼). 

Kuvan 5 perusteella 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
1

√1+tan2 𝛼
=

𝑟

√𝑟2+𝑅2
. Näin ollen avaruuskulmaksi saadaan 

 𝛺 = 2𝜋 (1 −
𝑟

√𝑟2 + 𝑅2
). (9)  
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Gammasäteilylähteen aktiivisuus saadaan määritettyä mittaamalla pulssien määrä 𝑁 

fotohuipun alueella tietyllä laskenta-ajalla 𝑡𝑐 sekä yhtälön (9) etäisyydet 𝑟 ja 𝑅. 

Aktiivisuutta laskettaessa täytyy pulssien lukumäärälle 𝑁 tehdä taustakorjaus. 

Spektrometri havaitsee gammasäteilylähteestä tulevan säteilyn lisäksi ympäristöstä 

peräisin olevaa säteilyä. Taustasäteilyä aiheuttavat esimerkiksi betonirakenteista 

diffundoituva radon ja kosmiset säteet [3]. Taustakorjaus tehdään mittaamalla pulssien 

lukumäärä ilman säteilylähdettä käyttäen samaa laskenta-aikaa ja vähentämällä tulos 

pulssimäärästä 𝑁. Tällöin saadaan yhtälön (7) mukainen taustakorjattu pulssimäärä 𝑁𝑝ℎ 

fotohuipun alueella. Kun suureet 𝜀𝑝ℎ ja 𝐼𝛾 tiedetään, saadaan aktiivisuus laskettua 

yhtälöstä 

 𝐴 =
4𝜋

𝛺

𝑁𝑝ℎ

𝐼𝛾𝑡𝑐𝜀𝑝ℎ
. (10)  

  

TUIKEKIDE 

R 
r 

  GAMMASÄTEILYLÄHDE 

 

A 

α 

Kuva 5. Tuikekide näkyy gammasäteilylähteestä 

avaruuskulmassa Ω [8] 
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3 Äänen ja valon nopeus ilmassa -työn käsitteet ja teoria 

Äänen ja valon nopeus ilmassa -laboratoriotyö jakautuu kahteen osaan.  Ensimmäisessä 

osassa tutkitaan äänen etenemistä ilmassa ja määritetään äänen nopeus. Kun ilma 

oletetaan ideaalikaasuksi, teoreettinen arvo äänen nopeudelle voidaan laskea yhtälöstä 

 𝑣 = √
𝜅𝑅𝑇

𝑀
, (11)  

missä 𝜅 on adiabaattivakio, 𝑅 yleinen kaasuvakio, 𝑇 mittauspaikan absoluuttinen 

lämpötila ja 𝑀 ilman keskimääräinen molekyylipaino [11].  

Työn toisessa osassa mitataan valon nopeus. Valon nopeuden arvo tyhjiössä on 𝑐0 =

299792458 
m

s
. Valon nopeus määritetään tutkimalla kahden valopulssin matka- ja 

aikaeroa. Seuraavassa tutustutaan tarkemmin mittauksissa käytettäviin laitteistoihin.  

 

 

3.1 Äänen nopeuden mittauksessa käytettävä mittauslaitteisto 

Äänen nopeutta ilmassa tutkitaan kuvan 6 mukaisella koejärjestelyllä. 

Signaaligeneraattorilla aikaansaatu sinimuotoinen vaihtojännite ohjataan kaiuttimeen. 

Kaiutin muuttaa signaalin saman taajuiseksi ääneksi. Ääni etenee ilmassa äärellisellä 

nopeudella mikrofoniin, joka muuttaa sen jälleen sinimuotoiseksi vaihtojännitteeksi. 

Alkuperäisen ja mikrofonista tulleen vaihtojännitesignaalin välillä on nyt vaihe-ero. 

Vaihe-ero riippuu kaiuttimen ja mikrofonin välisestä etäisyydestä.  
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Mittauksissa oskilloskoopin kuvapiste muodostuu kahden samataajuuksisen, toisiaan 

vastaan kohtisuorassa suunnassa tapahtuvan periodisen värähtelyn seurauksena. 

Pisteen paikkaa voidaan tällöin kuvata xy-koordinaatistossa ajanhetkellä 𝑡 yhtälöillä 

 

𝑥 = 𝐴 sin 𝜔𝑡 

𝑦 = 𝐵 sin(𝜔𝑡 + 𝜃), 
(12)  

missä vaihe-ero 𝜃 syntyy viiveestä äänen kulkiessa ilmassa kaiuttimesta mikrofoniin. 

Sijoittamalla ensimmäisestä yhtälöstä ratkaistu 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 jälkimmäiseen ja kehittämällä 

lauseketta edelleen, saadaan origokeskisen ellipsin yhtälö  

 (
𝑥

𝐴
)

2

+ (
𝑦

𝐵
)

2

− 2
𝑥𝑦

𝐴𝐵
cos 𝜃 = sin2𝜃. (13)  

 

Oskilloskoopin näytöllä havaittavan kuvion muoto riippuu siis signaalien välisestä vaihe-

erosta 𝜃. Vaihe-eron ollessa nolla tai 180°, yhtälö (3) supistuu suoran yhtälöksi.  

Tutkimalla, millä mikrofonin ja kaiuttimen välisillä etäisyyksillä suora muodostuu, 

saadaan selville ääniaallon aallonpituus 𝜆. Aallonpituuden avulla saadaan edelleen 

määritettyä äänen nopeus 

 𝑣 = 𝜈𝜆, (14)  

missä 𝜈 on ääniaallon taajuus.  
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3.2 Valon nopeuden mittauksessa käytettävä mittauslaitteisto 

Valon nopeus voidaan mitata käyttämällä kuvan 7 mukaista laitteistoa. Valolähde 

lähettää lyhyitä valopulsseja, jotka jaetaan säteenjakajalla kahteen osaan. Pulssit 

kulkevat ilmassa eripituisen matkan, jonka jälkeen ne heijastetaan peileillä samalle 

detektorille. Kuvassa 7 esitetyt laitteiston osat ovat liikkuvaa peiliä lukuun ottamatta 

samassa kotelossa. 

Säteenjakajasta heijastuva pulssi kulkee laitteistokotelosta poistumatta lyhyen matkan 

päätyen detektorille. Säteenjakajan läpi päässyt pulssi puolestaan ohjataan kotelon 

ulkopuolelle, jossa se kulkee liikkuvalle peilille heijastuen siitä takaisin koteloon ja 

edelleen detektorille. Pulssien matkaero 
∆𝑙 

2
 eli laitteistokotelon ja liikkuvan peilin välinen 

etäisyys voidaan mitata metrimitalla. Pulssit siis saapuvat detektorille eri aikaan, jolloin 

detektoriin liitetyllä oskilloskoopilla havaitaan kaksi pulssia. Pulssien välinen aikaero ∆𝑡 

voidaan mitata oskilloskoopilla.  Kun pulssien matkaero ∆𝑙 ja aikaero ∆𝑡 tiedetään, 

saadaan valon nopeus määritettyä yhtälöstä 

 𝑐 =
∆𝑙

∆𝑡
. (15)  
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4 Työohjeiden uudistus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli uudistaa gammasäteilymittauksia ja äänen ja 

valon nopeus ilmassa -lomaketöiden työohjeet. Tässä luvussa pohditaan työohjeen 

merkitystä opiskelijan oppimisen kannalta sekä esitetään ja perustellaan työohjeisiin 

tehdyt uudistukset. Seuraavan pohdinnan lisäksi työohjeiden uudistuksessa pyrittiin 

huomioimaan johdannossa esitetyt oppimistavoitteet.  

 

 

4.1 Laboratoriotyöohje oppimisen apurina 

Laboratoriotyön työohje on keskeisessä asemassa opiskelijan käyttäytymisen ja 

oppimisen kannalta työn aikana. Se kertoo opiskelijalle, mitä tehdä, havainnoida, tulkita 

ja raportoida [12]. Tässä luvussa pohditaan, millaisia laboratoriotöiden työohjeiden 

pitäisi olla, jotta ne osaltaan auttaisivat mahdollisimman hyvin opiskelijaa pääsemään 

johdannossa esitettyihin oppimistavoitteisiin. 

 

 

4.1.1 Erilaisten työohjeiden luokittelua 

Työohje määrittelee osaltaan sen, kuinka avoin kyseinen laboratoriotyö on. Trumper [1] 

jakaa laboratoriotyöt kolmeen tasoon avoimuuden perusteella. Ensimmäisellä tasolla 

työohjeessa asetetaan tutkimusongelmat ja menetelmät niiden ratkaisemiseksi. Tällöin 

kyseessä on perinteinen laboratoriotyö, jota kutsutaan myös suljetuksi työksi. Toisella 

tasolla opiskelijan on itse pohdittava keinot asetetun tutkimusongelman 

ratkaisemiseen. Kolmannella tasolla opiskelijalle esitetään ainoastaan tutkimuksen 

kohteena oleva ilmiö. Opiskelijan tehtävänä on siis suunnitella ja toteuttaa työ.  
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Laboratoriotöiden opetus ja samalla myös työohjeet voidaan jakaa myös lähestymis- ja 

menettelytavan sekä lopputulosten mukaan neljään luokkaan: perinteiseen, tutkivaan 

(inquiry), oivaltavaan (discovery) ja ongelmaperusteiseen (problem-based) 

opettamiseen [13]. Lähestymistapa perinteisessä ja ongelmaperusteisessa opetuksessa 

on deduktiivinen. Tällöin yleisistä periaatteista siirrytään kohti yksittäisen ilmiön 

ymmärtämistä. Tutkivassa ja oivaltavassa opettamisessa puolestaan päädytään 

induktion mukaisesti yksittäisen ilmiön ymmärtämisestä kohti yleisempien 

periaatteiden hallintaa. Tutkimusmenetelmät ovat valmiiksi suunniteltuna perinteiseen 

ja oivaltavaan opetukseen pohjautuvissa laboratoriotöissä. Tutkivan ja 

ongelmaperusteisen opetuksen mukaisissa töissä opiskelija itse suunnittelee työn 

toteutuksen. Lopputulos ei ole ennalta tiedossa tutkivassa opetuksessa, muissa 

työtavoissa lopputulos tiedetään ennalta.  

Tässä tutkimuksessa käsiteltävät uudistamattomat lomaketyöt kuuluvat Trumperin 

jaottelun ensimmäiselle tasolle, sillä työohjeissa on esitetty tutkittavat ilmiöt, 

tutkimusmenetelmät sekä lopputuloksina saatavat suureet.  Lisäksi ne edustavat 

perinteistä opetustyyliä edellä esitetyssä jaottelussa. Lähestymistapaa voidaan pitää 

deduktiivisena ainakin gammasäteilymittauksia -työn osalta. Työohje alkaa 

gammasäteilyn yleisellä määrittelyllä, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan yksittäisiä 

ilmiöitä – gammasäteilyn absorptiota ja säteilylähteen aktiivisuutta. Analysoidaan 

seuraavassa tarkemmin, millaisia haasteita perinteisen, suljetun työohjeen käyttöön 

liittyy. 
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4.1.2 Perinteisten laboratoriotyöohjeiden haasteita 

Perinteisessä laboratoriotyössä opiskelija suorittaa työn ohjetta seuraten ja päätyy 

tiedossa olleeseen, haluttuun lopputulokseen. Ohjeissa on tällöin reseptimäisiä piirteitä. 

Vähemmälle huomiolle jäävät tutkimuksen suunnittelu sekä tulosten tulkinta. Tämän 

vuoksi perinteisiä töitä onkin kritisoitu siitä, ettei opiskelijan omalle ajattelulle juuri 

anneta sijaa. Opiskelijoille välitetään epärealistista kuvaa tieteellisestä tutkimuksesta 

teettämällä valmiiksi suunniteltuja töitä, joissa päädytään ennalta tiedettyyn tulokseen. 

[13] 

Selvästi johdannossa esitetty AAPT:n [2] asettama ensimmäinen 

laboratoriotyöskentelyn tavoite ei voi toteutua täydellisesti perinteisissä 

laboratoriotöissä. Opiskelijalle tulisi AAPT:n mukaan tarjota mahdollisuus myös 

tutkimuksen suunnitteluun.    

Reseptimäisissä työohjeissa on usein myös liian suuri määrä tietoa. Tällöin opiskelijan 

huomio ohjautuu pois työn keskeisistä tavoitteista ja mittausmenetelmistä, jolloin 

mittausten tarkoitus jää usein epäselväksi [12]. Berg’n (ym.) tutkimus työn avoimuuden 

vaikutuksesta oppimistuloksiin kemian laboratoriotöissä puoltaa tätä väitettä [14]. 

Tutkimustulosten mukaan tutkivan opetustavan mukaisia työohjeita käyttäneet 

opiskelijat osasivat kuvailla tekemäänsä työtä, perustella mittausmenetelmien 

tarkoitusta ja ehdottaa uusia ilmiöön liittyviä tutkimusongelmia paremmin kuin suljettua 

ohjetta noudattaneet opiskelijat. Myös Arons väittää tiukasti kontrolloitujen ja 

ohjattujen laboratoriotöiden olevan ikävystyttäviä, eivätkä ne juurikaan edesauta 

fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä [1].  

Avoimien työohjeiden käyttö ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Mikäli opiskelijalla on vain 

vähän aiempaa kokemusta kokeellisesta työskentelystä, avoimen työohjeen käyttö on 

haastavaa. Opiskelijalla ei tällöin ole itsenäiseen työskentelyyn vaadittavaa 

laitteidenkäyttötaitoa tai analyyttisiä taitoja tulosten käsittelyyn [1]. Arons väittää myös 

täysin avoimien töiden, joissa opiskelijan on suoriuduttava mittausten suunnittelusta ja 
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toteutuksesta itsenäisesti, olevan hyödyttömiä. Varsinkin edellä kuvatussa tilanteessa, 

jossa opiskelijalla ei ole aiempaa kokemusta kokeellisesta työskentelystä, avoimen 

työohjeen käyttö ei onnistune käytännössä. 

 

 

4.2 Uudet työohjeet 

Työselostustöissä työhön liittyvää teoriaa pohditaan ja mittaustuloksia käsitellään vielä 

työvuoron jälkeen työselostuksen kirjoittamisen yhteydessä. Lomaketöissä onkin 

ensiarvoisen tärkeää, että opiskelija ymmärtää työn tarkoituksen ja aiheeseen liittyvän 

teorian jo ennen työvuoron alkua tai viimeistään sen aikana. Tällöin työohjeen merkitys 

korostuu. 

Uudistetuissa työohjeissa haluttiin erityisesti luoda tilaa opiskelijan omalle ajattelulle. 

Töiden teoriaan perehtymistä lisättiin tuomalla työohjeisiin ennakkotehtäviä, joihin 

opiskelijan tulee vastata ennen työvuoron alkua. Toinen tärkeä uudistus oli työn 

tarkoituksen ja oppimistavoitteiden esittäminen työohjeen ensimmäisessä luvussa. 

Uudistuksella haluttiin varmistaa, että opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä hän tutkii 

ja mitä hänen on tarkoitus oppia.  

Jotta opiskelija saisi mahdollisimman selkeän käsityksen työn mittausmenetelmistä, 

uusiin työohjeisiin lisättiin valokuvat töissä käytettävistä laitteistoista. Jos työohjeessa 

on esitetty pelkkä kaaviokuva laitteistosta, todellisen laitteiston osien ja niiden 

toiminnan hahmottaminen työvuoron alussa voi olla vaikeaa.  

Lomaketöissä lopputulosten analysoinnin lisääminen töihin oli haastavaa. 

Työselostustöiden kaltaista tulosten analysointia lomaketöihin ei voitu liittää työvuoron 

rajallisen pituuden takia. Tulosten pohdintaa päädyttiin tuomaan töihin pienten 

lopputehtävien avulla, jotka saavat opiskelijan kertaamaan tekemäänsä mittausta.  
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Työohjeista siis pyrittiin tekemään opiskelijaa aktivoivia, mutta toisaalta helposti 

ymmärrettäviä. Lisäksi mittaukset pyrittiin ohjeistamaan siten, että opiskelija pystyy 

työskentelemään mahdollisimman itsenäisesti ilman ohjaajan apua, välttäen kuitenkin 

reseptimäisten ohjeiden antamista.  

 

 

4.2.1 Gammasäteilymittauksia 

Uudistettu gammasäteilymittauksia -laboratoriotyön työohje on esitetty tämän 

tutkielman liitteenä. Tässä luvussa esitetään tärkeimmät ohjeeseen tehdyt muutokset 

verrattuna aiempaan työohjeeseen.  

Uudessa ohjeessa työn aihepiiri liitetään kahteen Oulun yliopistossa järjestettävään 

fysiikan kurssiin. Opiskelija voi halutessaan perehtyä aiheeseen syvemmin kyseisten 

kurssimateriaalien avulla. Lisäksi työohjeessa esitetään kirjallisuuslähde, josta 

gammasäteilyn havaitsemiseen ja mittaamiseen voi tutustua tarkemmin. 

Laboratoriotyön yhdistäminen muilla kursseilla käsiteltyihin aiheisiin edistää AAPT:n 

kolmannen tavoitteen toteutumista.  

Seuraavassa työohjeeseen tehtyjä muutoksia tarkastellaan opiskelijan näkökulmasta 

jaottelemalla laboratoriotyö kahteen osaan: valmistautumiseen ja työvuoroon 

laboratoriossa. Valmistautumiseen kuuluu perehtyminen työhön liittyvään teoriaan ja 

mittausmenetelmiin sekä ennakkotehtäviin vastaaminen. Opetuslaboratoriossa 

työvuoron aikana tehdään mittausten lisäksi mittaustulosten analysointi lopputulosten 

määrittämiseksi sekä vastataan lopputehtäviin. Tämän jälkeen lomaketyö on 

kokonaisuudessaan suoritettu. 

 

 



 

 

26 

 

Työhön valmistautuminen 

Gammasäteilymittauksia -työn teorian ja tuikekidespektrometrin toiminnan 

ymmärtäminen voi olla haastavaa. Uudessa työohjeessa haluttiinkin panostaa teorian 

selkeään esittämiseen. Erityisen tärkeää on, että opiskelija ymmärtää työssä käytettävän 

gammasäteilylähteen lähettävän monoenergistä säteilyä ja mitattavan spektrin muodon 

syntyvän gammasäteilyn vuorovaikutuksista tuikekiteessä. Näin ollen tämä osa ohjeesta 

kirjoitettiin kokonaan uudelleen.  

Toisaalta liian yksityiskohtaista teorian tai laitteiston kuvausta työohjeessa vältettiin, 

sillä esitetyn tiedon määrä haluttiin pitää maltillisena. Luvun 4.1.2 pohdinnan mukaan 

opiskelijan on tällöin helpompaa pitää mielessään työn tarkoitus ja keskeiset 

mittausmenetelmät. Pyrkimys selkeään ja lyhyeen teorian esittämiseen vaati 

muutamien yksityiskohtien poisjättämistä aiempaan ohjeeseen verrattuna. Esimerkiksi 

aiemmassa ohjeessa esitetty kuvaus tuikekidespektrometrin ja geigerputken eroista 

jätettiin pois.  

Työohjeeseen lisättiin yhteensä neljä ennakkotehtävää. Tehtäviin vastaaminen 

edellyttää paitsi teorian ymmärtämistä, myös tiedonhakua muista lähteistä. 

Ensimmäinen ja toinen ennakkotehtävä liittyvät säteily- ja ydinfysiikan peruskäsitteisiin. 

Kysymyksellä ”Miten atomin ydin voi joutua viritettyyn tilaan?” saadaan opiskelija 

kertaamaan ydinfysiikan perusteita ja radioaktiivisuuden käsitettä. Lisäksi kysymyksellä 

halutaan korostaa sitä, että radioaktiivisessa hajoamisessa nimenomaan atomin ydin on 

virittynyt ja vältetään mahdollinen käsitteiden sekoittuminen. Usealle opiskelijalle 

tutumpia käsitteitä ovat luultavasti elektronin viritystilat ja atomin virittyminen.  

Aiemmassa työohjeessa gammasäteilyn pääasialliset vuorovaikutusmekanismit oli 

esitetty spektrin syntymisen kuvauksen yhteydessä. Uudesta ohjeesta 

vuorovaikutusmekanismien esittely jätettiin pois ja lisättiin ennakkotehtäväksi: ”Selitä, 

millaisia vuorovaikutusmekanismeja ovat valosähköinen ilmiö, Comptonin sironta ja 

parinmuodostus”. Ennakkotehtävällä haluttiin varmistaa, että opiskelija todella tutustuu 
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kyseisiin mekanismeihin. Niiden tunteminen on välttämätöntä gammasäteilyn spektrin 

ymmärtämisen kannalta.  

Kolmas ja neljäs ennakkotehtävä liittyvät tuikekidespektrometrilla mitatun spektrin 

muodon tulkintaan. Tehtävällä ”Mitä osaa spektristä tutkitaan, jos halutaan saada 

tietoa gammasäteilyn energiasta? Miksi?” halutaan selventää opiskelijalle fotohuipun 

merkitystä mittauksen kannalta. Erityisesti halutaan korostaa sitä, miksi spektristä 

valitaan tutkittavaksi juuri fotohuipun alue, ja muut osat jätetään tutkimuksen 

ulkopuolelle.  

Viimeinen ennakkotehtävä ”Miksi spektrin alue A on leveämpi kuin alue C?” tukee 

edellistä. Tässä alueilla A ja C viitataan työohjeen kuvaan 4, jossa alue A on Compton-

sironnasta syntyvä jatkuva jakauma ja C fotohuipun alue. Jatkuva jakauma syntyy 

gammafotonien luovuttaessa erisuuruisia osia energiastaan kideatomien elektroneille ja 

karatessa tämän jälkeen kiteestä. Vastatessaan tehtävään, opiskelijalle korostuu, että 

gammafotonien energiasta saadaan todellakin tietoa vain silloin, kun energia jää 

kokonaisuudessaan kiteeseen.  

 

 

Mittaukset opetuslaboratoriossa 

Gammasäteilyn aktiivisuuden määrittäminen ja absorptiotutkimus tehdään spektriin 

valosähköisen ilmiön seurauksena syntyvän fotohuipun alueella. Ennen näiden 

mittausten aloittamista on siis selvitettävä fotohuipun paikka spektrissä. Aiemmassa 

työohjeessa spektriä tutkittiin tarkemmin ohjaajan antamalta alueelta, jolla fotohuippu 

sijaitsee. Uudessa työohjeessa fotohuipun paikan löytäminen haluttiin jättää opiskelijan 

itsensä tehtäväksi. Näin opiskelijan roolia mittausten suunnittelussa saatiin vahvistettua 

ja työn avoimuutta lisättyä. Uuden työohjeen mukaisesti opiskelija mittaa ensin spektrin 

muodon pääpiirteittäin koko mittausalueelta (potentiometrin lukemaväliltä 0 – 10) ja 
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valitsee sitten mittaustensa perusteella tarkemmin tutkittavaksi fotohuipun alueen. 

Lisäksi mittauksissa käytettävät laskenta-ajat ovat uudessa ohjeessa opiskelijan 

päätettävissä. Tällöin opiskelijan tulee pohtia asian kahta puolta: pidemmällä mittaus-

ajalla saadaan tarkempi tulos, mutta toisaalta mittaus tulee saada päätökseen ennen 

työvuoron loppumista.  

Tutkiessaan säteilylähteen aktiivisuutta tai säteilyn absorptiota, taustasäteily tulee ottaa 

huomioon tekemällä taustakorjaus. Mitatusta pulssimäärästä fotohuipun alueella tulee 

siis vähentää pulssimäärä, jonka laitteisto havaitsee samoilla asetuksilla ilman 

säteilylähdettä. Aiemman työohjeen mittauspöytäkirjassa oli esitetty yhtälö, jolla 

taustakorjaus tehdään.   Koska kyse on kuitenkin yksinkertaisesta vähennyslaskusta, 

uudessa ohjeessa annettiin vain ohje: ”Muista huomioida taustasäteilystä aiheutuneet 

pulssit”. 

Absorptiotutkimuksen osalta mittauksista jätettiin spektrin tarkistusmittaus pois. 

Aiemman ohjeen mukaisesti fotohuipun paikka piti tarkistaa uudella mittauksella 

kollimaattorin lisäämisen jälkeen, sillä fotohuipun paikka saattoi siirtyä hivenen. Muutos 

oli kuitenkin niin vähäinen, että uudessa ohjeessa fotohuipun alueen mittausväli 

päätettiin pitää samana koko mittauksen ajan.   

Mittaustulosten käsittelyn osalta työohjeesta ja mittauspöytäkirjasta poistettiin 

aiemmin valmiina annetut yhtälöt, joista kysytyn suureen sai laskettua suoraa 

mittaustulokset sijoittamalla. Uudessa työohjeessa on annettu vain välttämättömät 

yhtälöt, joista opiskelija itse ratkaisee halutun suureen. Näin saadaan opiskelijan oman 

ajattelun lisäksi kehitettyä myös analyyttisiä tulostenkäsittelytaitoja. Työohjeeseen 

lisättiin myös lopputehtävä, johon vastatessaan opiskelijan on pohdittava 

absorptiomittauksesta saamiaan tuloksia. Tehtävässä pohditaan, kummasta tutkitusta 

väliainemateriaalista voisi rakentaa paremman säteilysuojan ja millä perusteella.   
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4.2.2 Äänen ja valon nopeus ilmassa 

Äänen ja valon nopeus ilmassa -lomaketyö on teorian puolesta huomattavasti 

yksinkertaisempi kuin esimerkiksi gammasäteilymittauksia -työ. Varsinaista teoria -

lukua aiemmassa työohjeessa ei ollut, eikä sitä uuteenkaan lisätty.  Pieniä yksityiskohtia 

lukuun ottamatta myös laitteiston kuvaus työohjeessa säilytettiin ennallaan.  

Huomattavin muutos äänen nopeuden mittaukseen liittyen on valmiin 

mittauspöytäkirjan poistaminen. Lisäksi työhön lisättiin entisestään tulosten käsittelyä 

tietokoneella. Uudistettu työohje äänen ja valon nopeus ilmassa -työhön on esitetty 

tämän tutkielman liitteenä. Tarkastellaan seuraavassa keskeisimpiä ohjeeseen tehtyjä 

muutoksia jaoteltuna samaan tapaan kuin edellä.  

 

 

Työhön valmistautuminen 

Työn tavoitteiksi työohjeen ensimmäisessä luvussa asetettiin oskilloskoopin käyttöön 

tutustuminen, aaltoliikkeen peruskäsitteiden kertaaminen sekä taulukoiden ja kuvaajien 

käsittely Excel -ohjelmalla. Mikäli opiskelija on suorittanut Fysiikan laboratoriotyöt 1 -

kurssin, hän hallitsee oskilloskoopin käytön perusteet ja on harjoitellut kuvaajan 

piirtämistä Excelillä. Oskilloskoopin osalta uutena ominaisuutena tulee vaihe- ja 

aikaeron mittaaminen. Lisäksi tulosten käsittely Excelillä tässä työssä on haastavampaa 

kuin aiemmassa kurssissa.  

Äänen nopeuden mittauksen osalta työhön lisättiin kolme ennakkotehtävää. 

Ensimmäisessä tehtävässä kerrataan aaltoliikkeen peruskäsitteistä aallonpituus, taajuus 

ja kahden aallon välinen vaihe-ero. Äänen nopeuden mittausta pyritään yhdistämään 

opiskelijan arkielämän kokemuksiin toisen ennakkotehtävän ”Luettele arkielämän 

ilmiöitä, joissa havaitaan, että äänellä on rajallinen etenemisnopeus” avulla. 
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Kuten aiemmin todettiin, uudesta työohjeesta jätettiin pois valmiiksi suunniteltu 

mittauspöytäkirja. Mittauspöytäkirjan suunnittelu jätettiin opiskelijalle kolmanneksi 

ennakkotehtäväksi. Suunnittelussa on välttämätöntä, että opiskelija on tutustunut 

työssä tehtäviin mittauksiin huolellisesti ja ymmärtänyt, mitä suureita hänen tulee 

mitata päästäkseen lopputulokseen. Näin saatiin työn avoimuutta lisättyä. 

Mittauspöytäkirja voidaan suunnitella joko paperiversiona tai suoraa Excel-tiedostona.  

Äänen nopeuden mittauksen osalta työohjeessa käsitellään mittauslaitteiston lisäksi 

Lissajous’n kuviot, joita nähdään oskilloskoopin kuvapinnalla mittauksessa. 

Uudistuksessa jätettiin pois aiemmassa ohjeessa esitetty hieman vaikeaselkoinen kuva 

kuvion muodostumisesta oskilloskoopin kuvapinnalle. Aiemmassa ohjeessa oli myös 

kuva, jossa oli esitetty eri vaihe-eroja vastaavat Lissajous’n kuviot. Tätä vastaten uuteen 

ohjeeseen lisättiin mittausten aluksi suoritettava tehtävä ”Tutki millaisia kuvioita 

oskilloskoopin kuvapinnalle muodostuu mikrofonin eri etäisyyksillä. Pohdi, mitä vaihe-

eroja muodostuneet kuviot vastaavat”. 

Valon nopeuden mittaus -osaan lisättiin myös ennakkotehtäviä, joiden pääasiallinen 

tarkoitus on auttaa opiskelijaa suhteuttamaan valon nopeutta ja oskilloskoopilla 

näkyvää pulssien aikaeroa toisiinsa. Tehtävät ovat laskutehtäviä, joilla pyritään 

havainnollistamaan oskilloskoopilla nähtävän aikaeron suuruutta verrattuna 

heijastimen etäisyyteen laitteistosta. 
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Mittaukset opetuslaboratoriossa 

Mittausten suorittamisen osalta työhön ei tehty muutoksia. Työohjeessa annettua 

ohjeistusta mittausten suorittamiseen sen sijaan muutettiin. Aiemmassa ohjeessa 

mittausten suorittaminen oli ohjeistettu reseptimäisesti askel askeleelta. Lisäksi 

työohjeessa ja mittauspöytäkirjassa oli esitetty valmiina kaikki tulosten käsittelyssä 

tarvittavat yhtälöt äänen nopeuden mittauksen osalta. Valon nopeuden mittauksen 

tulokset käsiteltiin vanhassakin ohjeessa Excel -ohjelmalla tietokoneella valmiina olleen 

taulukkopohjan avulla. 

Uudessa ohjeessa äänen nopeuden mittaus pyrittiin ohjeistamaan siten, että tulosten 

saamiseksi opiskelijan on ymmärrettävä, mitä hän on mittaamassa. Opiskelijalle 

annettaan ohje aloittaa mittaus sellaisesta mikrofonin paikasta 𝑠0, jossa vaihe-ero on 

oskilloskoopin perusteella nolla. Tämän jälkeen siirretään mikrofoni paikkaan 𝑠1 = 𝑠0 +

 𝜆, missä 𝜆 on ääniaallon aallonpituus. Paikan 𝑠1 löytäminen vaatii ymmärryksen siitä, 

että vaihe-ero on uudelleen nolla, kun siirrytään aallonpituuden verran eteenpäin.  

Uudesta työohjeesta karsittiin aaltoliikkeen perusyhtälöt pois. Näin saatiin lisättyä 

opiskelijan omaa päättelyä mittaustulosten käsittelyyn ja päästiin osittain eroon 

pelkästä arvojen kaavaan sijoittamisesta. Äänen nopeuden mittauksessa 

mittaustulosten käsittely muutettiin tehtäväksi Excelillä. Äänen nopeuden laskeminen 

mittaustuloksista vaatii saman laskutoimituksen toistamista useita kertoja, jolloin 

tulosten käsittely tietokoneella on hyödyllistä ja aikaa säästävää. 

Valon nopeuden mittausta aiempaan ohjeeseen verrattuna ei juurikaan muutettu. 

Uudistuksessa lisättiin ohje mittaustulosten käsittelyyn Excelillä, joka puuttui aiemmasta 

ohjeesta luultavasti tietokoneella valmiina olleen taulukkopohjan takia. Uuden 

tulostenkäsittelyohjeen ansiosta valmiita taulukoita ei käytetä, vaan opiskelija pääsee 

tekemään ne itse. Lisäksi tulosten käsittelyssä harjoitellaan pienimmän neliösumman 

sovituksen tekemistä Excelillä. Työohjeen loppuun lisättiin ohjeita Excelin käyttöön, 

jolloin mittaustulosten käsittely tietokoneella ei vaatine kohtuuttomasti apua ohjaajalta.   
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Työhön lisättiin kaksi lopputehtävää, jotka tehdään äänen nopeuden mittauksen 

jälkeen. Ensimmäisessä tehtävässä opiskelija vertailee mittaamaansa äänen nopeutta 

laskemaansa teoreettiseen arvoon ja pohtii niiden mahdollisiin eroihin vaikuttaneita 

syitä. Toiseen tehtävään ”Miksi äänigeneraattorin taajuudeksi asetettiin juuri 6-8 kHz? 

Entä jos taajuus olisi suurempi/ pienempi?” vastaaminen vaatii mittauksen kertaamista 

ja pohdintaa siitä, mitä mitattiin ja miten taajuuden muuttaminen vaikutti 

mittaustuloksiin.  
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5 Uudistetun äänen ja valon nopeus ilmassa -työohjeen arviointi 

Tässä luvussa arvioidaan, miten työohjeiden uudistus onnistui tuomaan luvussa 4 

esitetyt työohjeiden muutokset käytännössä opiskelijan työhön valmistautumiseen ja 

mittaustilanteeseen. Koska periaatteet, joilla kaksi työohjetta uudistettiin, olivat 

pääpiirteittäin samat, päätettiin uudistuksen onnistumista käsitellä vain toisen työn 

osalta. Koska äänen ja valon nopeus ilmassa -työhön tehtiin suuremmat 

mittaustilanteeseen vaikuttavat muutokset, ja koska uusi työohje oli ollut opiskelijoiden 

käytössä jo pidemmän aikaa, se valittiin arvioinnin kohteeksi. Arviointimateriaalia saatiin 

haastattelemalla kahta opiskelijaa työvuoron aikana. Lisäksi järjestettiin kysely kahdelle 

työn ohjaajalle, jolloin saatiin kattavampi näkökulma opiskelijoiden keskimääräisestä 

suoriutumisesta.  

Seuraavassa käsitellään opiskelijoiden, joista jatkossa käytetään nimityksiä A ja B, 

haastattelun tulokset sekä ohjaajilta kyselyllä saatu palaute. Haastatelluilla opiskelijoilla 

ei ollut kovin paljon aiempaa kokemusta laboratoriotöiden tekemisestä, joten he sopivat 

hyvin luvussa 4.2 esitettyyn kuvaukseen. Opiskelijat olivat suorittaneet fysiikan 

laboratoriotyöt 1 -kurssin, johon kuuluu 5 ryhmissä tehtävää laboratoriotyötä. Opiskelija 

B oli lisäksi tehnyt aiemmin lämpösäteily -lomaketyön.  

Opiskelijoilta ja ohjaajilta haluttiin erityisesti saada palautetta ennakkotehtävien 

vaikutuksesta työhön valmistautumiseen sekä siitä, onnistuttiinko opiskelijan omaa 

pohdintaa lisäämään työhön työohjetta muokkaamalla. Käsittely on jaoteltu luvun 4 

tapaan työhön valmistautumiseen sekä mittauksiin opetuslaboratoriossa.  
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5.1 Työhön valmistautuminen 

Ohjaajilta saadun palautteen mukaan opiskelijat selviytyivät yleensä hyvin 

ensimmäisestä ja toisesta ennakkotehtävästä, joissa pyydettiin selittämään 

aaltoliikkeen peruskäsitteitä sekä luettelemaan arkielämän ilmiöitä, joissa äänellä 

havaitaan rajallinen etenemisnopeus. Myös opiskelijoiden mukaan kyseiset 

ennakkotehtävät olivat helppoja. Myös valon nopeuden mittaukseen liittyvät 

laskutehtävät koettiin helpoiksi sekä opiskelijoiden mielestä että ohjaajien vastausten 

perusteella.  

Opiskelijat kokivat mittauspöytäkirjan laatimisen olleen haasteellisin ennakkotehtävä. 

Heidän tekemissään mittauspöytäkirjoissa olikin joitakin puutteita. Opiskelijan A 

mittauspöytäkirjasta puuttui kohdat mikrofonin paikalle mittauksen alussa (𝑠0) ja 

lopussa (𝑠𝑘, 𝑘 = 8 − 10). Opiskelijan B mittauspöytäkirjassa puolestaan oli varattu 

paikka kaikille 𝑠:n arvoille myös aloitus ja lopetuspaikan välillä. Opiskelijat eivät siis 

olleet aivan täysin ymmärtäneet mittausten kulkua käytännössä. Myös ohjaajien 

antama palaute puoltaa mittauspöytäkirjan laatimisen haasteellisuutta. Osa 

opiskelijoista ei ole onnistunut laatimaan mittauspöytäkirjaa valmiiksi ennen työvuoroa. 

Opiskelijan B mittauspöytäkirjassa ollut virhe on ohjaajien mukaan yleinen. Toisaalta 

osalla opiskelijoista mittauspöytäkirja on jo työvuorolle tultaessa oikein tehty.  

Yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä ohjaajille tehdyssä kyselyssä oli arvio 

opiskelijoiden työhön valmistautumisesta verrattuna aikaan, jolloin käytettiin aiempaa 

työohjetta. Työohjeen uudistuksissa pyrittiin nimenomaan parantamaan työn 

tarkoituksen ja mittausten kulun ymmärtämistä jo ennen työvuoron alkua lomaketöiden 

luonteen takia. Toinen ohjaajista koki opiskelijoiden valmistautumisen olevan uutta 

ohjetta käytettäessä keskimäärin parempaa kuin ennen. Toinen ohjaaja puolestaan koki 

valmistautumisen pysyneen lähes samanlaisena.  

Ohjaajien palautteesta poiketen haastatellut opiskelijat olivat käyttäneet työhön 

valmistautumiseen melko vähän aikaa. Opiskelija A oli valmistautunut noin tunnin ja 
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opiskelija B vain noin puoli tuntia. He eivät olleet käyttäneet valmistautumiseen 

työohjeen lisäksi muuta materiaalia. Mittauspöytäkirjojen puutteellisuudesta 

huolimatta opiskelijoiden mielestä työohjeessa ei ollut vaikeasti ymmärrettäviä kohtia, 

eikä mitään jäänyt epäselväksi. Toisaalta on mahdollista, etteivät haastateltavat 

kehdanneet haastattelutilanteessa kertoa, vaikka jokin asia olisikin ollut epäselvä.  

Kumpikin ohjaaja nosti uudesta työohjeesta työhön valmistautumiseen liittyen esille 

siihen lisätyt valokuvat mittauslaitteistosta. Niiden koettiin helpottaneen mittausten 

hahmottamista. Myös haastateltujen opiskelijoiden mielestä valokuvat helpottivat 

mittauksiin valmistautumista. 

 

 

5.2 Mittaukset opetuslaboratoriossa 

Mittausten suorittamisen osalta työn ohjaajilta haluttiin arvio siitä, vaatiiko uudella 

työohjeella teetetty työ enemmän vai vähemmän ohjaajan apua. Koska aiemmassa 

työohjeessa oli huomattavasti yksityiskohtaisempi kuvaus mittausten kulusta ja valmiit 

yhtälöt lopputulosten laskemiseen, opiskelijoiden avuntarpeen voisi luulla lisääntyneen 

aiempaan verrattuna. Ohjaajien antaman palautteen perusteella näyttäisi kuitenkin 

käyneen juuri päinvastoin. Mittausten suorittaminen ei juurikaan vaadi ohjaajien apua 

ja avuntarve on toisen ohjaajan mukaan jopa vähentynyt aiemmasta. Myös haastatellut 

opiskelijat suoriutuivat mittausten tekemisestä omatoimisesti alussa annetun 

ohjeistuksen jälkeen.  

Eniten ohjaajan apua vaativa työn osio on mittaustulosten käsittely. Ohjaajien mukaan 

Excelin käyttötaito vaihtelee huomattavasti. Opiskelijat, joille Excelin käyttö on tuttua, 

suoriutuvat mittaustulosten käsittelystä yleensä omatoimisesti. Myös ne opiskelijat, 

jotka eivät ole aiemmin juurikaan käyttäneet Exceliä, kykenevät useimmiten tekemään 

laskut omatoimisesti, kun Excelin käytön perusteet on käyty ohjaajan avustuksella läpi. 
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Valmiiden yhtälöiden poistaminen työohjeesta ei siis kohtuuttomasti vaikeuttane 

mittaustuloksista lopputuloksiin pääsemistä.   

Haastatellut opiskelijat kuuluivat niihin, joille Excelin käyttö ei ollut entuudestaan tuttua. 

Työohjeeseen lisättyjen Excelin käyttöohjeiden tulkitseminen oli haastattelun 

perusteella vaikeaa ja laskukaavojen muodostaminen Excel-taulukkoon vaati ohjaajan 

apua. Excelin käytön lisääminen osaksi työtä oli sekä opiskelijoiden että ohjaajien 

mielestä kuitenkin positiivinen asia myöhempiä laboratoriotöitä ajatellen, sillä myös 

niissä vaaditaan tietokoneella tehtävää tulosten käsittelyä.  

Ohjaajien mukaan opiskelijat onnistuvat pääsääntöisesti vastaamaan työohjeeseen 

lisättyihin lopputehtäviin. Myös haastatellut opiskelijat onnistuivat tehtäviin 

vastaamisessa.  Tehtävää, jossa pohdittiin, miksi äänigeneraattorin taajuudeksi 

asetettiin juuri 6 − 8 Hz, oli toisen ohjaajan mukaan kokeiltu toisinaan myös 

mittaamalla. Lopputehtävät koettiin hyödylliseksi tavaksi pohtia tehtyä mittausta.  

 

 

5.3 Arvio uudistuksen onnistumisesta 

Luvussa 4.1.1 pääteltiin uudistamattomien työohjeiden kuuluvan Trumperin jaottelun 

ensimmäiselle tasolle ja edustavan perinteistä opetustyyliä. Uudistetussa äänen ja valon 

nopeus ilmassa -työohjeessa vaadittu mittauspöytäkirjan laatiminen on siirtänyt työtä 

kohti Trumperin jaottelun toista tasoa ja edistänyt AAPT:n kolmannen tavoitteen 

toteutumista. Trumperin jaottelun toisella tasolla opiskelijan on itse pohdittava keinot 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Koska kyseistä työtä tekevillä opiskelijoilla on usein 

vain vähän aiempaa kokemusta laboratoriotyöskentelystä, työohjeessa on 

välttämätöntä antaa ohjeita mittausten suorittamiseen. Näin ollen täysin itsenäinen 

koejärjestelyn suunnittelu ei vähäisellä kokemuksella liene mahdollista. Vaikka opiskelija 

ei siis varsinaisesti suunnittele koejärjestelyä, hänen on kuitenkin mittauspöytäkirjaa 
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laatiessaan pohdittava, mitä lopputulokseen pääsemiseksi on mitattava ja miten mittaus 

suoritetaan käytettävissä olevilla välineillä. 

Edellisen luvun perusteella opiskelijoiden valmistautuminen työhön on joko pysynyt 

samanlaisena tai parantunut hieman. Ennakkotehtävät ovat siis parhaassa tapauksessa 

parantaneet työhön valmistautumista. Lisäksi haastateltujen opiskelijoiden mukaan he 

olivat saaneet työohjeen avulla selkeän kuvan työn tarkoituksesta.  Erityisesti 

työohjeeseen lisätyt valokuvat helpottivat mittausten hahmottamista työvuorolle 

valmistautumisen aikana.  

Uudesta työohjeesta on myös selvästi saatu vähennettyä luvussa 4.1.2 kuvailtua 

reseptimäisyyttä poistamalla valmiina annettuja yhtälöitä ja liian yksityiskohtaisia 

ohjeistuksia. Edellisessä luvussa esitettyjen haastattelu- ja kyselytulosten perusteella 

opiskelijoiden avuntarve mittauksissa on kuitenkin vähentynyt tai pysynyt samana. 

Tästä voidaan päätellä, että opiskelijat suoriutuvat mittausten tekemisestä ja tulosten 

käsittelystä samaan tapaan kuin aiemmin, vaikka työohje on avoimempi. Yksi 

uudistuksen keskeisistä tavoitteista, opiskelijan oman pohdinnan lisääminen, saatiin siis 

täytettyä.  

Kuten luvussa 4.2 todettiin, työvuorolla saatujen lopputulosten analysoinnin lisääminen 

lomaketöihin on haastavaa. Työohjeeseen lisätyt äänen nopeuden mittaukseen liittyvät 

lopputehtävät koettiin kuitenkin hyödylliseksi tavaksi kerrata tehtyä mittausta, arvioida 

käytettyä koejärjestelyä sekä vertailla saatuja äänen nopeuden arvoja keskenään. Näin 

ollen uuteen työohjeeseen saatiin lisättyä tulosten pohdintaa lomaketöiden luonteen 

mahdollistamissa rajoissa.   
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6 Johtopäätökset 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli esittää ja perustella kahden lomaketyön, äänen ja 

valon nopeus ilmassa sekä gammasäteilymittauksia, työohjeisiin tehdyt uudistukset. 

Uudistukset pohjautuivat kartoitukseen siitä, millainen työohje parhaiten edistää 

opiskelijan oppimista ja pääsyä laboratoriotöille ja -kursseille asetettuihin 

oppimistavoitteisiin. Uudistuksia tehtäessä tuli kuitenkin huomioida töiden vaativuus 

verrattuna opiskelijoiden osaamistasoon.  

Luvussa 4 esitettyjen tutkimusten perusteella avoimempi työohje tukee opiskelijan 

oppimista paremmin kuin perinteinen, suljettu työohje. Kuitenkin täysin avoimen 

työohjeen käyttö on haastavaa, varsinkin jos opiskelijalla on vain vähän kokemusta 

laboratoriotyöskentelystä. Näin ollen uudistuksessa työohjeita pyrittiin siirtämään kohti 

avoimuutta, säilyttäen kuitenkin välttämättömät ohjeet kokemattoman mittaajan työn 

onnistumisen kannalta.  

Lomaketöiden luonteen kannalta uudistuksessa haluttiin erityisesti painottaa työhön 

valmistautumisen merkitystä opiskelijan oppimisprosessissa. Ennakkotehtävien 

lisääminen edesauttoi opiskelijoiden valmistautumista jonkin verran luvussa 5 tehdyn 

arvioinnin perusteella. Erityisesti mittauspöytäkirjan suunnittelun voidaan sanoa 

auttavan mittausten kulkuun tutustumisessa.  

Toinen uudistuksessa huomioitu perusajatus oli opiskelijan oman pohdinnan lisääminen 

poistamalla valmiita yhtälöitä työohjeesta. Luvun 5 arvion perusteella uudistuksessa 

onnistuttiin tekemään työ, jonka opiskelija voi suorittaa melko itsenäisesti, kuitenkaan 

antamatta onnistumisen reseptiä työohjeessa.    

Kaiken kaikkiaan voitaneen sanoa, että uudistuksessa onnistuttiin päivittämään 

kymmeniä vuosia käytössä olleet työohjeet paremmin nykyistä konstruktivistista 

oppimiskäsitystä vastaaviksi. Toisaalta esimerkiksi äänen ja valon nopeus -ilmassa työstä 

olisi mahdollista tehdä vieläkin avoimempi, sillä työn teoria ja mittauslaitteisto on melko 
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yksinkertainen. Tämä kuitenkin luultavasti vaatisi muutoksia myös kyseisen 

laboratoriotyökurssin rakenteeseen.  

Työohjeiden uudistaminen oli hyvin opettavaista, erityisesti gammasäteilymittauksia -

työn teorian osalta. Työohjetta kirjoittaessa laitteiston toimintaan ja spektrin 

muodostumiseen tuli perehtyä yksityiskohtaisesti, jotta vaikeahkon teorian 

yksinkertainen esittäminen työohjeessa oli mahdollista.  Myös tätä tutkielmaa varten 

tehty työohjeiden merkityksen kartoittaminen oli mielenkiintoista.  
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GAMMASÄTEILYMITTAUKSIA  
 

1. Työn tarkoitus  

 

Tässä työssä tutustut gammasäteilyyn ja sen etenemiseen erilaisissa väliaineissa. 

Tarkoituksena on tutustua gammasäteilyn energian mittaamiseen tuikekidespektrometrilla ja 

määrittää työssä käytettävän gammasäteilylähteen aktiivisuus. Lisäksi tutkitaan, miten 

gammasäteily vaimenee edetessään erilaisissa materiaaleissa.  

Gammasäteilyyn liittyvää teoriaa on käsitelty mm. seuraavissa kursseissa: 

Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus (761116P) 

Ydin- ja hiukkasfysiikka (766334A) 

Tarkemmin tuikekidespektrometrin toimintaan voi tutustua esimerkiksi kirjasta Radiation 

detection and measurement (G. Knoll, 1979). 

Tämä työ sisältää ennakkotehtäviä. Vastaa ennakkotehtäviin mittauspöytäkirjan 

ensimmäiselle sivulle ennen työvuorolle tuloa. Ennakkotehtävät vaikuttavat työn arviointiin. 

 

2. Gammasäteily 

 

Atomin ydin voi virittyä perustilaansa korkeammalle energiatilalle kuten atomin 

elektronitkin. Elektronin viritystilan purkautuessa ja elektronin palatessa perustilaan (tai 

alempaan viritystilaan), emittoituu fotoni. Emittoituvan fotonin energia vastaa elektronin 

viritystilan ja perustilan energiaeroa. Tällöin emittoituvan fotonin energia on muutaman 

elektronivoltin (eV) suuruusluokkaa ja näistä fotoneista koostuva sähkömagneettinen säteily 

on näkyvää valoa. 

Samalla tavalla atomin ytimen viritystilan purkautuessa ja ytimen palatessa perustilaan, 

emittoituu fotoni. Ydinvoiman vahvuuden takia ydinten viritystilojen väliset energiaerot ja 

siis myös emittoituvien fotonien energiat ovat megaelektronivolttien (MeV eli   1 000 000 eV) 

suuruusluokkaa. Ytimien viritystilojen purkautuessa syntyviä fotoneita kutsutaan 

gammafotoneiksi. Gammafotoneista koostuvaa sähkömagneettista säteilyä kutsutaan 

gammasäteilyksi ja se on siis hyvin suurenergistä.  

Ennakkotehtävä 1: Miten atomin ydin voi joutua viritettyyn tilaan? 
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3.3 Korkeajännitelähde 

 

Valomonistinputkeen kiinnitetty korkeajännitelähde tuottaa valomonistinputken dynodeille 

kytketyt jännitteet. Korkein jännite on luokkaa 1000 V. 

 

3.4 Vahvistin 

 

Vahvistimessa valomonistinputkesta saatavat pulssit vahvistetaan ja muokataan niin, että ne 

sopivat käsiteltäviksi pulssinkorkeusanalysaattorissa. 

 

3.5 Pulssinkorkeusanalysaattori 

 

Pulssinkorkeusanalysaattorista pääsevät laskettavaksi ainoastaan pulssit, joiden jännite on 

käyttäjän asettamalla välillä. Valomonistinputkesta vahvistimen läpi tulevat pulssit 

käsitellään pulssinkorkeusanalysaattorissa kahdella diskriminaattorilla. Diskriminaattorin 

läpi pääsee vain sellainen pulssi, jonka jännite on haluttua kynnysarvoa suurempi. 

Diskriminaattorien jälkeen pulssi pääsee eteenpäin laskijalle (ns. antikoinsidenssipiirin läpi) 

vain, jos se on päässyt kulkemaan ainoastaan ensimmäisen diskriminaattorin läpi. Tällöin sen 

jännite on suurempi kuin ensimmäisen diskriminaattorin kynnysarvo, mutta pienempi kuin 

toisen diskriminaattorin kynnysarvo eli jännite on asetetulla välillä. 

 

3.6 Laskija 

 

Laskija laskee pulssinkorkeusanalysaattorista käyttäjän asettaman laskenta-ajan kuluessa 

tulevien pulssien lukumäärän. 

 

3.7 Spektrin mittaaminen tuikespektrometrilla 

 

Tuikespektrometrilla saadaan mitattua energiajakauma eli spektri histogrammina. 

Histogrammin pystyakselilla on pulssien lukumäärä ja vaaka-akselilla jännite. Jännite on 

verrannollinen gammafotonin kiteeseen luovuttamaan energiaan, joten toisaalta vaaka-akseli 

kuvaa myös energiaa. Laitteeseen asetetaan haluttu mittausväli (eli diskriminaattorien 

kynnysarvojen erotus), joka pidetään vakiona mittauksen ajan. Lisäksi asetetaan haluttu 

mittausaika ja mittausvälin alaraja. Nyt tuikespektrometri laskee asetetulla jännitevälillä 

olevien pulssinkorkeusanalysaattorille saapuvien pulssien lukumäärän asetetussa laskenta-
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Tarkastellaan valontuikahduksia, jotka syntyvät kiteessä valosähköisen ilmiön seurauksena. 

Tuikekide ei pysty havaitsemaan kaikkia syntyviä fotoneita, vaan ainoastaan murto-osan 

niistä. Tämä murto-osa on kiteen sisäinen havaitsemistehokkuus 𝜀𝑝ℎ fotohuipun alueella. 

Havaitsemistehokkuus riippuu muun muassa tuikekiteen koosta ja fotonin energiasta.  

Kaikki kiteeseen osuvat gammafotonit eivät kuitenkaan ole peräisin tutkittavasta 

gammasäteilylähteestä. Lähteen aktiivisuutta määritettäessä täytyykin käyttää taustakorjattua 

pulssimäärää, jossa mitatusta pulssimäärästä on vähennetty taustasäteilystä aiheutunut 

pulssimäärä. 

Näin ollen saadaan, että tuikespektrometri rekisteröi 𝐴𝐼𝛾(Ω 4𝜋⁄ )𝜀𝑝ℎ pulssia sekunnissa 

fotohuipun alueella. Jos pulssien laskenta-aika on 𝑡𝑐, spektrin mittaamien pulssien lukumäärä 

fotohuipun alueella on 

 𝑁𝑝ℎ = 𝐴𝐼𝛾𝑡𝑐

Ω

4𝜋
𝜀𝑝ℎ , (1)  

Kun muut suureet mitataan tai tunnetaan, aktiivisuus 𝐴 voidaan määrittää tämän yhtälön 

avulla.  

Ennakkotehtävä 5: Mistä mittauksessa havaittava taustasäteily voi aiheutua? 

 

4.1 Energiaspektrin mittaus 

 

Assistentti kytkee laitteiston päälle ja säätää valomonistimen korkeajännitteen. 

Korkeajännitettä ei saa muuttaa harjoitustyön aikana. Assistentti auttaa sopivan vahvistuksen 

valinnassa ja opastaa spektrometrin käytössä. Mittauksissa käytettävä tuikekidespektrometri 

on esitetty kuvassa 5.   
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5. Gammasäteilyn absorptio  

 

Kuten luvussa 2 esitettiin, gammasäteilyn vuorovaikutus väliaineen kanssa riippuu 

gammasäteilyn energiasta 𝐸 ja väliaineen järjestysluvusta 𝑍. Tämän riippuvuuden vuoksi 

gammasäteilyn absorboitumista väliaineeseen voidaan tutkia yksinkertaisin laskuin.  

Fotonien ja väliaineen vuorovaikutukselle on ominaista, että fotoni, joka kokee jonkin 

vuorovaikutuksen – siroaa tai absorboituu – poistuu alkuperäisestä fotonivuosta. Kapean 

fotonisuihkun energiavuon tiheys eli intensiteetti 𝐼 noudattaa silloin vaimennuslakia 

 𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑥 , (3)  

missä 𝐼0 on alkuperäinen intensiteetti, 𝜇 on väliainemateriaalille ominainen lineaarinen 

vaimennuskerroin ja 𝑥 on väliainekerroksen paksuus.  

Lineaarisen vaimennuskertoimen sijaan voidaan käyttää myös massa-vaimennuskerrointa 

μ𝑚 = μ/𝜌, joka on riippumaton väliainemateriaalin tiheydestä 𝜌. Tällöin yhtälön (3) 

mukainen absorptiolaki tulee muotoon 

 𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑚𝜌𝑥 . (4)  

Käytännöllinen väliaineen absorptiokyvyn mitta on puoliintumiskerros 𝑥1 2⁄ . 

Puoliintumiskerros tarkoittaa sitä väliainekerroksen paksuutta, joka vaimentaa väliaineeseen 

tulevan kapean fotonisuihkun intensiteetin puoleen alkuperäisestä. Yhtälön (3) perusteella

  

 𝑥1 2⁄ =
ln 2

𝜇
 . (5)  
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5.2 Absorptiomittaukset 

 

Aseta kollimaattori paikalleen telineeseen assistentin opastuksella. Kollimaattori vähentää 

tuikekiteeseen pääsevää säteilyä, joten taustasäteily tulee mitata uudelleen fotohuipun 

alueella. Aseta preparaatti paikalleen ja valitse kaksi tutkittavaa väliainemateriaalia. Mittaa 

pulssien lukumäärää kasvattaen väliainekerroksen paksuutta joka mittauksella. Piirrä 

mittaustulostesi perusteella yhtälöä (7) vastaava suora (𝑥, ln 𝐼 ) -koordinaatistoon 

mittauspöytäkirjaan. 

Määritä kuvaajan perusteella kyseisen materiaalin lineaarinen vaimennuskerroin μ ja sen 

avulla edelleen massa-vaimennuskerroin 𝜇𝑚 sekä puoliintumiskerros 𝑥1 2⁄  . 

Lopputehtävä: Kumpaa tutkimistasi materiaaleista käyttäisit säteilysuojan rakentamiseen? 

Miksi? 

 

 

  



 

 

55 

 

ÄÄNEN JA VALON NOPEUS ILMASSA 

 

1. Työn tavoitteet  

 

Työn ensimmäisessä osassa mittaat äänen nopeuden ilmassa ja lasket sille myös teoreettisen 

arvon. Toisessa osassa mittaat valon nopeuden ilmassa. Mittausten lisäksi tässä työssä on 

tarkoitus tutustua oskilloskoopin käyttöön, kerrata aaltoliikkeen peruskäsitteitä sekä opetella 

taulukoiden ja kuvaajien tekemistä Excelillä.  

 

Työ sisältää ennakkotehtäviä. Tee ennakkotehtävät ennen työvuorolle saapumista.  

 

2. Äänen nopeus ilmassa 

 

Ennakkotehtävä 1.  

a. Kertaa, mitä tarkoittavat seuraavat käsitteet 

i. Aallonpituus 

ii. Taajuus 

iii. Kahden aallon välinen vaihe-ero 

 

b. Luettele arkielämän ilmiöitä, joissa havaitaan, että äänellä on rajallinen etenemisnopeus. 

 

c. Suunnittele mittauksia varten mittauspöytäkirja. Suunnittelussa auttaa, kun luet 

huolellisesti luvun 2.3 Mittaukset. Työvuoron alussa teet mittauspöytäkirjastasi Excel-

tiedoston, johon kirjaat mittaustulokset.  

 

2.1 Koejärjestely 

 

Äänen nopeus ilmassa mitataan kuvan 1 koejärjestelyä käyttäen. Signaaligeneraattorista 

otetaan sinimuotoinen vaihtojännite kaiuttimeen, joka muuttaa sen saman taajuiseksi ääneksi. 

Ääni etenee ilmassa mikrofoniin, joka muuttaa sen takaisin saman taajuiseksi sinimuotoiseksi 

jännitteeksi. Koska ääni etenee äärellisellä nopeudella kaiuttimesta mikrofoniin, alkuperäisen 

signaaligeneraattorista saadun ja mikrofonista saatavan vaihtojännitteen välille syntyy vaihe-

ero. Tämä vaihe-ero riippuu kaiuttimen ja mikrofonin etäisyydestä. Vaihe-eron mittaamiseksi 

signaaligeneraattorista ja mikrofonista saatavat vaihtojännitteet kytketään oskilloskoopin y- 

ja x-tuloihin. Signaaligeneraattorista saatava vaihtojännite poikkeuttaa kuvapistettä 
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2.2  Lissajous’n kuviot 

 

Jos piste osallistuu samanaikaisesti kahteen toisiaan vastaan kohtisuorassa tapahtuvaan 

periodiseen värähtelyyn, joiden taajuudet ovat yhtä suuret, niin pisteen paikan xy -

koordinaatistossa hetkellä 𝑡 määräävät yhtälöt:  

 
𝑥 = 𝐴 sin 𝜔𝑡 

𝑦 = 𝐵 sin(𝜔𝑡 + 𝜃). 
(1)  

Sijoittamalla edellisestä yhtälöstä ratkaistu sin 𝜔𝑡 jälkimmäiseen ja kehittämällä sitä 

päädytään origokeskeistä ellipsiä esittävään yhtälöön  

 (
𝑥

𝐴
)

2

+ (
𝑦

𝐵
)

2

− 2
𝑥𝑦

𝐴𝐵
cos 𝜃 = sin2𝜃. (2)  

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Äänen nopeuden mittauksessa käytettävä laitteisto. 
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Värähdysten vaihe-erosta 𝜃 riippuen saadaan erimuotoisia ellipsejä: 

a) Kun värähtelyt ovat samassa vaiheessa, on 𝜃 = 0. Tällöin yhtälö (1) supistuu suoran 

yhtälöksi 

 𝑦 =
𝐵

𝐴
𝑥. (3)  

b) Kun vaihe-ero 𝜃 = 90°, saadaan yhtälöstä (1)  

 (
𝑥

𝐴
)

2

+ (
𝑦

𝐵
)

2

= 1, (4)  

joka on sellaisen ellipsin yhtälö, jonka akselit yhtyvät koordinaatti-akseleihin. Jos värähdysten 

amplitudit ovat yhtä suuret, tämä edustaa ympyrää. 

c) Kun värähdykset ovat puolen aallon vaihesiirrossa eli kun 𝜃 = 180°, supistuu yhtälö (1) 

jälleen suoraksi, jonka yhtälö on nyt  

 𝑦 = −
𝐵

𝐴
𝑥. (5)  

 

2.3  Mittaukset  

 

Ennen mittausten aloittamista, tee Excelillä mittauspöytäkirja. Ohjeita Excelin käyttöön 

löytyy luvusta 4.   

 

Aloita mittaukset tutustumalla oskilloskoopin käyttöön.  

 

Tutki millaisia kuvioita oskilloskoopin kuvapinnalle muodostuu mikrofonin eri etäisyyksillä. 

Pohdi, mitä vaihe-eroja muodostuneet kuviot vastaavat.  

Aloita varsinainen mittaus asettamalla äänigeneraattorin taajuudeksi noin 6 kHz. Etsi 

mikrofonille sellainen paikka, että oskilloskooppi osoittaa vaihe-eron olevan nolla tai 180°. 

Tätä mikrofonin paikkaa kiskon asteikolla merkitään 𝑠0:lla. Etsi mikrofonia siirtämällä kohta 

𝑠1 = 𝑠0 + 𝜆, missä 𝜆 on ääniaallon aallonpituus. Jatka näin, kunnes tulet kohtaan 𝑠𝑘 = 𝑠0 +

𝑘𝜆, missä k = 8-10. Suorita mittaukset kymmenellä eri taajuudella 𝜈𝑖 väliltä 6 – 8 kHz.   

Merkitse havaintoarvot Excel-taulukkoon. Laske taulukkoon myös aallonpituudet  𝜆𝑖. 
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Laske taulukkoon aallonpituuksien  𝜆𝑖 ja taajuuksien 𝜈𝑖 avulla kymmenen eri äänen nopeutta 

𝑣𝑖 ja niiden keskiarvo 𝑣𝑘.  

Jos oletetaan, ettei tuloksissa ole systemaattista virhettä, vaan ainoastaan mittaustarkkuudesta 

johtuva hajonta, voidaan virhe esittää keskiarvon keskivirheenä 

𝜎 = √
∑(𝑣𝑘 − 𝑣𝑖)2

𝑛(𝑛 − 1)
 , (6)  

missä n on havaintojen lukumäärä. Merkitse taulukkoon (𝑣𝑘 − 𝑣𝑖) ja (𝑣𝑘 − 𝑣𝑖)2 sekä 

∑(𝑣𝑘 − 𝑣𝑖)2 ja keskiarvon keskivirhe . 

Merkitse taulukkoon myös mittauspaikan lämpötila T. 

Laske taulukkoon äänen nopeus teoreettisesta kaavasta 

𝑣 = √
𝜅𝑅𝑇

𝑀
, (7)  

missä 𝜅 = 1,40, kaasuvakio R = 8,314J/molK, T = mittauspaikan lämpötila ja M = 29,0 g/mol 

(ilman keskimääräinen moolimassa) 

 

 

2.4  Lopputulokset ja pohdinta  

 

Työselostukseksi riittää siististi tehty Excel -taulukko, josta käyvät ilmi mittaustulokset, äänen 

nopeuden laskettu keskiarvo 𝑣𝑘 virherajoineen sekä teoreettinen arvo 𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟. 

Pohdi lopuksi seuraavia kysymyksiä: 

Mistä mahdollinen ero teoreettisen ja mittaamasi äänen nopeuden välillä voisi johtua? 

Miksi äänigeneraattorin taajuudeksi asetettiin juuri 6-8 kHz? Entä jos taajuus olisi suurempi/ 

pienempi? 
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Ennakkotehtävä 2 

a. Jos mittauslaite asetettaisiin 10m päähän heijastimesta (d1), kuinka suuri aikaero 

oskilloskoopin näytöllä näkyvien pulssien välillä havaitaan? (c = 299792458 m/s) 

 

b. Kuinka kauas heijastimesta laitteisto pitäisi asettaa, jotta pulssien välinen aikaero olisi 

1s? 

 

3.3  Mittaukset ja tulosten käsittely 

 

Mittaus tehdään laboratorion käytävällä.  

Siirrä laitteisto käytävälle ja kiinnitä mittasäteen heijastin aluksi n. 10 metrin päähän 

laitteistosta. Säädä osat kohdalleen niin, että mittasäteeltä tuleva pulssi on maksimissaan. 

Mittaa metrimitalla matka 
𝑠1

2
 ja sitä vastaava aikaero ∆𝑡 oskilloskoopilla. Toista mittaus 5 – 6 

kertaa muuttamalla matkaa aina 1 – 2 metriä pidemmäksi. Taulukoi tulokset. Ne käsitellään 

Excel -ohjelmalla työvuoron lopussa. Ohje tulosten käsittelyyn on luvussa 4. 

 

 

4. Tulosten käsittely 

 

4.1  Äänen nopeus ilmassa 

 

Tee mittaustulostaulukko ennen mittausten aloittamista. Alla on ohjeita Excelin käyttöön.  

 

Tulosten käsittelyssä toistat samoja laskuja useita kertoja eri taajuuden arvoille, joten on 

suositeltevaa hyödyntää Exceliä mahdollisimman paljon.  

 

Taulukkoon kannattaa mittaustulosten lisäksi lisätä sarakkeet aallonpituuksille 𝜆𝑖, äänen 

nopeuksille 𝑣𝑖 sekä keskiarvon keskivirheen  

 

𝜎 = √
∑(𝑣𝑘 − 𝑣𝑖)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

laskemiseen tarvittaville (𝑣𝑘 − 𝑣𝑖)2 -termeille. Muista merkitä taulukkoon myös kunkin 

suureen yksikkö. 
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Ilmoita lopputuloksina äänen nopeudelle laskettu keskiarvo 𝑣𝑘 virherajoineen sekä 

teoreettinen arvo 𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟. 

 

 

4.2  Valon nopeus ilmassa 

 

Kirjaa mittaustuloksesi taulukkoon, ja laske Exceliä käyttäen kutakin mittaustulosta vastaava 

valon nopeus. Laske myös valon nopeuksien keskiarvo ja havaintoarvojen suurin poikkeama 

keskiarvosta. 

Piirrä mittaustuloksistasi kuvaaja (matka ajan funktiona). Tee kuvaajaan pienimmän 

neliösumman sovitus virherajoineen Excelin LINEST -funktion avulla. 

Ilmoita lopputuloksina valon nopeuden keskiarvo ja laskemasi sovitus. 
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4.3  Ohjeita Excelin käyttöön 

 

 Kreikkalaisia kirjaimia (esim. λ, ν) löydät valitsemalla ”insert” ja ”symbol”. Aseta 

tämän jälkeen subset -valikkoon ”greek and coptic”.  

 Jos haluat muuttaa lukujen esitystarkkuutta taulukossa, klikkaa solua (voit myös 

maalata useamman solun samalla kertaa) hiiren oikealla painikkeella ja valitse ”format”, 

”cells”, ”number”. Syötä haluamasi desimaalien lukumäärä ”decimal places” -kenttään. 

 

Excelillä laskeminen: 

 Esimerkiksi laskeaksesi erotuksen 𝑎 − 𝑏, kirjoita =, valitse solu a, kirjoita −, valitse 

solu b ja paina Enter. Samoin toimivat myös summa (+), osamäärä (/) ja tulo (*). Muita 

funktiota, esimerkiksi keskiarvon, löydät formulas -välilehden alta. 

 Mikäli lasketaan samaa laskutoimitusta useita kertoja, kannattaa kertaalleen kirjoitettua 

kaavaa kopioida. Laskettuasi yhden tuloksen, tuplaklikkaa solun oikeaa alakulmaa. 

Tällöin Excel kopioi kaavan kaikkiin kyseisen sarakkeen soluihin.   

 Laskettaessa esimerkiksi erotusta 𝑣𝑘 - 𝑣𝑖, arvo 𝑣𝑘 pysyy samana kaikilla 𝑣𝑖:n arvoilla. 

Tämän voi huomioida lisäämällä kaavaa kirjoitettaessa $ -merkit samana pysyvän arvon 

solun ympärille.   

Esimerkiksi, jos 𝑣𝑘:n arvo on solussa J16 ja 𝑣1:n arvo on solussa J6, voidaan kirjoittaa 

=$J$16-J6 ja kopioida tämä sarakkeen muihin soluihin yllä olevan ohjeen mukaisesti. 

 

Kuvaajan piirtäminen: 

 Aloita maalaamalla ajan arvot sarakkeestaan, pidä Ctrl -näppäin pohjassa ja maalaa 

myös matkan arvot. Valitse ”insert” ja ”scatter”. Excel piirtää mittaustuloksesi 

kuvaajaan.   

 Lisää kuvaajaan pienimmän neliösumman suora esimerkiksi valitsemalla ”chart tools”, 

”layout”, ”trendline”, ”linear” 

 Lisää kuvaajan ja akseleiden otsikot chart tools -välilehden alta 

 Tee varsinainen pienimmän neliösumman sovitus LINEST -funktion avulla. Maalaa 2x2 

-taulukko. Kirjoita taulukon vasempaan yläkulmaan =LINEST(y:n arvot; x:n 

arvot;TRUE;TRUE). Paina Ctrl+Shift+Enter.  Huomioi yksiköt. 

Taulukon ensimmäiselle riville tulostuu pienimmän neliösumman suoran kulmakerroin 

ja vakiotermi. Taulukon toisella rivillä on niiden virheet.  

 

 

 

 


