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Johdanto

Tieto- ja viestintäteknologian kehittyessä verkko-opetuksen määrä on kasvanut 2000-
luvulla. Digitalisaatio on mahdollistanut opetuksen globaalisuuden, mikä näkyy yli-
opistojen ja muiden opetustahojen teettäminä verkkokursseina. Verkkokurssit ovat
mahdollistaneet opintokokonaisuuksien suorittamisen paikasta riippumatta.

Verkkokurssien määrän lisääntyminen on herättänyt kiinnostusta verkko-opetuk-
sen tutkimiseen lähivuosina. Uutta tietoa esimerkiksi verkko-oppimisympäristöistä
sosiaalisena ja kognitiivisena työvälineenä oppimisessa sekä oppimisalustojen ja di-
gitaalisten oppimisvälineiden kehittämisestä tarvitaan, sillä verkko-oppiminen on
näkyvillä yhä enemmän opetuksessa. Esimerkiksi uusi opetushallinnon opetussuun-
nitelma korostaa digitaalisten opetusvälineiden sekä luokan ulkopuolisten oppimi-
sympäristöjen, mukaan lukien verkko-oppimisympäristöjen, käyttöä opetuksessa.

Verkkokurssien yleistyminen on näkynyt myös Suomessa yliopistojen opetustar-
jonnassa. Tutkimalla Suomen yliopistojen opinto-oppaita näyttäisi kuitenkin siltä,
että matemaattis-luonnontieteellisten kurssien verkkokurssitarjonta on vähäisempää
kuin monien muiden tiedekuntien. Etenkin fysiikan ja kemian verkkokurssitarjonta
on vähäistä.

Atomi- ja ydinfysiikka on kolmen opintopisteen peruskurssi, joka kuuluu Ou-
lun yliopistossa fysiikkaa sivuaineena lukevien 25 opintopisteen opintokokonaisuu-
teen. Kurssin on ennen voinut suorittaa laajemman, fysiikan pääaineopiskelijoille ja
aineenopettajille tarkoitetun kuuden opintopisteen Atomifysiikka I -kurssin yhtey-
dessä tenttimällä tämän kurssin ensimmäisen välikokeen. Vaihtoehtoisesti kurssin
on voinut suorittaa erillisellä lopputentillä.

Kesällä 2015 käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena oli muuttaa Atomi- ja
ydinfysiikka -kurssi verkkokurssiksi, jonka voisi suorittaa ajankohdasta riippumatta.
Verkkokurssin arviointi perustuisi myös muuhun kuin lopputenttiin. Kurssi pilotoi-
tiin syksyllä 2015, jolloin kurssille osallistui kymmenen opiskelijaa.

Tässä pro gradu -tutkielmassa esitellään, miten Atomi- ja ydinfysiikka -verkko-
kurssi on suunniteltu ja toteutettu. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi kurssin
asiasisältö siitä näkökulmasta, mitä opiskelijan olisi hyvä ymmärtää kurssin suo-
rittamisen yhteydessä. Toisessa luvussa esitellään kaksi verkkopedagogista mallia,
linjakas opetus sekä mielekäs oppiminen, joita on noudatettu kurssia suunniteltaes-
sa. Kolmannessa luvussa käsitellään kurssin verkko-oppimisympäristön pedagogisia
ratkaisuja ja havainnollistetaan esimerkein verkko-oppimisympäristön rakennetta.
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Luku 1

Kurssin asiasisältö

1.1 Sähkömagneettisten aaltojen vuorovaikutus

aineen kanssa

1.1.1 Sähkömagneettinen säteily

James Clerck Maxwell osoitti, että kiihtyvässä liikkeessä oleva varattu hiukkanen
lähettää sähkömagneettista säteilyä. Sähkömagneettisessa säteilyssä sähkö- ja mag-
neettikentät ovat kohtisuorassa toisiaan sekä aallon kulkusuuntaa vastaan, mitä on
havainnollistettu kuvassa 1.1. [1]

Kuva 1.1: Sähkömagneettinen aalto. Kuvassa sähkökenttää on havainnollistettu kel-
taisella värillä ja magneettikenttää harmaalla värillä.

Sähkö- ja magneettikentät oskilloivat sinimuotoisesti, jolloin kuvan 1.1 mukaisten
sähkömagneettisten aaltojen kulkua x-akselin suuntaisesti ajassa t voidaan kuvata
aaltofunktioilla

Ē(x, t) = A cos(kx− ωt) (1.1)

B̄(x, t) = A cos(kx− ωt), (1.2)

missä Ē on sähkökenttävektori, B̄ magneettikenttävektori, A aallon amplitudi, k =
2π/λ aaltoluku ja ω = 2πν kulmataajuus. Sähkömagneettiset aallot kulkevat tyh-
jiössä valon nopeudella ja kohdatessaan esteen ne voivat heijastua, taittua tai taipua.
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Taipuminen eli diffraktio aiheutuu sähkömagneettisten aaltojen interferenssistä. In-
terferoidessaan aallot yhdistyvät summa-aalloksi, jonka amplitudi on interferoivien
aaltojen amplitudien summa superpositioperiaatteen mukaisesti. Aaltojen interfe-
renssiä voidaan demonstroida Youngin kaksoisrakokokeella, joka on esitetty kuvassa
1.2. [1, 2]

Youngin kokeessa valolähteestä saapuu valoaaltoja kaksoisrakoon, jolloin raot
toimivat uusien alkeisaaltojen lähteenä muodostaen palloaaltorintaman Huygensin
periaatteen mukaisesti. Saman vaiheiset eli koherentit aallot vahvistavat toisiaan
kohdatessaan, mitä kutsutaan konstruktiiviseksi interferenssiksi. Päinvastoin eri vai-
heessa olevat aallot heikentävät toisiaan, mitä sanotaan destruktiiviseksi interferens-
siksi. Valo tuottaa varjostimelle interferenssikuvion, missä on kirkkaita kohtia raoista
lähtevien säteiden kulkeman välimatkaeron ollessa sama tai kokonaisen aallonpituu-
den monikerran suuruinen. Tällöin aallot interferoivat konstruktiivisesti. Vastaavasti
aallot interferoivat destruktiivisesti, kun säteiden kulkema välimatkaero varjostimel-
le on puolen aallonpituuden monikerta. Destruktiivisen interferenssin seurauksena
varjostimelle syntyy tummia kohtia. Sähkömagneettisen säteilyn, kuten valon, in-
terferenssi on osoitus sen aaltoluonteesta. [1]

Kuva 1.2: Youngin kaksoisrakokoe. Rakojen synnyttämien palloaaltojen konstruk-
tiivista interferenssiä kuvataan punaisilla viivoilla. Kahden raon takana olevalle var-
jostimelle syntyy interferenssikuvio, jossa interferoivien aaltojen summa-aallon in-
tensiteetti pienenee siirryttäessä kauemmaksi keskimaksimista.

1.1.2 Mustan kappaleen säteily

Kaikki kappaleet emittoivat sähkömagneettista säteilyä. Tällaista säteilyä sanotaan
lämpösäteilyksi eli termiseksi säteilyksi. Samalla kappaleet absorboivat ympäristöstä
säteilyä. Kappaleen emittoiman termisen säteilyn aallonpituus ja intensiteetti riip-
puvat kappaleen lämpötilasta. Kappaleen lämpötilan kasvaessa sen emittoiman sätei-
lyn aallonpituus pienenee ja intensiteetti kasvaa. [1, 3]

Kappaleiden emittoimaa termistä säteilyä voidaan kuvata ideaalisen mustan kap-
paleen säteilyllä. Musta kappale absorboi kaiken ympäristöstä saapuvan säteilyn ja
emittoi vastaavan energiamäärän säteilynä, eli musta kappale on termisessä tasapai-
nossa ympäristönsä kanssa. Esimerkkinä mustasta kappaleesta voidaan pitää kuvan
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1.3 mukaista kappaletta. [1, 3]

Kuva 1.3: Esimerkki ideaalisesta mustasta kappaleesta. Oletetaan, että kaikki
sähkömagneettinen säteily, jota kuvataan keltaisella viivalla, kohdistuu mustan kap-
paleen seinämässä olevaan reikään. Punainen viiva kuvaa säteilyn heijastumista mus-
tan kappaleen seinämistä, kunnes se on kokonaan absorboitunut. Musta kappale
emittoi vastaavan absorboimansa energiamäärän säteilynä, jota on kuvattu sinisellä
kaarella.

Täysin ideaalista mustaa kappaletta ei ole olemassa, sillä reaalikappaleet heijas-
tavat aina osan niihin kohdistuneesta säteilystä. Mitä paremmin kappale absorboi
säteilyä, sitä enemmän se muistuttaa mustaa kappaletta. [3]

Mustan kappaleen säteilyn spektri on riippuvainen ainoastaan kappaleen lämpö-
tilasta. Kuvassa 1.4 nähdään tyypillinen mustan kappaleen emittoima spektri. Sätei-
lyn energiatiheys saavuttaa maksimin, jonka jälkeen se lähestyy nollaa aallonpituu-
den kasvaessa. Spektrin huippukohta voidaan ratkaista kokeellisesti johdetusta Wie-
nin siirtymälaista

u(ν) ∼ ν3e−
bν
T , (1.3)

missä ν on taajuus, b säteilyvakio ja T lämpötila. Wienin siirtymälaki voidaan il-
maista myös muodossa

λmaxT =
hc

4, 965k
, (1.4)

missä λmax on spektrin huippukohtaa vastaava aallonpituus, h = 6, 626 · 10−34 Js
Planckin vakio, c valon nopeus ja k = 1, 381 J/K Boltzmannin vakio. Kappaleen
lämpötilan noustessa spektrin huippukohta siirtyy kohti pienempiä aallonpituuksia.
Historiallisesti mustan kappaleen nimitys tulee siitä, että kappaleen ollessa kylmä,
se emittoi silmälle näkymätöntä infrapunasäteilyä ja kappaleen lämmetessä se alkaa
vähitellen emittoimaan näkyvän valon aallonpituuksia. [1, 3, 4]

Mustan kappaleen säteilyä voidaan mallintaa seisovilla sähkömagneettisilla aal-
loilla, joiden solmukohdat ovat mustan kappaleen seinämissä olevissa harmonisis-
sa oskillaattoreissa eli kappaleen atomeissa. Kun kappaleen lämpötila kasvaa, sen
seinämien atomit värähtelevät synnyttäen seisovia aaltoja. Seisovien aaltojen lu-
kumääräksi taajuusvälillä [ν, ν + dν] voidaan johtaa tulos

N(ν)dν =
8πν2

c3
dν. (1.5)

Ekvipartitioteoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan molekyylin tai ato-
min keskimääräinen energia vapausastetta kohden on 1

2
kT . Koska harmonisella oskil-

laattorilla on kaksi vapausastetta, seisovien sähkömagneettisten aaltojen keskimää-
räinen energia on Ē = kT . Näin ollen mustan kappaleen säteilyn energiatiheydeksi
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saadaan

u(ν)dν =
8πν2kT

c3
dν. (1.6)

Yhtälöä (1.6) kutsutaan Rayleigh-Jeansin laiksi. Laki vastaa hyvin koetuloksia ma-
talilla taajuuksilla (suurilla aallonpituuksilla), mutta taajuuden kasvaessa energia-
tiheys lähestyy nopeasti ääretöntä lain ollessa suoraan verrannollinen taajuuden ne-
liöön. Kuvasta 1.4 nähdään, että mustan kappaleen säteilyn spektri saavuttaa mak-
simin, jonka jälkeen se lähestyy nollaa eikä lauseke (1.6) siten kuvaa täydellisesti
mustan kappaleen säteilylakia. Rayleigh-Jeansin lain ongelmaa kutsutaan ultravio-
lettikatastrofiksi. [1, 3]

Kuva 1.4: Mustan kappaleen energiatiheys taajuuden funktiona eri lämpötiloissa.

Max Planck ratkaisi Rayleigh-Jeansin lain ongelman omalla säteilylaillaan. Hän
kuvasi mustan kappaleen säteilyä seisovien aaltojen avulla aivan kuten Rayleigh ja
Jeans. Hän kuitenkin hylkäsi ekvipartitioteoreeman ja otti toisenlaisen lähestymista-
van kuvaamaan seisovien aaltojen energiaa. Planckin alkuperäinen lähtökohta oli
tutkia mustan kappaleen säteilytilaa harmonisten oskillaattorien entropian kasvun
kautta ja interpoloida tulos Wienin sirtymälain (1.3) ja Rayleigh-Jeansin lain (1.6)
välillä [4]. Lopputuloksena Planck sai mustan kappaleen säteilyn energiatiheydelle
lausekkeen

u(ν)dν =
8πh

c3
ν3

ehν/kT − 1
dν, (1.7)

missä h on Planckin vakio. Yhtälöä (1.7) kutsutaan Planckin laiksi. Planckin la-
ki (1.7) selittää mustan kappaleen spektrin onnistuneesti, sillä pienillä taajuuksilla
hν << kT ja ex ≈ 1 + x, kun x on pieni. Tällöin Planckin laki approksimoituu
muotoon

u(ν)dν =
8πkT

c3
ν2dν, (1.8)

mikä vastaa Rayleigh-Jeansin lakia (1.6). Kun taajuus kasvaa, niin ehν/kT →∞, jol-
loin energiatiheys lähestyy nollaa. Planckin laki vastaa kokeellisesti havaittua spekt-
riä (kuva 1.4). [1, 3]

Planckin lain fysikaalinen tausta selvisi vasta kuukausien työn jälkeen. Yhtälö
(1.7) seuraa, kun harmoniset oskillaattorit mustan kappaleen seinämissä emittoivat
energiaa hν suuruisissa paketeissa, energiakvanteissa

E = nhν, n ∈ N. (1.9)
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Planck päätyi omaan lakiinsa (1.7) käsittelemällä harmonisten oskillaattorien ener-
giaa diskreettinä jakaumana, toisin kuin Rayleigh ja Jeans, jotka olettivat energian
emittoituvan jatkuvana. [1, 3, 4]

1.1.3 Valosähköinen ilmiö

Valosähköisen ilmiön havaitsi ensimmäistä kertaa Heinrich Hertz vuonna 1887 tut-
kiessaan Maxwellin teoriaa sähkömagneettisesta säteilystä. Hertz havaitsi sähköpur-
kauksen katodilta, kun siihen kohdistettiin sähkömagneettista säteilyä. [3, 5]

Valosähköisessä ilmiössä metallilevystä, johon kohdistetaan sähkömagneettista
säteilyä, irtoaa fotoelektroneja. Kokeellisesti tämä voidaan osoittaa kuvan 1.5 mu-
kaisella koejärjestelyllä, missä anodi ja katodi on yhdistetty jännitelähteeseen. [1]

Kuva 1.5: Valosähköisen ilmiön koejärjestely. Kuvassa keltaiset viivat kuvaavat ka-
todille kohdistettua sähkömagneettista säteilyä ja A virtamittaria.

Säteilyttäessä anodia riittävän suuritaajuuksisella sähkömagneettisella säteilyllä,
esimerkiksi ultraviolettisäteilyllä, havaitaan anodilta irtoavat fotoelektronit sähkö-
virtana niiden saapuessa tyhjiöputken läpi katodille. Kun elektrodien väliin kytketyn
vastajännitteen arvo saavuttaa tietyn arvon V0, sähkövirtaa ei enää havaita. Tämä
jännite vastaa elektronien kineettisen energian maksimia. [1]

Fotoelektronien irtoaminen anodimateriaalin pinnasta on ymmärrettävissä klas-
sisen fysiikan avulla. Sähkömagneettinen säteily kuljettaa mukanaan energiaa, joka
absorboituessaan anodimateriaaliin siirtyy elektronien kineettiseksi energiaksi. Va-
losähköisen ilmiön kokeissa havaitaan kolme asiaa, mitä klassinen fysiikka ei pysty
selittämään:

1. Valosähköinen ilmiö havaitaan vain silloin, kun sähkömagneettisen säteilyn
taajuus ν ylittää tietyn rajataajuuden ν0. Lisäksi taajuuden kasvaessa elekt-
ronien kineettinen energia kasvaa. [1]

2. Kokeissa havaitaan, että valosähköinen ilmiö ei ole riippuvainen sähkömagneet-
tisen säteilyn intensiteetistä. Intensiteetin kasvaessa tulisi aaltojen sähkökent-
tävektorin Ē kasvaa aiheuttaen elektroniin voiman F=eĒ , jolloin elektronien
kineettisen energian tulisi kasvaa. Intensiteetin kasvaessa ainoastaan sähkövir-
ta piirissä kasvaa [5]. [1, 3]
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3. Sähkömagneettisen säteilyn osuessa anodimateriaaliin fotoelektroni havaitaan
heti säteilyn intensiteetistä riippumatta. Klassisen fysiikan mukaan fotoelekt-
ronin irtoamisessa tulisi havaita aikaviive absorboituvan energian kasvaessa
riittävän suureksi. Pienemmällä intensiteetillä aikaviiveen tulisi olla suurem-
pi kuin suurella intensiteetillä, sillä intensiteetin kasvaessa säteilyn amplitudi
kasvaa ja siten sen energia. [1, 3]

Albert Einstein selitti valosähköisen ilmiön käyttäen Planckin kvanttihypotee-
sia. Einstein esitti, että anodimateriaali absorboi sähkömagneettista säteilyä hν:n
suuruisina energiapaketteina, joita myöhemmin kutsuttiin fotoneiksi. Fotonin ener-
gian tulee olla riittävän suuri irrottaakseen fotoelektronin anodimateriaalin poten-
tiaalista, toisin sanoen havaitakseen valosähköisen ilmiön fotonin energian tulee olla
vähintään

φ = hν0, (1.10)

missä ν0 on rajataajuus, joka on ominainen eri anodimateriaaleille. Loput fotonin
energiasta jää fotoelektronin kineettiseksi energiaksi yhtälön

Ekin = hν − φ (1.11)

mukaisesti, missä hν on fotonin energia [1, 3]
Einsteinin teoria selittää valosähköisen ilmiön täysin. Kun sähkömagneettisen

säteilyn taajuus ν on pienempi kuin rajataajuus ν0, fotoni ei absorboidu anodimate-
riaaliin. Energian absorboituminen kvantteina selittää sen, miksi fotoelektroni irtoaa
heti eikä energian absorboitumiseen kulu aikaa. Se selittää myös fotoelektronien ki-
neettisen energian riippuvuuden taajuudesta eikä intensiteetistä. Vaikka säteilyllä
olisi pieni intensiteetti eli anodimateriaalille saapuisi vain vähän fotoneja, niin fo-
tonien energia riittäisi silti irrottamaan fotoelektroneja jos niiden taajuus ν > ν0.
Pienellä intensiteetillä fotoelektroneja irtoaa vähän ja intensiteettiä kasvattaessa fo-
toneja saapuu enemmän anodille, jolloin fotoelektroneja irtoaa enemmän. Tällöin
intensiteetin lisääminen aiheuttaa sähkövirran kasvun piirissä, mutta se ei vaikuta
fotoelektronien kineettiseen energiaan. [1, 3, 5]

Planck oletti sähkömagneettisen säteilyn energian emittoituvan kvantteina ja
Einstein täydensi teoriaa esittämällä sähkömagneettisen säteilyn myös absorboi-
tuvan kvantteina. Valosähköinen ilmiö oli ensimmäinen osoitus sähkömagneettisen
säteilyn hiukkasluonteesta [1].

1.1.4 Röntgensäteily

Wilhelm Röntgen havaitsi röntgensäteilyä ensimmäisenä suorittaessaan kokeita ka-
todiputkella. Koejärjestely on esitetty kuvassa 1.6. Röntgensäteily on lyhytaaltoista
sähkömagneettista säteilyä, jota syntyy kun hehkukatodilta irronneet ja jännitteellä
kiihdytetyt elektronit hidastuvat törmätessään anodiin. Röntgensäteily on kääntei-
nen ilmiö valosähköiselle ilmiölle. [1, 3]

Elektronit hidastuvat anodimateriaalin ytimien aiheuttavan Coulombin sähköi-
sen voiman vaikutuksesta. Elektroni siirtää osan liikemäärästään ytimelle ja tämän
seurauksena hidastuu. Röntgensäteilyä syntyy paremmin, kun anodimateriaali on
melko raskasta alkuainetta, sillä Coulombin voiman täytyy olla riittävän suuri muut-
taakseen elektronin liikemäärää. Kiihtyvässä liikkeessä oleva varattu hiukkanen lähet-
tää sähkömagneettista säteilyä, joten liikemäärän vaihdon yhteydessä emittoituu
fotoni, jonka aallonpituus vastaa elektronin kineettisen energian muutosta. Sama
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elektroni voi luovuttaa liikemääräänsä vielä toisille ytimille, jolloin emittoituu foto-
neja eri aallonpituuksilla. Tämä näkyy röntgenspektrissä jatkuvana säteilynä, jota
nimitetään jarrutussäteilyksi. Pienin emittoituva aallonpituus havaitaan, kun elekt-
roni menettää kaiken liike-energiansa yhdessä prosessissa

eV =
hc

λmin

, (1.12)

missä V on elektronin kiihdytysjännite. [1, 3]

Kuva 1.6: Röntgenputken kytkentäkaavio. Hehkukatodilta irtoava elektronivirta (ku-
vattu katkoviivalla) synnyttää sähkömagneettista säteilyä törmätessään anodiin.

Tyypillinen röntgenspektri on esitetty kuvassa 1.7. Röntgenspektrissä nähdään
jatkuvan spektrin lisäksi piikkejä, jotka ovat ominaisia anodimateriaalille. Piikit ai-
heutuvat elektronien virittäessä anodimateriaalin elektroneja, jotka palatessaan pe-
rustilalle emittoivat sähkömagneettista säteilyä (asiaan palataan luvussa 1.4). [1]

Kuva 1.7: Hahmotelma tyypillisestä röntgenspektristä.

Röntgensäteilyllä on monia käytännön sovellutuksia. Tunnetuin rontgensäteilyn
käyttökohde on lääketieteellinen kuvantaminen, jossa käytetään hyödyksi röntgensä-
teiden kykyä läpäistä kudoksia. Toinen sovellus on kiderakenteiden tutkimus röntgen-
diffraktiolla, missä röntgensäteet taipuvat kiteen atomeista konstruktiivisesti inter-
feroiden Braggin lain mukaisesti

2d sin θ = nλ, (1.13)
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missä d on atomien välinen etäisyys kiteessä, θ sirontakulma ja nλ aallonpituu-
den monikerrat, joilla konstruktiivinen interferenssi tapahtuu. Röntgendiffraktiolla
voidaan selvittää kiderakenteen alkuainekoostumus sekä avaruudellinen rakenne.
Röntgenfluoresenssia käytetään alkuainemäärityksessä ja sitä hyödynnetään myös
humanistisissa tieteissä esimerkiksi taideteosten aitouden tutkimisessa. [1, 6]

1.1.5 Comptonin ilmiö ja parinmuodostus

Kun fotoni on vuorovaikutuksessa atomin kanssa, voi valosähköisen ilmiön lisäksi ta-
pahtua Comptonin ilmiö tai parinmuodostus. Comptonin ilmiötä tapahtuu yleensä
fotonin energian ollessa liian suuri atomin absorboitavaksi. Parinmuodostus voi ta-
pahtua fotonin energian ylittäessä 1,022 MeV. [1]

Comptonin ilmiössä fotoni siroaa elektronista luovuttaen sille osan liikemääräs-
tään. Näin ollen Comptonin ilmiö on ainoastaan selitettävissä sähkömagneettisen
säteilyn hiukkasluonteen avulla. Kun kuvan 1.8 mukaiseen levossa olevaan vapaa-
seen elektroniin törmää fotoni, lähtee törmäyksen seurauksena elektroni liikkeelle.
Elektronin kineettinen energia vastaa fotonin menettämää energiaa törmäyksessä
eli Ek = hν − hν ′, missä ν on fotonin taajuus ennen törmäystä ja ν ′ taajuus
törmäyksen jälkeen. Fotonin energia on alussa Ef = pc eli fotonin liikemäärä on
alussa p = E/c = hc/λ. Liikemäärän ja energian säilymislaeista Comptonin ilmiölle
voidaan johtaa yhtälö

λ′ − λ =
h

mc
(1− cos θ), (1.14)

missä λ′ on fotonin aallonpituus törmäyksen jälkeen, λ aallonpituus ennen törmäystä,
m elektronin massa ja θ sirontakulma. [1, 3]

Kuva 1.8: Comptonin sironta vapaasta elektronista. Törmäyksen jälkeen elektronilla
on liikemäärä p̄e.

Tutkittaessa Comptonin ilmiötä esimerkiksi kohdistamalla röntgensäteitä gra-
fiittiliuskaan havaitaan sironneita fotoneita kahdella eri aallonpituudella: yhtälöä
(1.14) vastaavia fotoneita, joilla aallonpituus on kasvanut, sekä alkuperäisellä aal-
lonpituudella sironneita fotoneita. Varsinkin kun fotonien alkuperäinen aallonpituus
on suuri, ne siroavat kokonaan alkuperäisellä aallonpituudella. [1, 3]

Koetulokset ovat ymmärrettävissä, kun otetaan huomioon reaalitilanne, missä
elektronit ovat sidottuja atomiytimien potentiaaliin. Yhtälö (1.14) pätee silloin, kun
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fotonin energia on paljon suurempi kuin elektronin sidosenergia. Jos fotonin energia
ei ole riittävä irrottamaan elektronia atomista, voidaan törmäyksen ajatella tapah-
tuvan fotonin ja atomin välillä. Tällöin koko atomi ottaa vastaan fotonin liikemärän.
Tämä vastaa tilannetta, jossa yhtälöön (1.14) sijoitetaan elektronin massan m ti-
lalle koko atomin massa M , jolloin aallonpituuden siirtymä on mitättömän pie-
ni, sillä atomin massa on tuhansia kertoja elektronin massaa suurempi. Sirontaa,
missä aallonpituus ei muutu, kutsutaan Rayleighin sironnaksi. Rayleighin sironnas-
sa sähkömagneettisen säteilyn oskilloivat sähkökentät vuorovaikuttavat elektronien
varausjakauman kanssa. Tämä aiheuttaa elektronien oskilaatiota samalla taajuu-
della niihin kohdistuneen sähkömagneettisen säteilyn kanssa, minkä seurauksena
elektronit emittoivat sähkömagneettista säteilyä samalla taajuudella niihin koh-
distuneen sähkömagneettisen säteilyn kanssa. Rayleighin sirontaa tapahtuu, kun
sähkömagneettisen säteilyn aallonpituus on suurempi kuin hiukkasen koko, jonka
kanssa säteily vuorovaikuttaa. Rayleighin sironta selittää, miksi Comptonin ilmiötä
ei havaita näkyvän valon alueella tai sitä suuremmilla aallonpituuksilla. [1, 3]

Parinmuodostuksessa fotoni vuorovaikuttaa atomiytimen kanssa muodostaen e-
lektroni-positroniparin. Positroni on elektronin antihiukkanen. Sillä on muuten sa-
mat ominaisuudet kuin elektronilla, paitsi sen sähkövaraus on +e. Jotta parinmuo-
dostus voisi tapahtua, fotonin energian tulee olla vähintään elektronin ja positro-
nin lepoenergioiden verran, eli Ef = 2m0c

2 ≈ 1, 022 MeV. Lisäksi liikemäärän ja
energian on säilyttävä, joten parinmuodostusta ei voi tapahtua ilman atomiytimen
läsnäoloa. Pieni osa energiasta kuluu ytimen rekyyliin, joten fotonin energian tulee
olla

Ef = 2m0c
2(1 +

m0

M
), (1.15)

missä M on ytimen massa. Parinmuodostuksen vastatapahtumaa kutsutaan annihi-
loitumiseksi, jossa elektroni-positronipari yhdistyvät ja syntyy kaksi fotonia. [1, 3]

1.1.6 Fotonin absorption ja sironnan vuorovaikutusala

Fotonin absorptio- ja sirontavuorovaikutusalalla tarkoitetaan sitä todennäköisyyttä,
millä fotoni vuorovaikuttaa aineen kanssa. Vuorovaikutustodennäköisyys aineen kans-
sa riippuu fotonin energiasta ja aineen järjestysluvusta. [1, 3]

Pienillä fotonin energioilla fotoni absorboituu atomiin ja valosähköinen ilmiö on
dominoiva. Fotonin energian kasvaessa fotoni ei enää absorboidu, vaan se siroaa
Comptonin sironnalla ja energian ylittäessä 1,022 MeV alkaa tapahtua parinmuo-
dostusta. Kevyillä atomeilla valosähköisen ilmiön todennäköisyys laskee hyvin no-
peasti fotonin energian kasvaessa, kun taas raskailla atomeilla valosähköinen ilmiö
jatkuu suuremmille fotonin energioille dominoivampana. Tämä johtuu elektroniver-
hon kasvusta, jolloin raskaimmilla atomeilla sisempien energiatasojen elektronit ko-
kevat vahvemmin Coulombin voiman. Tällöin sisempien elektronien ionisoimiseen
vaaditaan suurempia energiamääriä raskailla atomeilla kuin kevyillä atomeilla, jol-
loin todennäköisyys valosähköiseen ilmiöön kasvaa. [1, 3]

Raskailla atomeilla myös parinmuodostuksen todennäköisys kasvaa 1,022 MeV
jälkeen nopeampaa kuin kevyillä atomeilla, sillä yhtälön (1.15) mukaan suurempi
ydin absorboi fotonin liikemäärän paremmin kuin kevyt ydin häiriten reaktion ener-
giatasapainoa vähemmän. Tämä näkyy rekyylitermin m0/M pienenemisenä atomin
massan kasvaessa. Kuvassa 1.9 on kuvattuna fotonin vuorovaikutusmenetelmien to-
dennäköisyys atomin järjestysluvun funktiona. [1, 3]
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Kuva 1.9: Hahmotelma fotonin vuorovaikutusalueista erimassaisissa atomeissa.

1.1.7 Sähkömagneettisen säteilyn duaalinen luonne

Sähkömagneettisen säteilyn diffraktio, heijastuminen ja taittuminen ovat ilmiöitä,
jotka voidaan selittää aaltoluonteen avulla. Valosähköinen ilmiö ja Comptonin ilmiö
voidaan selittää vain sähkömagneettisen säteilyn hiukkasluonteen avulla. Sähkömag-
neettisella säteilyllä on duaalinen luonne; sillä on yhtä aikaa sekä aaltoluonne että
hiukkasluonne. Ainoastaan toinen sähkömagneettisen säteilyn luonteista on havaita-
vissa sen vuorovaikuttaessa materian kanssa. Tämä on seurausta epätarkkuusperi-
aatteesta, johon perehdytään seuraavassa luvussa. [3]

1.2 Hiukkasten aaltoluonne

1.2.1 de Broglie aallonpituus

Kun sähkömagneettisen säteilyn hiukkasluonne oli saanut hyväksyntää, Louis de
Broglie ehdotti, että aaltohiukkasdualismi pätee myös massallisiin hiukkasiin. Mas-
sattomien fotonien liikemäärä p on suhteellisuusteorian mukaan

p =
hν

c
=

h

λ
, (1.16)

mikä pätee myös massallisille hiukkasille. Tästä saadaan massallisille hiukkasille
aallonpituudeksi

λ =
h

p
=

h

mv
, (1.17)

missä aallonpituutta λ sanotaan hiukkasten de Broglie aallonpituudeksi. [1]
Aaltoluonne voidaan havaita vain mikromaailman hiukkasilla. Makroskooppisten

kappaleiden mittasuhteet niiden de Broglie aallonpituuksiin verrattuna ovat useita
kertaluokkia suurempia, jolloin aaltoluonnetta ei havaita edes tarkimmilla mitta-
laitteilla. Hiukkasten mittasuhteet ovat niiden de Broglie aallonpituuksien kanssa
samoissa kokoluokissa, jolloin niiden aaltoluonne on merkittävämpi vuorovaikutus-
tilanteissa. [1, 3]

Massallisten hiukkasten aaltoluonne voidaan osoittaa kokeellisesti Davissonin ja
Germerin kokeella. Kokeessa säteilytetään nikkelikidettä elektronisuihkulla ja siron-
neet elektronit havaitaan detektorilla. Klassisen fysiikan mukaan elektronien tulisi
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sirota satunnaisesti kiteen pinnalta, mutta kokeessa havaitaan elektronijakaumas-
sa intensiteettimaksimeja ja -minimejä tietyissä siroamiskulmissa rippuen elektro-
nien energiasta (kuva 1.10). Kokeen tulokset ovat selitettävissä vain elektronien de
Broglie aaltojen konstruktiivisella ja destruktiivisella interferenssillä. Tämä vastaa
sähkömagneettisen säteilyn taipumista kiteestä Braggin lain (1.13) mukaisesti. Brag-
gin laista lasketun elektronien intesiteettimaksimin aallonpituus vastaa elektronien
de Broglie aallonpituutta. [1]

Kuva 1.10: Davissonin ja Germerin koe. 54 eV elektronisuihkun intensiteettimaksimi
havaitaan 50◦ kulmassa alkuperäiseen elektronisuihkuun verrattuna. Tämä vastaa
kulmaa θ = 90◦ − 50◦

2
= 65◦ Braggin tasossa.

1.2.2 de Broglie aaltojen vaihe- ja ryhmänopeudet

Massallisten hiukkasten de Broglie aaltojen kuvaamisessa käytetään aaltofunktiota
Ψ. Se kuvaa todennäköisyyttä löytää liikkuva hiukkanen tietystä avaruuden pisteestä
ajanhetkellä t. Hiukkasen yksiulotteista liikettä x-akselin suuntaan voidaan kuvata
aaltofunktiolla

Ψ(x, t) = A cos(ωt− kx), (1.18)

joka on analoginen sähkömagneettisten aaltojen aaltofunktioille (1.1) ja (1.2). Hiuk-
kasta kuvaava aaltofunktio (1.18) voidaan esittää muodossa

Ψ(x, t) = A cos 2π
(
νt− x

λ

)
= A cos 2π

(
νt− νx

v̄p

)
(1.19)

havainnollistamaan aallon paikkaa sen liikkuessa nopeudella v̄p. Koska jaksollisten
aaltojen nopeus on v̄p = νλ ja massallisten hiukkasten energia on E = hν = mc2,
niin de Broglie aaltojen nopeus on

v̄p = νλ =

(
mc2

h

)(
h

mv

)
=

c2

v̄
(1.20)

eli de Broglie aaltojen vaihenopeus on suurempi kuin valonnopeus, sillä hiukkasen
nopeus v̄ on aina pienempi kuin valon nopeus. Tämä ei ole ristiriidassa suhteellisuus-
teorian kanssa, koska hiukkasen liikettä ei kuvaa yksi aalto vaan aaltoryhmä. Aal-
toryhmää kuvaava aaltofunktio saadaan superpositioperiaatteesta Ψ1,2 = Ψ1 + Ψ2.
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Jos toinen aalto eroaa kulmataajuudeltaan ∆ω ja aaltoluvultaan ∆k verran en-
simmäisestä, voidaan niiden aaltofunktiot ilmaista muodossa

Ψ1(x, t) = A cos(ωt− kx) (1.21)

Ψ2(x, t) = A cos[(ω + ∆ω)t− (k + ∆k)x], (1.22)

jolloin niden summa-aaltoa kuvaa aaltofunktio

Ψ1,2(x, t) = Ψ1(x, t)+Ψ2(x, t) = 2A cos
1

2
[(2ω+∆ω)t−(2k+∆k)x] cos

1

2
(∆ωt−∆kx).

(1.23)
Koska ∆ω ja ∆k ovat pieniä, voidaan summa-aaltoa kuvaava aaltofunktio approk-
simoida muotoon

Ψ1,2(x, t) = 2A cos(ωt− kx) cos

(
∆ω

2
t− ∆k

2
x

)
(1.24)

eli yhden aallon vaihenopeutta kuvaa suhde v̄p = ω/k ja aaltoryhmän nopeutta
suhde v̄g = ∆ω/∆k. [1, 2, 3]

Koska kulmataajuus ja aaltoluku saavat jatkuvia arvoja, kuvaa aaltojen ryhmä-
nopeutta suhde v̄g = dω/dk. Ottamalla huomioon suhteellisuusteoria ja de Broglie
aallonpituuden yhtälö (1.17), saadaan kulmataajuudelle ja aaltoluvulle yhtälöt

ω = 2πν =
2πm0c

2

h
√

1− v2/c2
(1.25)

k =
2π

λ
=

2πm0v

h
√

1− v2/c2
(1.26)

eli molemmat ovat hiukkasen nopeuden v funktioita. Tällöin ryhmänopeudeksi saa-
daan

v̄g =
dω

dk
=

dω/dv̄

dk/dv̄
= v̄. (1.27)

Hiukkasen liikettä kuvaava de Broglie aaltoryhmä kulkee samalla nopeudella kuin
hiukkanen itse eikä ole ristiriidassa suhteellisuusteorian kanssa. [1]

Vaikka hiukkasen liikettä kuvaavat de Broglie aallot antavat fysikaalisesti mie-
lekkään ratkaisun niiden nopeudelle, niin aaltofunktio Ψ ei ole fysikaalisesti tulkit-
tavissa. Aaltofunktion amplitudi voi saada sekä negatiivisia että positiivisia arvoja.
Siksi hiukkaseen liittyvien mitattavien suureiden kuvaamiseen käytetään aaltofunk-
tion amplitudin neliötä, todennäköisyystiheyttä |Ψ|2. Todennäköisyystiheys saa vain
positiivisia arvoja, jolloin hiukkasiin liittyviä fysikaalisia ominaisuuksia voidaan tul-
kita. [1]

1.2.3 Epätarkkuusperiaate

Liikkuva hiukkanen on todennäköisintä havaita sitä kuvaavan de Broglie aalto-
ryhmän kohdasta, missä aalon amplitudi on suurin (kuvassa 1.11 aaltoryhmän kes-
kellä). Kuitenkin hiukkanen on mahdollista löytää aaltoryhmän muistakin osista,
jos hiukkasen aaltofunktion todennäköisyystiheys |Ψ|2 6= 0 kyseisessä aaltoryhmän
paikassa. [1]

Jos aaltoryhmä on kapea, kuten kuvassa 1.11 (a), on hiukkasen paikantaminen
tarkempaa. Jos aaltoryhmä on laaja, kuten kuvassa 1.11 (b), on hiukkasen paikan-
taminen epätarkkaa, sillä se voi sijaita missä tahansa kohtaa aaltoryhmää. Toisaal-
ta laajan aaltoryhmän aallonpituus on tarkasti määrätty toisin kuin kapean aalto-
ryhmän. Tällöin laajan aaltoryhmän liikemäärä on tarkemmin tunnettu kuin kapean
aaltoryhmän, sillä λ = h/p. [1]
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Jos laajan aaltoryhmän liikemäärää mitataan, saadaan liikemäärän arvoja ka-
pealta väliltä. Vastaavasti kapealle aaltoryhmälle liikemäärä saa arvoja laajalta
väliltä. Mittauksien epätarkkuudet eivät johdu laitteistosta, vaan luonnonlaista, jo-
ta sanotaan Heisenbergin epätarkkuusperiaateeksi

∆x∆p ≥ ~
2
, (1.28)

missä ~ = h/2π on redusoitu Planckin vakio. Kvanttimekaaniset ilmiöt eivät nou-
data klassisen mekaniikan determinististä maailmankuvaa, vaan ne perustuvat to-
dennäköisyyksiin ja epävarmuuteen. Epätarkkuusperiaatetta voidaan soveltaa mui-
hinkin kvanttimekaanisiin suureisiin. Esimerkiksi atomin viritystilan purkautuessa
ajassa ∆t atomin emittoimien fotonien energiavälin leveys ∆E noudattaa epätark-
kuusperiaatetta [1, 3]

∆E∆t ≥ ~
2
. (1.29)

Kuva 1.11: Kapea de Broglie aaltoryhmä (a) sekä laaja de Broglie aaltoryhmä (b).

Epätarkkuusperiaatteen mukaan sähkömagneettisen säteilyn tai materia-aaltojen
duaalista luonnetta on mahdotonta havaita yhtäaikaisesti. Tätä voidaan havainnol-
listaa luvussa 1.1.1 esitetyllä Youngin kaksoisrakokokeella. Jos elektroneja ammu-
taan kaksoisraon läpi, muodostuu interfrenssikuvio aivan kuten sähkömagneettisilla
aalloillakin. Youngin kaksoisrakokoe suoritettuna massallisilla hiukkasilla on osoitus
niiden aaltoluonteesta. [3]

Jos koejärjestelyjä muutetaan asettamalla detektori, jonka resoluutio on riittävä
havaitsemaan elektronin sen mennessä raon läpi, toiseen raoista ei interferenssiku-
viota enää havaita. Näin tarkka detektori vuorovaikuttaa elektronin kanssa häiriten
sen liikettä siten, ettei se käyttäydy aallon tavalla. Elektroni käyttäytyy tällöin
hiukkasen tavalla. Elektronin aaltoluonne on mahdollista havaita, kun detektori ei
häiritse niiden kulkua rakojen läpi. Tällöin ei voida tietää, kummasta raosta elektro-
ni on kulkenut eli hiukkasluonnetta ei havaita. Hiukkas- ja aaltoluonteet täydentävät
toisiaan, eikä niitä voida samanaikaisesti havaita. [3]

1.3 Atomin rakenne

1.3.1 Vetyatomin spektri

Luvussa 1.1.2 esiteltiin kiinteän aineen lämpösäteilyspektri. Kiinteän kappaleen emit-
toiman säteilyn intensiteetti on riippuvainen pelkästään kappaleen lämpötilasta ja

14



spektri on jatkuva. Kun aineen atomit ovat kaasumaisessa muodossa ja niihin kohdis-
tetaan energiaa esimerkiksi säteilyllä tai elektroneilla, on kaasumaisen aineen emit-
toima spektri epäjatkuva viivaspektri. Jokaisen alkuaineen emittoima viivaspektri
on kyseiselle aineelle ominainen. Johann Balmer havaitsi vetyatomin näkyvän valon
alueella olevan viivaspektrin ennen ensimmäisen tieteellisen atomimallin julkaise-
mista. Tätä spektrisarjaa nimitetään Balmerin sarjaksi ja se on havaittavissa kuvan
1.12 mukaisella järjestelyllä. [1, 3]

Johannes Rydberg johti kokeellisesti vetyatomin spektriviivojen aallonpituuksille
yhtälön

1

λ
= RH

(
1

m
− 1

n

)
, m = 1, 2, 3, 4, 5, n = m+ 1,m+ 2,m+ 3, ... (1.30)

Yhtälössä (1.30) RH = 1, 0967757m−1 on kokeellisesti määritetty Rydbergin vakio.
Yhtälö (1.30) ennusti näkyvän valon ulkopuolella olevien spektrisarjojen spektrivii-
vojen aallonpituudet oikein. Spektrisarjat on nimetty löytäjiensä mukaan; spektri-
sarjaa m = 1 nimitetään Lymanin sarjaksi, m = 2 Balmerin sarjaksi, m = 3 Paschen
sarjaksi, m = 4 Brackettin sarjaksi ja m = 5 Pfundin sarjaksi. [1, 3]

Kuva 1.12: Vetyatomin Balmerin sarjan spektri.

1.3.2 Thomsonin ja Rutherfordin atomimallit

Ensimmäinen tieteellinen atomimalli oli Thomsonin atomimalli, jonka Joseph Thom-
son kehitti elektronin löytymisen jälkeen [5]. Koska atomien havaittiin olevan sähköi-
sesti neutraaleja perustilassaan, täytyi negatiivisesti varattujen elektronien varauk-
sen kumoutua yhtä suurella positiivisella varauksella. Thomson ajatteli positiivisen
varauksen jakautuneen koko pallomaisen atomin tilavuudelle ja elektronien jakau-
tuneen tasaisesti positiivisen varauksen läpi, kuten kuvassa 1.13 (a). [1, 3]

Thomsonin atomimalli selitti atomin spektrin elektronien värähtelyllä. Elektro-
nit värähtelevät tasapainoasemansa ympärillä joutuen kiihtyvään liikkeeseen atomin
absorboidessa energiaa. Tällöin elektronit emittoivat energiaa sähkömagneettisena
säteilynä. Thomsonin malli ei pystynyt selittämään, miksi atomin emittoima spektri
oli viivaspektri. [3]

Rutherfordin oppilaat Geiger ja Marsden testasivat Thomsonin atomimallin paik-
kansapitävyyttä Rutherfordin ehdottamalla tavalla. Rutherfordin kokeena tunnetus-
sa koejärjestelyssä, joka on esitetty kuvassa 1.14, hyvin ohutta kulta- ja hopeakalvoa
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pommitettiin alfahiukkasilla, joiden tiedettiin olevan heliumatomin ytimiä varauk-
sella +2e. Kulta- ja hopeakalvot olivat niin ohuita, etteivät ne estäneet alfahiukkas-
ten kulkua niiden läpi. Alfahiukkasten tulisi muuttaa suoraviivaista kulkureittiään
vain muutamalla asteella johtuen elektronien aiheuttamasta Coulombin voimasta.
Alfahiukkasten radat saatiin selville kulta- ja hopeakalvojen ympärille asetetulla de-
tektorilla, joka oli päällystetty sinkkisulfidikerroksella. Alfahiukkasen osuessa sink-
kisulfidikerrokseen detektori välähti. [1, 3]

Kuva 1.13: (a) Thomsonin atomimalli sekä (b) Rutherfordin atomimalli.

Kuva 1.14: Rutherfordin kokeen koejärjestely. Alfasäteilijä N on lyijyvuoratun kolli-
maattorin K sisällä, jolloin alfahiukkaset kohdistuvat suoraan kultakalvolle F. Lait-
teisto on pyöritettävissä, jolloin mikroskoopilla M voidaan havaita koko detektorin
alue.

Koetuloksista huomattiin, että suurin osa alfahiukkasista menee kalvon läpi muut-
tamatta kulkusuuntaansa merkittävästi. Kuitenkin osa alfahiukkasista sirosi yli 90
astetta kalvosta, jotkut jopa 180 astetta. Tulos oli selvästi ristiriidassa Thomso-
nin atomimallin kanssa. Rutherford päätteli koetuloksista, että suurin osa atomista
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täytyisi olla tyhjää tilaa. Lisäksi yli 90 astetta sironneet alfahiukkaset olivat koke-
neet vahvan Coulombin voiman repulsion, josta Rutherford päätteli positiivisen va-
rauksen keskittyneen pieneen tilaan, atomin ytimeen. Elektronit kiertäisivät ydintä
elektroniverhossa kauempana ytimestä. Rutherfordin atomimallia nimitetään tästä
syystä planeettamalliksi. [1]

Rutherfordin atomimallissa ilmenee ristiriita atomin emittoiman spektrin ja klas-
sisen sähködynamiikan kanssa. Ytimen ja elektronin välinen Coulombin sähköinen
vetovoima saa elektronin kiihtyvään liikkeeseen. Kiihtyvässä liikkeessä olevan vara-
tun hiukkasen tulisi emittoida sähkömagneettista säteilyä, jolloin elektronin tulisi
emittoida jatkuvaa säteilyä. Menettäessään energiaa säteilemällä elektronin radan
tulisi päätyä atomin ytimeen. Näin ollen atomi ei olisi stabiili. Siten myös
Rutherfordin atomimalli oli ristiriidassa siihen mennessä kerättyyn tietoon atomeis-
ta. [1]

1.3.3 Bohrin atomimalli

Niels Bohr ratkaisi Rutherfordin atomimallin ongelmat omalla semikvanttimekaani-
sella atomimallillaan. Ensimmäisessä postulaatissaan Bohr oletti elektronien kiertä-
vän atomin ydintä ympyräradoilla noudattaen klassisen fysiikan lakeja. Tällöin elekt-
roniin vaikuttavat keskihakuvoima ja Coulombin voima ovat tasapainossa, toisin sa-
noen

mv2

r
=

1

4πε0

e2

r2
, (1.31)

missä r on ympyräradan säde, e elektronin varaus ja ε0 tyhjiön permittiivisyys.
Tästä elektronin nopeudeksi ympyräradalla saadaan

v =
e√

4πε0mr
. (1.32)

Elektronin kokonaisenergiaksi saadaan

E = Ek + Ep =
1

2
mv2 − e2

4πε0r
= − e2

8πε0r
(1.33)

Negatiivinen potentiaalienergia lausekkeessa (1.33) viittaa Coulombin voiman suun-
taan ydintä kohti. Elektronin kokonaisenergia on näin ollen negatiivinen, mikä viit-
taa sen olevan sidottuna atomiytimen potentiaaliin. [1, 3]

Yhtälön (1.32) avulla saadaan yhtälöstä (1.17) elektronin de Broglie aallonpi-
tuudeksi ympyräradalla

λ =
h

e

√
4πε0r

m
. (1.34)

Yhtälöstä (1.33) saadaan vetyatomin perustilassa E1 = −13, 6 eV olevan elektronin
radan säteeksi r = 5, 3 · 10−11 m. Perustilassa olevan elektronin de Broglie aallonpi-
tuuden suuruus on λ = 33·10−11 m, mikä vastaa täyttä ympyräradan ympärysmittaa
2πr. Siten elektronin de Broglie aalto muodostaa ympyräradalle seisovan aallon. [1]

Elektronilla ei voi olla äärettömästi ratoja ytimen ympärillä kuten Rutherfordin
mallissa, vaan elektroni voi sijaita ainoastaan sellaisilla radoilla, jotka ovat elektronin
de Broglie aallon monikertoja, toisin sanoen

nλ = 2πrn, (1.35)

missä rn on kvanttilukua n = 1, 2, 3, ... vastaava radan säde. Elektronilla ei ole muita
ratoja, sillä muulloin kuin yhtälön (1.35) tapauksessa elektronin de Broglie aallot
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interferoivat destruktiivisesti. Sijoittamalla elektronin de Broglie aallonpituus (1.17)
yhtälöön (1.35), saadaan elektronin kulmaliikemääräksi L

L = mvrn = n� (1.36)

eli elektronin kulmaliikemäärä on kvantittunut. Yhtälöt (1.35) ja (1.36) muodosta-
vat Bohrin toisen postulaatin. Elektronin kvantittuneita ratoja havainnollistetaan
kuvassa 1.15 (a). [1, 3]

On huomioitava, että Bohr julkaisi atomimallinsa 1913. Louis de Broglie julkaisi
teorian hiukkasten aaltoluonteesta vuonna 1924, joten alun perin Bohr käsitteli ato-
mimalliaan käsittelemällä elektroneita hiukkasina [5]. Bohrin kolmannen postulaatin
mukaan ympyräradalla kiihtyvässä liikkeessä oleva elektroni ei säteile sähkömagneet-
tista säteilyä, vaikka se on ristiriidassa klassisen fysiikan kanssa [3]. Kolmannelle
postulaatille saadaan fysikaalinen perustelu ottamalla huomioon elektronien aalto-
luonne, sillä seisova aalto ei kuljeta energiaa. Elektronin hiukkasluonne ja aaltoluon-
ne täydentävät toisiaan Bohrin atomimallissa, sillä elektronin aallonpituus riippuu
elektronin ratanopeudesta, mikä stabiloi ytimestä johtuvan Coulombin vetovoiman.
[1, 2]

Kuva 1.15: Bohrin atomimallin elektronin sallitut säteet sekä niitä vastaavat de
Broglie aallot havainnollistettuna (a). Kun elektroni purkautuu viritystilalta tietylle
energiatasolle, saadaan vetyatomin spektrisarjat (b).

Ehdosta (1.36) seuraa elektronin energiatasojen kvantittuminen. Yhtälöistä (1.34)
ja (1.35) voidaan ratkaista elektronin sallittujen ratojen säteet

rn =
n2h2ε0
πme2

, (1.37)

missä n = 1 arvoa vastaava säde on Bohrin säde a0 = 5, 3 · 10−11 m. Kun elektro-
nin energian yhtälöön (1.33) sijoitetaan elektronin sallittujen ratojen säteet (1.37),
saadaan vetyatomin kvantittuneiden energiatasojen yhtälöksi

En = − me4

8ε20h
2

(
1

n2

)
=

E1

n2
n = 1, 2, 3, ... (1.38)
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missä E1 = −13, 6 eV on vetyatomin perustilaa vastaava energia. Ylempiä energiati-
loja, joita vastaa kvanttiluvut n > 1, kutsutaan viritystiloiksi. Ottamalla huomioon
ytimen pyörimisliike atomin massakeskipisteen ympäri yhdessä elektronin kanssa,
elektronin redusoiduksi massaksi m′ saadaan

m′ =
mM

m+M
, (1.39)

missä m on elektronin massa ja M ytimen massa. Vetyatomin energiatasot saavat
muodon

E ′n = −m
′e4

8ε20h
2

(
1

n2

)
=

(
m′

m

)
E1

n2
, (1.40)

jolloin vetyatomin energiatasot ovat hieman suurempia kuin yhtälön (1.38) tapauk-
sessa. [1]

Bohrin viimeinen postulaatti selittää vetyatomin spektrin kvantittuneiden ener-
giatasojen avulla. Vetyatomin absorboidessa energiaa elektroni virittyy ylemmälle
energiatasolle. Viritystila purkautuu elektronin siirtyessä takaisin perustilaan joko
suoraan tai muiden viritystilojen kautta. Viritystilan purkautuessa atomi emittoi
energiatasojen erotuksen suuruisen fotonin, toisin sanoen

hν = Ei − Ef , (1.41)

missä Ei on viritystilan energia ja Ef alemman tilan energia. Emittoituneen foto-
nin aallonpituuden käänteisluvun yhtälö voidaan ilmaista yhtälöitä (1.38) ja (1.41)
käyttämällä

1

λ
= −E1

ch

(
1

n2
f

− 1

n2
i

)
, (1.42)

missä nf vastaa lopputilan kvanttilukua ja ni lähtötilan (viritystilan) kvanttilukua.
Yhtälö (1.42) vastaa kokeellisesti määritettyä Rydbergin yhtälöä (1.30). Kun elekt-
ronin redusoitu massa otetaan huomioon, yhtälö (1.42) vastaa kokeellisesti määri-
tettyjä spektriviivoja. Kuvassa 1.15 (b) havainnollistetaan vetyatomin emittoimaa
spektriä. [1]

Energia elektronin virittymiseen tulee joko atomin absorboivasta fotonista tai toi-
sen hiukkasen liikemäärästä hiukkastörmäyksessä. Hiukkasen törmätessä atomiin osa
sen kineettisestä energiasta absorboituu atomiin ja elektroni virittyy korkeammalle
energiatasolle. Atomi absorboi fotonin, jos fotonin energia on täsmälleen atomin
energiatasojen erotuksen suuruinen. Siksi monokromaattinen sähkömagneettinen
säteily ei välttämättä viritä atomeja, vaan se siroaa elektronista muuttumattomalla
aallonpituudella Rayleighin sironnan mukaisesti. [1]

Jos kaasumaisia atomeja säteilytetään valkoisella valolla, havaitaan alkuperäisen
jatkuvan spektrin kohdalla mustia epäjatkuvuuskohtia, jotka vastaavat atomin emit-
toiman viivaspektrin kohtia. Hiukkastörmäyksessä hiukkasen energia voi olla suu-
rempi kuin energiatasojen välinen erotus, sillä hiukkanen voi luovuttaa törmätessään
atomiin energiatasojen erotuksen verran energiaa ja loppuosa energiasta jää hiukka-
sen kineettiseksi energiaksi. Jos fotonin tai hiukkasen energia on suurempi tai yhtä
suuri kuin tietyllä energiatasolla olevan elektronin energia, irtoaa elektroni atomiy-
timen potentiaalin vaikutuksesta aivan kuten valosähköisessä ilmiössä. Yksittäisille
atomeille prosessia nimitetään ionisaatioksi. [1]
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1.3.4 Franckin ja Hertzin koe

Pian Bohrin julkaistuaan atomimallinsa Franck ja Hertz testasivat Bohrin viimeistä
postulaattia kuvan 1.16 mukaisella koejärjestelyllä. Kokeessa hehkukatodilta irtoa-
via elektroneja kiihdytetään jännitteellä V putkessa, jossa on elohopeahöyryä. Put-
ken päässä olevan anodin ja elektrodin E välissä on katodilta saapuvia elektroneja
hidastava jännite V0, joka on pienempi kuin kiihdytysjännite V . Piirissä oleva vir-
tamittari mittaa piirissä kulkevan sähkövirran. [1, 3]

Kuva 1.16: Franckin ja Hertzin kokeen koejärjestely.

Kun jännitettä V kasvatetaan, sähkövirta kasvaa. Elektronien törmäykset pal-
jon raskaampien atomiytimien kanssa ovat täysin kimmoisia eivätkä elektronit me-
netä törmäyksessä liike-energiastaan kuin murto-osan. Kiihdytysjännitteen saavut-
taessa arvon 4,9 V sähkövirta piirissä laskee merkittävästi. Kasvatettaessa kiihdy-
tysjännitettä piirissä oleva sähkövirta alkaa taas kasvamaan, kunnes 9,8 V kiihdy-
tysjännitteen arvolla sähkövirta taas tippuu merkittävästi. Sama ilmiö havaitaan
aina 4,9 V monikerroilla. [1, 3]

Kokeen tulokset on selitettävissä elohopea-atomien virittymisellä. Elohopea-ato-
min perustilan ja ensimmäisen viritystilan energiatasojen välinen energiaero on 4,9
eV. Kun kiihdytetyn elektronin liike-energia on suurempi tai yhtä suuri kuin 4,9
eV, menettää kiihdytetty elektroni törmäyksessä 4,9 eV verran liike-energiaa vi-
rittäessään elohopea-atomin. Tällöin kiihdytetyllä elektronilla ei ole enää tarpeeksi
energiaa päästäkseen anodille hidastavan jännitteen aiheuttaman potentiaalin yli,
minkä seurauksena sähkövirta piirissä tippuu. Kun kiihdytetyllä elektronilla on 9,8
eV energiaa, se voi virittää kaksi elohopea-atomia. Franck ja Hertz analysoivat eloho-
peahöyryn emittoimaa spektriä ja havaitsivat spektriviivan aallonpituuden vastaa-
van energialtaan 4,9 eV sähkömagneettista säteilyä. Koe osoittaa Bohrin postulaatin
atomin kvantittuneista energiatasoista oikeaksi. [1, 3]

1.3.5 Laser

Laser (light amplification by stimulated emission) on yksi tunnetuimpia atomifysii-
kan sovelluksista. Lasersäteilyä voidaan tuottaa stimuloidun emission avulla. Stimu-
loidussa emissiossa energialtaan viritystilan ja alemman energiatilan välisen erotuk-
sen suuruinen fotoni aiheuttaa elektronin viritystilan purkautumisen alemmalle ener-
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giatilalle, jolloin emittoituu vahvistettua ja samassa vaiheessa olevaa sähkömagneet-
tista säteilyä. [1, 2]

Koska fotonin aiheuttaman elektronin virityksen ja stimuloidun emission to-
dennäköisyydet ovat yhtä suuret, täytyy atomeissa olla useampi kuin yksi viritysti-
la, jotta lasersäteilyä voisi syntyä. Lasersäteilyä syntyy, kun atomit saadaan virit-
tymään toiselle viritystilalle, josta viritystila purkautuu niin sanotulle metastabiilille
tilalle. Metastabiilin viritystilan elinaika on huomattavasti suurempi kuin muiden vi-
ritystilojen. Kun fotoni aiheuttaa metastabiilin tilan stimuloidun emission, syntyy
koherenttia sähkömagneettista säteilyä. Syntytapansa vuoksi lasersäteily on myös
hyvin intensiivistä ja lähes monokromaattista (luonnollinen levenemä tulee elinajan
ja energian epätarkkudesta) sekä luonnollisesti kollimoitua eli lasersäteily ei hajoa
pitkilläkään matkoilla. Ominaisuuksiensa vuoksi laserilla on paljon käyttötarkoituksia
useilla eri tieteen- ja teollisuuden aloilla kuten lääketieteessä, kaivosalalla ja tiedon-
siirrossa. [1, 2]

1.4 Kvanttimekaniikan perusteita

1.4.1 Schrödingerin yhtälö

Aikaisemmissa kappaleissa hiukkasta on onnistuttu kuvaamaan de Broglie aalloilla
hiukkasen liikemäärän ollessa vakio. Kun hiukkasen liikemäärä muuttuu, de Broglien
postulaatin (1.17) mukaan hiukkasen aallonpituus muuttuu. Kun hiukkaseen vaikut-
taa voima F , on hiukkasen liikemäärä jatkuvassa muutostilassa ja siten hiukkasen
aallonpituus muuttuu jatkuvasti. Siten voiman vaikuttaessa hiukkaseen sen aallonpi-
tuutta on mahdotonta määrittää, eikä hiukkasen tilaa voida kuvata yksinkertaisella
sinimuotoisella aaltofunktiolla, kuten luvussa 1.2.2. [3]

Klassisesti nopeudella v etenevää yksiulotteista aaltoa x-akselin suuntaan voi-
daan kuvata aaltoyhtälön avulla

∂2φ

∂x2
=

1

v2
∂2φ

∂t2
, (1.43)

missä φ kuvaa x-akselin suuntaan kulkevaa ja akselista poispäin värähtelevää muut-
tujaa, joka sähkömagneettisten aaltojen tapauksessa on sähkö- tai magneettikenttä.
Aaltoyhtälön yleisenä ratkaisuna saadaan aaltofunktiot, jotka kuvaavat aaltoyhtälön
toteuttavia aaltoja. Sähkömagneettisten aaltojen tapauksessa sähkökenttää ja mag-
neettikenttää kuvaavat aaltofunktiot (1.1) ja (1.2). [1, 3]

Koska kvanttimekaniikka ei noudata klassisen fysiikan lakeja, ei kvanttimekaa-
nista aaltoyhtälöä voida johtaa klassisen fysiikan laeista. Kvanttimekaanisen aalto-
yhtälön tulisi kuitenkin olla sopusoinnussa Planckin (1.9) ja de Broglien (1.17) pos-
tulaattien kanssa. Lisäksi sen tulee toteuttaa hiukkasen kokonaisenergian E yhtälö
epärelativistisessa tapauksessa

E =
p2

2m
+ U(x, t), (1.44)

missä U(x, t) on hiukkasen potentiaalienergia, joka on paikan ja vaihtoehtoises-
ti myös ajan funktio riippuen siitä, onko hiukkaseen kohdistuva voima vakio vai
ajan mukaan vaihteleva. Sijoittamalla postulaatit (1.9) ja (1.17) kokonaisenergian
yhtälöön (1.44) sekä huomioimalla aaltoluku k = 2π/λ ja kulmaliikemäärä ω = 2πν,
saadaan hiukkasen kokonaisenergiaksi

~ω =
~2k2

2m
+ U(x, t). (1.45)
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On selvitettävä, miten kvanttimekaaninen aaltoyhtälö voidaan muotoilla vapaalle
hiukkaselle. Luvussa 1.2.2 käytetyn vapaan hiukkasen reaalinen aaltofunktio (1.18)
ei voi toteuttaa ehtoa (1.45), sillä toteuttaakseen tämän ehdon aaltofunktio tulisi
derivoida kaksi kertaa paikan x suhteen ja kerran ajan t suhteen. Ongelma aiheutuu
siitä, että kosinin derivaatta antaa sinin ja päinvastoin. Vapaata hiukkasta ei voi
siten kuvata yksinkertaisella sinimuotoisella trigonometrisella funktiolla, joka vas-
taisi reaaliaaltoa. Ongelma ratkeaa, kun vapaata hiukkasta kuvataan yleisemmällä
aaltofunktiolla

Ψ = Ae−iω(t−x/v) (1.46)

joka voidaan esittää muodossa

Ψ = A cosω
(
t− x

v

)
− iA sinω

(
t− x

v

)
. (1.47)

Aaltofunktion (1.47) reaaliosa vastaa luvussa 1.2.2 esitetyn vapaan hiukkasen aalto-
funktiota (1.18). Reaaliaaltoja kuvaa ainoastaan reaaliosa ja imaginääriosa voidaan
unohtaa, kuten luvussa 1.2.2 käytettiin funktiota (1.18) kuvaamaan hiukkasen de
Broglie aaltoja. Toteuttaakseen kvanttimekaanisen aaltoyhtälön vapaan hiukkasen
aaltofunktiossa täytyy esiintyä imaginääriosa. Tämä on myös yksi perustelu aalto-
funktion fysikaaliselle merkitsemättömyydelle. [1, 3]

Voidaan osoittaa, että yhtälö (1.46) on aaltoyhtälön (1.43) ratkaisu (nyt Ψ vastaa
muuttujaa φ). Huomioimalla Planckin ja de Broglien postulaatit, voidaan vapaan
hiukkasen aaltofunktio (1.46) esittää muodossa

Ψ = Ae−(i/~)(Et−px). (1.48)

Nyt aaltofunktio (1.48) saadaan toteuttamaan ehdot (1.44) ja (1.45). Aaltofunktion
(1.48) osittaisderivaatat voidaan esittää muodossa

p2Ψ = −~2∂
2Ψ

∂x2
(1.49)

EΨ = −~
i

∂Ψ

∂t
. (1.50)

Kun ehto (1.44) kerrotaan molemmin puolin vapaan hiukkasen aaltofunktiolla Ψ ja
sijoitetaan tähän ratkaistut osittaisderivaatat (1.49, 1.50), saadaan kvanttimekaani-
seksi aaltoyhtälöksi yksiulotteisessa tapauksessa

i~
∂Ψ

∂t
= − ~2

2m

∂2Ψ

∂x2
+ U(x, t)Ψ. (1.51)

Aaltoyhtälöä (1.51) nimitetään Schrödingerin yhtälöksi (tai tarkemmin ajasta riip-
puvaksi Schrödingerin yhtälöksi). Kolmiulotteisessa tapauksessa Schrödingerin yhtä-
lö saa muodon

i~
∂Ψ

∂t
= − ~2

2m
∇2Ψ + U(x, t), (1.52)

missä ∇2 =
(
∂2

∂x2
+ ∂2

∂y2
+ ∂2

∂z2

)
on Laplacen operaattori. [1]

Schrödingerin yhtälön ratkaisuna saadaan ne aaltofunktiot, jotka toteuttavat tie-
tyn potentiaalienergian ehdon. Toisin kuin klassinen aaltoyhtälö (1.43), joka voi-
daan johtaa esimerkiksi Maxwellin yhtälöistä, Schrödingerin yhtälöä ei voida johtaa
mistään fysiikan yhtälöistä. Edellä esitetyllä tavalla Schrödingerin yhtälö voidaan
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postuloida. Schrödingerin yhtälö voidaan postuloida päteväksi myös relativistisis-
sa tapauksissa. On huomioitava, että Schrödinger ei itse päätynyt edellä esitetyllä
tavalla yhtälöönsä. [1, 3]

Klassisessa fysiikassa voidaan ennustaa kappaleen liiketila tarkasti tiedettäessä
sen paikka ja siihen vaikuttava voima tietyllä ajanhetkellä. Toisin kuin klassises-
sa fysiikassa, kvanttimekaniikassa vastaavassa tapauksessa hiukkasen liiketilaa ei
voida ennustaa tarkasti johtuen epätarkkuusperiaatteesta. Kvanttimekaniikka eroaa
klassisesta fysiikasta todennäköisyystulkinnassa: hiukkasen liiketilasta saadaan vain
tiettyjä todennäköisyyksiä. Vaikka hiukkasen liiketilasta ei saada tarkkoja arvoja,
Schrödingerin yhtälön avulla hiukkasen liiketilan käyttäytymistä voidaan ennustaa
tarkasti myöhemmillä ajanhetkillä, sillä ajasta riippuvan Schrödingerin yhtälön rat-
kaisuna saadaan hiukkasta kuvaavan aaltofunktion aikakehitys. Tämä kvanttimeka-
niikan luonne voidaan tiivistää Max Bornin sanoihin:”Hiukkasen liike noudattaa to-
dennäköisyyden lakeja, mutta todennäköisyys itse on yhtäpitävä syy-seuraussuhtei-
den kanssa.”[1, 3]

1.4.2 Aaltofunktion ominaisuuksia

Aaltofunktio Ψ kuvaa hiukkasen tai systeemin tiettyä kvanttitilaa. Aaltofunktio
sisältää kaiken informaation systeemistä epätarkkuusperiaatteen asettamissa rajois-
sa. Koska aaltofunktiot ovat kompleksisia suureita ja saavat negatiivisia amplitudin
arvoja, ei aaltofunktiolla ole fysikaalista merkitystä. Siksi systeemin suureiden tul-
kintaan käytetään todennäköisyystiheyttä |Ψ|2, joka kompleksisille aaltofunktioille
esitetään muodossa

|Ψ|2 = Ψ∗Ψ, (1.53)

missä Ψ∗ on aaltofunktion Ψ kompleksikonjugaatti. Tämä Bornin todennäköisyystul-
kinta voidaan perustella sillä, että hiukkasen liike täytyy olla yhteydessä sen de
Broglie aaltoon. [1, 3]

Koska hiukkasen täytyy olla olemassa tietyllä avaruuden välillä, seuraa todennä-
köisyystulkinnasta ehto ∫ ∞

−∞
|Ψ|2dV = 1, (1.54)

jolloin aaltofunktion sanotaan olevan normitettu. Schrödingerin yhtälöstä seuraa,
että kaikki todellisia hiukkasia kuvaavat aaltofunktiot ovat lineaarisia, joten ne voi-
daan normittaa kertomalla tietyllä vakiolla. Jotta aaltofunktio Ψ voisi kuvata to-
dellista hiukkasta, täytyy aaltofunktion ja sen derivaatan olla lisäksi jatkuvia ja
yksikäsitteisiä. Normittumisehdosta seuraa, että aaltofunktion täytyy saada arvo 0
systeemin rajoilla tai lähestyä arvoa 0 aaltofunktion lähestyessä ääretöntä. [1, 3]

1.4.3 Odotusarvot

Hiukkasen paikka saa jatkuvia arvoja hiukkasen ollessa liikkeessä. Yksiulotteisessa
tapauksessa hiukkasen paikan painotetuksi keskiarvoksi eli odotusarvoksi 〈x〉 saa-
daan

〈x〉 =

∫∞
−∞Ψ∗xΨ dx∫∞
−∞Ψ∗Ψ dx

, (1.55)

ja jos aaltofunktio on normitettu yhtälön (1.54) mukaisesti, voidaan yhtälö (1.55)
esittää muodossa

〈x〉 =

∫ ∞
−∞

Ψ∗xΨ dx. (1.56)
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Yhtälöstä (1.56) huomataan, että odotusarvo ja todennäköisin arvo ovat samat ai-
noastaan silloin, kun aaltofunktio on symmetrinen. [1, 3]

Vastaavasti mille tahansa suureelle G, joka riippuu paikasta x ja ajasta t, saadaan
laskettua odotusarvo 〈G(x, t)〉 noudattaen samaa periaatetta kuin edellä

〈G(x, t)〉 =

∫ ∞
−∞

Ψ∗G(x, t)Ψ dx. (1.57)

Toisin kuin klassisessa fysiikassa, epätarkkuusperiaatteesta (1.28, 1.29) johtuen lii-
kemäärää ja energiaa ei voida esittää ajan ja paikan funktiona. Ongelmaan löytyy
ratkaisu, kun liikemäärä ja energia esitetään niiden operaattorien avulla. Nämä ope-
raattorit voidaan postuloida vapaan hiukkasen aaltofunktiosta (1.48) osittaisderivoi-
malla se paikan x ja ajan t suhteen, jolloin päädytään operaattoreihin

p̂ =
~
i

∂

∂x
(1.58)

Ê = i~
∂

∂t
, (1.59)

missä p̂ on hiukkasen liikemäärän operaattori ja Ê hiukkasen kokonaisenergian ope-
raattori. Postuloimalla liikemäärän ja kokonaisenergian operaattorit postuloidaan
samalla Schrödingerin yhtälö (1.51), sillä kun operaatorit sijoitetaan vapaan hiuk-
kasen kokonaisenergian lausekkeeseen (1.44) saadaan

i~
∂

∂t
= − ~2

2m

∂2

∂x2
+ U(x, t) (1.60)

ja kertomalla yhtälön (1.60) molemmat puolet aaltofunktiolla Ψ päädytään Schrödin-
gerin yhtälöön (1.51). [1, 3]

Siten kaikkien dynaamisten suureiden, jotka riippuvat paikasta x, ajasta t tai
liikemäärästä p, odotusarvo 〈G(x, p, t)〉 voidaan esittää muodossa

〈G(x, p, t)〉 =

∫ ∞
−∞

Ψ∗ĜΨ dx, (1.61)

missä Ĝ on dynaamisen suureen operaattori. [1, 3]

1.4.4 Ajasta riippumaton Schrödingerin yhtälö

Jos hiukkasen potentiaalienergia U ei riipu ajasta vaan ainoastaan hiukkasen pai-
kasta, toisin sanoen hiukkaseen kohdistuva ulkoinen voima F ei vaihtele ajan mu-
kaan (eli F=∂U(x, t)/∂t = 0), Schrödingerin yhtälö voidaan ratkaista erottamalla
aaltofunktio Ψ(x, t) paikasta rippuvaksi ominaisfunktioksi ψ(x) ja ajasta riippuvak-
si ominaisfunktioksi ψ(t). Sijoittamalla Ψ(x, t) = ψ(x)ψ(t) Schrödingerin yhtälöön
(1.51) ja jakamalla molemmat puolet kyseisellä yritteellä, saadaan

− ~2

2m

1

ψ(x)

d2ψ(x)

dx2
+ U(x) = i~

1

ψ(t)

dψ(t)

dt
(1.62)

Koska yhtälön (1.62) vasen puoli riippuu vain paikasta x ja oikea puoli ajasta t,
täytyy molempien puolien olla vakioita [7]. Tämä vakio kuvaa systeemin energiaa
E. Siten yhtälön vasen puoli voidaan esittää muodossa

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ U(x)ψ(x) = Eψ(x). (1.63)
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Yhtälöä (1.63) kutsutaan ajasta riippumattomaksi Schrödingerin yhtälöksi. Yhtälö
(1.63) voidaan kirjoittaa vielä yksinkertaisemmin muotoon

Ĥψn(x) = Enψn(x), (1.64)

missä Ĥ = − ~2
2m

∂2

∂x2
+U(x) on Hamiltonin operaattori, joka on systeemin kokonaise-

nergian operaattori. Ajasta riippumattoman Schrödingerin yhtälön ratkaisuna saa-
daan ominaisfunktiot ψn(x), jotka vastaavat stationaaristen tilojen kvantittuneita
energia-arvoja. Muiden dynaamisten suureiden ominaisarvoyhtälöt voidaan esittää
vastaavasti muodossa

Ĝψn(x) = Gnψn(x), (1.65)

missä Ĝ on dynaamisen suureen operaattori ja Gn dynaamisen suureen kvantittuneet
arvot. [1]

1.5 Yksinkertaisia kvanttimekaanisia systeemejä

1.5.1 Hiukkanen äärettömän syvässä potentiaalikuopassa

Kun hiukkasen liikettä rajoittaa tietty potentiaali, puhutaan kvanttimekaanisesta
systeemistä. Yksinkertaisin kvanttimekaaninen systeemi on hiukkanen suljettuna
äärettömän syvään potentiaalikuoppaan, josta käytetään monesti nimitystä hiuk-
kanen laatikossa. [1]

Äärettömän syvässä potentiaalikuopassa hiukkasen energia potentiaalikuopan
sisällä on vakio, sillä hiukkanen ei menetä energiaa törmätessä potentiaalkuopan val-
leihin. Potentiaalivallit voidaan asettaa x-koordinaatistossa kohdille x = 0 ja x = L.
Hiukkasen potentiaalienergia potentiaalikuopan sisällä on vakio (tässä tapaukses-
sa tarkastellaan yksinkertaista tapausta U = 0) ja potentiaalikuopan ulkopuolella
ääretön. Koska hiukkasen energia ei voi olla äärettömän suuri, ei hiukkanen voi sijai-
ta potentiaalikuopan ulkopuolella ja siten hiukkasen aaltofunktio potentiaalikuopan
ulkopuolella häviää eli Ψ = 0. Näillä ehdoilla ajasta riippmattoman Schrödingerin
yhtälön (1.63) ratkaisuna saadaan ominaisfunktiot

ψ(x) = A sin

√
2mE

~
x+B cos

√
2mE

~
x, (1.66)

missä A ja B ovat vakioita. Aaltofunktion jatkuvuusehdosta seuraa, että ominais-
funktiot ψ(x) häviävät potentiaalikuopan valleissa kohdissa x = 0 ja x = L, toisin
sanoen

Ψ(0) = Ψ(L) = 0. (1.67)

Koska cos 0 = 1, täytyy vakion B = 0. Siten

Ψ(x) = A sin

√
2mE

~
x. (1.68)

Reunaehdosta Ψ(L) = 0 saadaan

√
2mE

~
L = nπ, n = 1, 2, 3, ... (1.69)

Tästä voidaan ratkaista ominaisfunktioiden energian ominaisarvot

En =
n2π2~2

2mL2
, n = 1, 2, 3, ... (1.70)
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eli äärettömän syvässä potentiaalikuopassa olevan hiukkasen energiatasot ovat kvan-
tittuneet toisin kuin klassisessa fysiikassa, missä hiukkanen voi saada mitä tahansa
energian arvoja. Ratkaisu on riippumaton potentiaalikuopan vallien paikan valin-
nasta x-akselilla, kunhan vallien välinen etäisyys on L pituinen. Ominaisfunktioiksi
saadaan normitusehtoa (1.54) käyttämällä

ψn(x) =

√
2

L
sin

nπx

L
n = 1, 2, 3, ... (1.71)

Hiukkasen edestakainen liike muodostaa potentiaalikuopan vallien välille seisovan
aallon. Kolme alinta stationaarista tilaa on esitetty kuvassa 1.17. [1, 3]

Kuva 1.17: Kolmea alinta tilaa kuvaavat ominaisaaltofunktiot äärettömän syvässä
potentiaalikuopassa.

1.5.2 Potentiaalivalli

Todelliset potentiaalit mahdollistavat hiukkaselle sidottujen tilojen lisäksi sironta-
tiloja riippuen hiukkasen energiasta. Jos hiukkasen energia on suurempi kuin sen
liikettä estävä potentiaali, hiukkanen etenee potentiaalin yli hidastuen jatkaen mat-
kaa kohti ääretöntä. Tällaista tilaa kutsutaan sirontatilaksi. Tällaisella tilalla ei ole
kvantittuneita energia-arvoja, vaan hiukkanen on vapaa ja sen tilaa kuvataan jat-
kuvia arvoja saavalla aaltoluvulla k. Jos hiukkasen energia E on pienempi kuin sen
liikettä estävä potentiaali U , ei hiukkanen klassisen fysiikan mukaan pääse potenti-
aalin yli tai se jää potentiaalin vangiksi kuten potentiaalikuopassa. Tällaista tilaa
kutsutaan sidotuksi tilaksi. [7]

Kohdatessaan potentiaalivallin hiukkasella, jolla E < U , esiintyy sekä sidot-
tuja tiloja että sirontatiloja. Hiukkanen joko siroaa takaisin potentiaalivallista tai
se klassisesta fysiikasta poiketen tunneloituu potentiaalivallin läpi. Potentiaalival-
lin ulkopuolella hiukkasen Schrödingerin yhtälön ratkaisut ovat vapaan hiukkasen
aaltofunktioita

ψI(x) = Aeikx +Be−ikx (1.72)

ψIII(x) = Feikx +Ge−ikx, (1.73)

missä k =
√
2mE
� = 2π

λ
on vapaan hiukkasen aaltoluku, ψI(x) kuvaa potentiaalival-

liin törmäävää hiukkasta ja ψIII(x) potentiaalivallin läpi tunneloitunutta hiukkasta.
Potentiaalivallin sisällä hiukkasen sidottua tilaa kuvaa ominaisfunktio

ψII(x) = Ceκx +De−κx, (1.74)
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missä κ =

√
2m(U−E)

~ on hiukkasen aaltoluku potentiaalivallin sisällä. Nyt κ on reaa-
liluku, joten hiukkasen fysikaalinen tila ei ole etenevä sinimuotoisesti oskilloiva aalto.
Tällaisen aallon amplitudi on eksponentiaalisesti pienenevä, jolloin aaltoa kutsutaan
haihtuvaksi aalloksi. Klassisesti hiukkanen ei voisi sijaita potentiaalivallissa, mutta
koska hiukkasen amplitudin neliö ψII(x) 6= 0, on hiukkasella todennäköisyys löytyä
potentiaalivallin sisältä. Hiukkanen joko tunneloituu vallin läpi tai heijastuu takai-
sin. [1, 3]

Amplitudi B kuvaa potentiaalivallista heijastunutta aaltoa. Amplitudi G = 0,
koska tunneloitunut vapaa hiukkanen jatkaa matkaansa heijastumatta mistään. Täl-
löin hiukkasen tunneloitumistodennäköisyyden määrittämisessä rittää tarkastella
vain potentiaalivalliin saapuvan aallon amplitudia A ja tunneloituneen aallon ampli-
tudia F . Hiukkasen todennäköisyydeksi tunneloitua potentiaalivallin läpi eli trans-
missioksi T saadaan

T =
|ψIII(x)|2

|ψI(x)|2
=
F ∗F

A∗A
. (1.75)

Amplitudien suhteet saadaan ratkaistua fysikaalisesti mielekkään aaltofunktion eh-
doista. Hiukkasen ominaisfunktioiden ja niiden derivaattojen tulee olla kaikkialla
jatkuvia, joten potentiaalivallin reunalla täytyy toteutua ehdot

ψI(x) = ψII(x) (1.76)

dψI(x)

dx
=

dψI(x)

dψIIx)
(1.77)

sekä toisella reunalla ehdot

ψII(x) = ψIII(x) (1.78)

dψII(x)

dx
=

dψII(x)

dψIII(x)
. (1.79)

Ylläolevista lineaariyhtälöistä saadaan ratkaistua transmissioksi

T = e−2
√

2m(U−E)

~ L, (1.80)

Siten hiukkasen todennäköisyys tunneloitua potentiaalivallin läpi riippuu potentiaa-
livallin leveydestä ja suuruudesta, kuten eksponentiaalisesti heikkenevästä aallosta
ψII(x) voidaan päätellä. [1, 3]

Sirontatilojen tapauksessa E > U Schrödingerin yhtälön ratkaisuksi potentiaali-
vallin sisällä saadaan

ψII(x) = Ceik2x +De−ik2x, (1.81)

missä k2 =

√
2m(E−U)

~ . Hiukkasen aineaalto säilyttää sinimuotoisen oskillaation po-
tentiaaivallin pienentäessä sen amplitudia. Klassisesta fysiikasta poiketen hiukkanen
ei välttämättä mene potentiaalivallin läpi, vaan sillä on pieni todennäköisyys hei-
jastua takaisin potentiaalivallista hiukkasen aaltoluonteesta johtuen. [3]

1.5.3 Hiukkanen äärellisessä potentiaalikuopassa

Koska äärettömän suuria potentiaalivalleja ei ole olemassa, ei hiukkanen äärettömän
syvässä potentiaalikuopassa kuvaa mitään reaalitilannetta. Reaalitilanteita kuvaa
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paremmin äärellinen potentiaalikuoppa, jonka potentiaalivallien energia U saa äärel-
lisiä arvoja, mutta jonka vallit ovat äärettömän leveät. Esimerkkinä hiukkasesta
äärellisessä potentiaalikuopassa voidaan pitää atomiytimeen sidotun neutronin lii-
kettä tai johtavuuselektronin liikettä kiinteässä metallissa. [1, 3]

Hiukkasella äärellisessä potentiaalikuopassa on sekä sidottuja tiloja (E < U) että
sirontatiloja (E > U). Sidotut tilat kuvaavat potentiaalikuopan sisällä olevan hiuk-
kasen stationaarisia tiloja, aivan kuten äärettömän syvän potentiaalikuopan tapauk-
sessa. Sirontatilat kuvaavat hiukkasen tunneloitumista potentiaalikuopan seinämien
läpi. Potentiaalikuopan sisällä, missä U = 0 hiukkasen Schrödingerin yhtälön rat-
kaisu on vastaava kuin äärettömän syvässä potentiaalikuopassa

ψII(x) = C sin(kx) +D cos(kx), (1.82)

missä k =
√
2mE
~ . Vastaavasti potentiaalikuopan ulkopuolella Schrödingerin yhtälön

ratkaisuiksi saadaan

ψI(x) = Aeκx +Be−κx (1.83)

ψIII = Feκx +Ge−κx, (1.84)

missä κ =

√
2m(U−E)

~ ∈ R. Sidotut tilat saadaan ratkaistua noudattamalla fysi-
kaalisesti mielekkään aaltofunktion periaatteita, kuten potentiaalivallin tapaukses-
sa. Yhtälöryhmän ratkaisu johtaa transkendenttiseen yhtälöön, jonka voi ratkaista
energian suhteen ainoastaan numeerisesti tai graafisesti. Kvalitatiivisesti tarkastel-
tuna sidottuja tiloja on äärellinen määrä ja tilojen lukumäärä on riippuvainen po-
tentiaalin suuruudesta. Tunneloitumisesta johtuen stationaaristen tilojen aallonpi-
tuudet ovat suurempia verrattuna äärettömän syvään potentiaalikuoppaan, joten
äärellisen potentiaalikuopan energiatilat ovat pienempiä kuin vastaavat energiatilat
äärettömän syvässä potentiaalikuopassa. [1, 3, 7]

1.5.4 Harmoninen oskillaattori

Harmoninen oskillaattori värähtelee tasapainopisteensä ympärillä. Harmoniseen os-
killaattoriin vaikuttaa voima

F = −kx, (1.85)

missä k on jousivakio ja x poikkeama tasapainoasemasta. Voimaa vastaa potentiaa-
lienergia U(x) = 1

2
kx2. Harmoninen oskillaattori värähtelee kulmataajuudella

ω =

√
k

m
, (1.86)

joten harmonisen oskillaattorin Schrödingerin yhtälöksi saadaan

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+

1

2
mω2x2ψ(x) = Eψ(x) (1.87)

Yhtälö (1.87) voidaan kirjoitaa yksinkertaisempaan muotoon tekemällä sijoitukset

ξ =

√
mω

~
x

K =
2E

~ω
,
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missä ξ ja K ovat yksiköttömiä suureita. Nyt ajasta riippumaton Schrödingerin
yhtälö (1.87) saa muodon

dψ(ξ)

dξ2
+ (ξ2 −K)ψ(ξ) = 0. (1.88)

Yhtälö (1.88) saadaan ratkaistua tarkastelemalla yhtälön asymptoottista rajaa, eli
x:n lähestyessä ääretöntä. Tällöin päädytään Hermiten yhtälöön, joka voidaan rat-
kaista potenssisarjakehitelmänä. Yhtälöllä (1.88) on ratkaisuja ainoastaan, kun

K = 2n+ 1, n = 1, 2, 3, ... (1.89)

Siten harmonisen oskillaattorin energian ominaisarvoiksi saadan

En =

(
n+

1

2

)
~ω, n = 0, 1, 2, 3, ... (1.90)

eli harmonisen oskillaattorin energia on aina vähintään E0 = 1
2
hν, mitä kutsutaan

nollapiste-energiaksi. [1, 7]
Ehdosta (1.89) saadaan yhtälön (1.88) ratkaisuiksi harmonisen oskillaattorin

ominaisfunktiot

ψn(x) =
(mω
π~

)1/4 1√
2nn!

Hn(ξ)e−ξ
2/2, (1.91)

missä Hn(ξ) ovat Hermiten polynomeja. [1, 7]
Klassinen ja kvanttimekaaninen harmoninen oskillaattori eroavat myös todennä-

köisyystiheyksiltään. Kuvassa 1.18 (a) on n = 0 arvoa vastaavan kvanttimekaa-
nisen harmonisen oskillaattorin ominaisfunktion todennäköisyystiheys verrattuna
klassisen harmonisen oskillaattorin todennäköisyystiheyeen. Kuvasta huomataan,
että klassisen oskillaattorin todennäköisyystiheys on maksimissaan liikkeen huip-
pukohdissa, missä amplitudi on maksimissaan ja nopeus pienin. Pienimmilään to-
dennäköisyystiheys on tasapainokohdassa, missä nopeus on suurin. Kvanttimekaani-
sen oskillaattorin todennäköisyystiheys on päinvastainen: oskillaattorin todennäköi-
syystiheys on huipussaan tasapainokohdassa ja pienimmillään liikkeen ääripäissä.
Klassisen ja kvanttimekaanisen harmonisen oskillaattorin todennäköisyystiheyksien
erot pienenevät kvanttiluvun n kasvaessa vastaavuusperiaatteen mukaisesti. Kuvassa
1.18 (b) on esitetty kvanttilukua n = 10 vastaavan ominaisfunktion todennäköisyysti-
heys verrattuna klassisen harmonisen oskillaattorin todennäköisyystiheyteen. [1]
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Kuva 1.18: Kvanttimekaanisen harmonisen oskillaattorin perustilan to-
dennäköisyystiheys (a) ja kymmenennen viritystilan todennäköisyystiheys
(b) verrattuna samanenergisen klassisen harmonisen oskillaattorin to-
dennäköisyystiheyteen. Kvanttimekaanisen oskillaattorin todennäköisyystiheyttä
on kuvattu punaisella käyrällä ja klassisen oskillaattorin todenäköisyystiheyttä
mustalla käyrällä. Kvanttimekaaninen oskillaattori voi tunneloitua klassisesti
kielletyille alueille.

1.6 Ydinfysiikkaa

1.6.1 Atomiytimen ominaisuuksia

Atomiytimien massa M on noin kaksinkertainen verrattuna sen järjestyslukuun Z,
joka vastaa ytimessä olevien protonien määrää. Koska elektronien massa on paljon
pienempi kuin protonien massa, täytyy atomiytimessä olla lähellä protonin massaa
olevia varauksettomia hiukkasia, neutroneja, jotka löydettiin myöhemmin atomiteo-
rioiden jälkeen. Yhdessä protoneja ja neutroneja kutsutaan nukleoneiksi. [1]

Saman alkuaineen erimassaisia muotoja kutsutaan isotoopeiksi. Toisin sanoen
isotoopit eroavat neutroniluvultaan toisistaan. Koska nukleonit ovat fermioneja, voi
jokaisella ytimen energiatasolla olla kaksi nukleonia. Siksi kevyillä ytimillä protonien
ja neutronien lukumäärä kasvaa tasaisesti samassa suhteessa, koska muuten pariton
nukleoni olisi ylemmällä energiatasolla ja tällöin ydin olisi epästabiilimpi. Stabiileja
parittomien nukleonien ytimiä alkaa esiintyä atomiluvun kasvaessa yli kahdenkym-
menen. Atomiluvun kasvaessa protonien sähköinen hylkimisvoima voimistuu merkit-
sevästi, minkä takia neutronien määrän kasvu yli protonien määrän stabiloi ydintä.
Raskaat ytimet, joiden atomiluku on yli 83 ja massaluku yli 209, ovat epästabiileja
ja hajoavat kevyemmiksi ytimiksi. [1, 3]

Atomien massaa mitataan atomimassayksiköllä 1 u = 1, 66054 · 10−27 kg, joka
on määritelty sopimalla 12

6C isotoopin massaksi tasan 12 u. Atomien massat ovat
pienempiä kuin niiden nukleonien ja elektronien yhteenlasketut massat. Tämä mas-
sakato on nukleonien välisenä sidosenergiana

Eb = ∆mc2 = [Zm(11H) +Nm(n)−m(AZX)]c
2. (1.92)
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Ytimen stabiilisuutta voidaan arvioida sidosenergiana nukleonia kohti. Mitä suu-
rempi sidosenergia nukleonia kohti on, sitä stabiilimpi ydin. [1]

1.6.2 Spin ja magneettinen momentti

Kuten kaikilla fermioneilla, myös protoneilla ja neutroneilla on spinkvanttiluku
s = ±1/2. Siten niiden spin kulmaliikemäärämomentti on

S =
√
s(s+ 1)~ =

√
1

2

(
1

2
+ 1

)
~ =

√
3

2
~. (1.93)

Riippuen onko protonien ja neutronien spin ylös (+1/2) vai alas (−1/2), on niiden
ydinmagneettisen momentin z-komponentin suuruus

µpz = ±2, 793 µN (1.94)

µnz = ∓1, 913 µN , (1.95)

missä µpz on protonin ja µnz neutronin ydinmagneettinen momentti. Yhtälöiden
(1.94) ja (1.95) merkit vaihtuvat, koska protonin ydinmagneettinen momentti on sa-
mansuuntainen sen spinkulmaliikemäärämomentin kanssa ja neutronilla päinvastoin.
Nukleonien magneettiset momentit ilmaistaan ydinmagnetonin µN avulla

µN =
e~

2mp

= 5, 051 · 10−27 J/T, (1.96)

missä mp on protonin massa. [1]
Kun ydin on ulkoisessa magneettikentässä, nukleonien magneettinen energia ja-

kaantuu kahdeksi energiatilaksi: spin ylös-energiatilaksi ja spin alas-energiatilaksi.
Protonille spin ylös-tilan energia on E = E0 + Um = E0 − µpzB ja spin alas-tilalle
E = E0 + µpzB. Ulkoisessa magneettikentässä suurin osa spinmagneettisista mo-
menteista ovat yhdensuuntaisia ulkoisen magneettikentän kanssa ja alimmassa ener-
giatilassa (spin ylös). Kun ydintä säteilytetään sähkömagneettisella säteilyllä, jonka
energia vastaa spin ylös-energiatilan ja spin alas-energiatilan välistä energiaeroa,
nukleonien spin vaihtuu spin alas-tilaan. Ilmiötä kutsutaan ydinmagneettiseksi re-
sonanssiksi (NMR) ja sähkömagneettisen säteilyn taajuutta, jolla ilmiö saadaan
aikaiseksi, larmortaajuudeksi

νL =
2µpzB

h
. (1.97)

Nukleoni emittoi vastaavalla taajuudella sähkömagneettista säteilyä palatessaan
spin alas-tilalta spin ylös-tilaan. [1]

Ydinmagneettisen resonanssin avulla voidaan määrittää atomiydinten spinmag-
neettiset momentit. Ydinmagneettista resonanssia voidaan soveltaa rakennetutki-
muksessa. Nukleonien relaksaatioaika eli aika, joka nukleonilta kestää siirtyä viritty-
neeltä spin tiltalta alemmalle energiatilalle, riippuu nukleonin kemiallisesta ympäris-
töstä. Veden resonsanssitaajuutta sovelletaan lääketieteellisessä NMR-kuvauksessa,
missä eri kehonosista ja kudoksista voidaan muodostaa kolmiulotteinen kuva. Ku-
dosten poikkeavuuksia voidaan tunnistaa kudostyyppien erilaisten relaksaatioaiko-
jen avulla. [1, 8]
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1.6.3 Radioaktiivisuus

Epästabiilit atomiytimet hajoavat radioaktiivisesti. Radioaktiivisessa hajoamisessa,
poislukien gammahajoaminen, atomiydin muuttuu toisen alkuaineen ytimeksi. Ra-
dioaktiivisen aineen aktiivisuus R kertoo hajoavien ydinten määrän aikayksikössä

R = −dN

dt
, (1.98)

missä N on atomiydinten lukumäärä. Aktiivisuus laskee eksponentiaalisesti ajan
funktiona

R = R0e
−λt, (1.99)

missä R0 on aktiivisuus ajanhetkellä t = 0 ja λ ytimelle ominainen hajoamisvakio.
Aikaa, jolloin radioaktiivisesta ytimestä on puolet jäljellä, kutsutaan puoliintumisa-
jaksi T1/2 ja se seuraa lausekkeesta (1.99)

T1/2 =
ln 2

λ
(1.100)

Huomataan, että radioaktiivinen hajoaminen on todennäköisyyksiin perustuva il-
miö. Puoliintumisajassa radioaktiivisen ytimen hajoamisen todennäköisyys on 50%,
eli ydin ei ole välttämättä hajonnut puoliintumisajassa. Kahden puoliintumisajan
kuluttua todennäköisyys ytimen hajoamiselle on 75%, eli radioaktiivisia ytimiä on
aina jonkin verran jäljellä. Monen radioaktiivisen ytimen statistiikka noudattaa si-
ten yhtälön (1.99) mukaista eksponentiaalista laskua. Radioaktiivinen hajoaminen
on ymmärrettävissä ainoastaan kvanttimekaniikan tarkastelulla. [1]

Radioaktiivista hajoamista voi tapahtua kolmena erilaisena hajoamisprosessina:
alfahajoamisena, beetahajoamisena sekä gammahajoamisena. Radioaktiivinen ha-
joaminen on ytimen itsenäinen prosessi eikä se vaadi ulkoisia energialähteitä. Ra-
dioaktiivisessa hajoamisessa vapautuu energiaa massakadon verran, toisin sanoen
E = ∆mc2 verran. Siten radioaktiivinen hajoaminen on mahdollista vain, jos alku-
peräisen ytimen massa on suurempi kuin tytärytimen ja vapautuneiden hiukkasten
yhteenlasketut massat. [1]

Alfahajoamisessa radioaktiivinen ydin emittoi alfahiukkasen eli 4
2He-ytimen

Z
AX→Z−4

A−2 Y +4
2 He. (1.101)

Alfahiukkanen on sidottuna ytimen potentiaaliin. Alfahiukkanen voi kuitenkin tun-
neloitua ytimestä aiheutuvan potentiaalivallin läpi luvun 1.5.2 esittämän teorian
mukaisesti. [1]

Beetasäteilyä on kahta tyyppiä: β− ja β+ -säteilyä. Ensimmäisessä prosessissa
neutroni muuttuu protoniksi ja ytimestä emittoituu elektroni sekä elektronin anti-
neutriino. Jälkimmäisessä prosessissa protoni muuttuu neutroniksi ja ytimestä emit-
toituu positroni ja elektronin neutriino.

n→ p+ e− + ν̄
Z
AX→Z

A+1 Y + e− + ν̄
(1.102)

p→ n+ e+ + ν
Z
AX→Z

A−1 Y + e+ + ν
(1.103)

Prosesseissa emittoituvat elektronin neutriino ja antineutriino tarvitaan selittämään
liikemäärän, energian ja spinin säilymislait. Se, miksi β−-säteilyssä emittoituu anti-
neutriino ja β+-säteilyssä neutriino, selittyy leptoniluvun säilymislaista. Alkeishiuk-
kasen muuttumisen toiseksi mahdollistaa heikko vuorovaikutus. [1]
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Positroniemission kanssa kilpailee elektronisieppausprosessi, sillä molemmat pro-
sessit johtavat samaan ydinmuutokseen. Elektroninsieppauksessa ydin absorboi yh-
den sisäkuoren elektronin, minkä seurauksena protoni muuttuu neutroniksi ja yti-
mestä emittoituu elektronin neutriino.

p+ e− → n+ ν (1.104)

Elektroninsieppausprosessi on todennäköisempää raskaissa atomeissa, missä sisäkuo-
ren elektronit ovat lähempänä ydintä. [1]

Gammahajoamisessa epästabiili virittynyt ydin purkautuu emittoimalla suurie-
nergisen fotonin, gammakvantin. Ydin voi purkautua useamman eri energiatilan
kautta emittoiden gammakvantteja, joiden energia riippuu energiatasojen välisestä
energiaerosta. Gammasäteilyn energia on yleensä megaelektronivolttien luokkaa ja
on siten hyvin läpitunkevaa ja ionisoivaa. [1]

Radioaktiivisessa hajoamisessa syntynyttä energiaa käytetään hyväksi energia-
tuotannossa. Energiantuotannossa käytetään tyypillisesti uraani-235 isotoopin fissio-
reaktiota. Uraani-isotooppeja pommitetaan neutroneilla, minkä seurauksena uraani-
235 absorboi neutronin ja muuttuu epästabiiliksi uraani-236 -isotoopiksi. Uraani-236
hajoaa ksenon-154 ja strontium-94 -isotoopeiksi sekä kahdeksi neutroniksi. Lisäksi
energiaa vapautuu gammasäteilynä. Emittoituneet neutronit pystyvät absorboitu-
maan uusiin uraani-235 ytimiin, jolloin fissioreaktiosta tulee ketjureaktio. [1]

Ydinreaktioissa vapautunutta energiaa muutetaan sähköenergiaksi ydinreakto-
reissa. Tyypillisessä painevesireaktorissa uraani-235 ydinreaktio tapahtuu pelleteissä,
jotka ovat vedessä korkeassa paineessa. Reaktiossa vapautunut lämpöenergia lämmit-
tää vettä, joka korkeasta paineesta johtuen ei kiehu. Lämmin vesi pumpataan höyrys-
timeen, josta vapautunut höyry pyörittää turbiinia. Ydinreaktion nopeutta voidaan
säätää kontrollisauvoilla, jotka on valmistettu neutroneita absorboivasta materiaa-
lista kuten kadmiumista. [1]

Fuusioreaktiossa kevyet ytimet yhdistyvät raskaimmiksi ytimiksi vapauttaen sa-
malla energiaa. Fuusioreaktiossa lämpötilan täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta yti-
met pääsevät tarpeeksi lähelle toisiaan yhdistyen suuremmaksi ytimeksi. Esimer-
kiksi deuterium-tritium fuusion lämpötilan täytyy olla 108 K. Aine esiintyy tässä
lämpötilassa plasmana. Ainetta pitäisi pystyä pitämään plasmamuodossa riittävän
pitkään kyseisessä lämpötilassa. Tietyn ajan kuluttua reaktio pysyy käynnissä oma-
varaisesti tuottaen energiaa. Toistaiseksi fuusioreaktoreissa on melkein päästy nol-
latulokseen eli reaktiossa tuotetun energian suuruus olisi yhtä suuri kuin reaktioon
käytetty energia. [1]
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Luku 2

Kurssin pedagogiset mallit

2.1 Linjakas opetus

Linjakkaassa opetuksessa oppimistavoitteet, opetuksen sisältö, opetusmenetelmät
sekä opiskelijoiden arviointi tukevat saman päämäärän toteutumista: opiskeltavan
asian syvällistä ymmärtämistä. Linjakas opetus perustuu konsturktivistiseen oppi-
miskäsitykseen. [9]

Konsturktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen ei ole tiedon passiivista
vastaanottamista, vaan oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa oppija tul-
kitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa pohjalta.
Oppija on aktiivinen tiedon merkityksiä etsivä ja niitä rakentava toimija. [10]

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti linjakkaassa opetuksessa koros-
tetaan oppijan aktiivisuutta oppimisprosessissa. Linjakkaan opetuksen mukaan ope-
tuksen suunnittelun pitäisi perustua konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja sen
tulisi tapahtua siten, että se tukee oppijan tietorakenteiden merkitysten muodostu-
mista ohjaamalla oppijaa rakentamaan tietoa aktiivisesti. Oikeastaan linjakas opetus
on seurausta konstruktivistisen oppimiskäsityksen soveltamisesta opetukseen, missä
oppimista ei nähdä tiedon passiivisena vastaanottamisena. Tällöin myös opetta-
jan rooli oppimisprosessissa ei ole olla tiedon välittäjänä, vaan oppimisprosessin eli
tiedon rakennusprosessin ohjaajana. Opettaja voi olla yhä tiedon esittäjä, mutta
tärkeintä on se, miten opettaja järjestää oppimistilanteet oppijan oppimisprosessia
tukevaksi. [10, 11]

Linjakkaassa opetuksessa opetuksen tavoitteet, toteutus sekä arviointi tukevat
toisiaan samalla edistäen oppimisprosessia. Opetusta suunniteltaessa lähtökohtana
on opetuksen tavoitteet, eli mitä oppijoiden halutaan oppivan. Tällöin opettaja
määrittelee ne tiedot ja taidot, joiden hallinta opetettavan aineen näkökulmasta
on olennaista. Näin oppimisen tarkoitusperistä tulee oppimisen tavoitteita, jotka
ovat oppijan näkökulmasta tavoiteltavissa. [9, 11]

Oppimistavoitteiden jälkeen tulee opetuksen toteutuksessa miettiä, miten ope-
tusmenetelmät tukevat oppijan oppimisprosessia. Toisin sanoen miten opetusmene-
telmät aktivoivat oppijoita tiedon rakentamiseen. Arviointimenetelmät tulisi valita
siten, että ne arvioivat oppimiselle astettujen tavoitteiden saavuttamista. [9, 11]

2.1.1 Opetuksen tavoitteet

Oppimisen tavoitteiden määrittely on opetuksen suunnittelun lähtökohta. Oppimis-
tavoitteiden tulisi olla mahdollisimman selkeät ja konkreettiset. Tällöin oppimista-
voitteet välittyvät selkeästi opiskelijoille. Abstraktit ja yleisesti asetellut tavoitteet
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välittyvät huonosti opiskelijoille. [11, 12]
Esimerkkinä monitulkintaisesta oppimistavoitteesta voidaan pitää jonkin asian

ymmärrettäväksi asettamista. Ymmärtäminen on abstrakti käsite, jonka voidaan
käsittää tarkoittavan jonkin asian muistamista tai tietämystä siitä, mitä se tarkoit-
taa. Opettajan näkemys ymmärtämisestä saattaa sisältää laajemman osaamisen ta-
soa, kuten johtopäätösten tekemistä asiaan liittyen. Epäselvät oppimistavoitteet voi-
vat johtaa asioiden pintasuuntautuneeseen oppimiseen. Pintasuuntautuneen oppijan
opiskelu on tavoitteetonta ja opiskelija joutuu turvautumaan opetettavien asioiden
ulkoa opetteluun. [10, 12]

Linjakas opetus pyrkii aina asioiden syväsyyntautuneeseen oppimiseen. Syvälli-
nen ymmärtäminen asiasta edellyttää kykyä sisäistää asioita siten, että opittua
tietoa voidaan soveltaa uusissa tilanteissa, kuten tiedon käyttämiseen vuorovaiku-
tustilanteissa tai soveltaa uusien ongelmien ratkaisuun. Syväsuuntautunut oppija
yhdistää aiemmin oppimaansa asiaa uuteen asiaan tarkastelemalla taustalla olevia
periaatteita sekä yhdistämällä johtopäätöksiä ja pohtimalla argumentteja kriitti-
sesti [9]. Syväsuuntautunut oppija pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan opetetta-
vasta asiasta. Tällöin opetuksen tavoitteiden määrittelyn tulisi lähteä oppijan eikä
opettajan näkökulmasta. Opetajan näkökulmasta määritetyt tavoitteet saattavat
olla näkemyksiä opittavasta asiasta. Kun opetuksen tavoitteet määritellään oppijan
näkökulmasta, tulee näkemyksistä tavoitteita. Myös oppijoiden omaa näkökantaa
voidaan hyödyntää oppimistavoitteiden määrittelyssä. Tavoitteiden määrittely on
tärkeää, sillä niiden avulla oppijat sitoutetaan oppimiseen. [11, 12]

2.1.2 Opetuksen toteutus

Opetuksen oppimislähtöisessä lähestymistavassa tavoitteena on oppijoiden oppimis-
prosessin edistäminen. Oppimislähtöinen opetus perustuu konstruktivistiseen op-
pimiskäsitykseen, jolloin oppiminen nähdään oppijoiden käsitysten, tietojen sekä
taitojen muuttumisena ja kehittymisenä. Oppimislähtöisellä opetuksella on yhteys
syväsuuntautuneeseen opiskeluun. [13]

Opetuksen toteuttamisvaiheessa valitaan opetusmenetelmät, joilla pyritään lin-
jakkaan opetuksen mukaisesti oppimistavoitteiden syvälliseen ymmärtämiseen. Ope-
tusmenetelmien valinnalla on vaikutusta siihen, tukevatko ne oppimislähtöistä vai
sisältökeskeistä opetusta. [9]

Sisältökeskeiseen opetuksen lähestymistapaan liittyy käsitys oppimisesta tiedon
määrällisenä lisääntymisenä. Opettaminen nähdään siten tiedon mekaanisena siirtä-
misenä ja opetuksen keskiössä on opetettava tieto. Sisältökeskeisellä opetuksella on
yhteys pintasuuntautuneeseen opiskeluun, jolloin opiskelijan pääpaino oppimispro-
sessissa on opetettavan tiedon ulkoaopettelulla. Tällöin opiskelija ei hahmota ope-
tettavien asioiden keskinäisiä yhteyksiä ja merkityksiä. [9, 10, 13]

Opetusmenetelmien valinnassa on huomioitava konstruktivistisen oppimiskäsi-
tyksen mukainen oppijan aktiivisuus oppimistilanteessa. Usein oppimistilanteessa
opetusmenetelmät saattavat olla oppijoita passivoivia. Opettajan tulisikin opetus-
menetelmiä valitessa kannustaa oppijoiden aktivoimiseen erilaisilla työskentelytavoil-
la. Opetusmenetelmien valinnassa kannattaa ottaa huomioon tilannekohtaisuus sekä
opetettavan asian konteksti. Sekä yksilökeskeisillä että sosiaalisilla aktiviteeteilla
on merkitystä tiedon rakennusprosessissa. Monipuolisilla aktivoivilla opetusmene-
telmillä ohjataan paremmin oppimistavoitteiden saavuttamiseen. [11]

Aktivoivia oppimismenetelmiä ovat esimerkiksi lukeminen ja muistiinpanojen te-
keminen siten, että niitä tehdessä opeteltavaa asiaa reflektoidaan oman oppimi-
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sen kannalta. Muita menetelemiä ovat opetettavasta asiasta keskusteleminen joko
luennoilla ryhmissä, pareittain tai opettajan kanssa sekä oppimisen metakognitiivi-
nen säätely, jolla tarkoitetaan oman oppimisen säätelyä ja arviointia. Tätä voidaan
tehdä oppimispäiväkirjan avulla, mihin oppija pohtii opetettavia asioita omalta kan-
naltaan. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä metakognitiivisella toiminnalla on
tärkeä rooli opittujen asioiden merkityssuhteiden rakentamisessa. [10, 11]

Linjakkaassa opetuksessa on tärkeää järjestää tukea oppimisprosessille. Tuki voi
ilmentyä opettajan ohjauksena, tuutorointina sekä opiskelijaryhmien välisinä kes-
kusteluina. Oppimismenetelmiä valitessa olisi syytä ottaa huomioon erilaiset oppi-
mistyylit (auditiivinen, visuaalinen, kinesteettinen). Opetuksen mielekkyyden kan-
nalta on muistettava, ettei työmäärä kurssilla kasva liian suureksi. [9, 12]

2.1.3 Opetuksen arviointi

Arvioinnin tavoitteena on antaa opettajalle tietoa oppijan oppimisesta sekä oppijal-
le palautetta osaamisestaan. Arviointimuoto ja -kohde suuntaavat oppimisen koh-
detta, sillä oppijan huomio ja kiinnostus kiinnittyy arvioitavina oleviin tietoihin ja
taitoihin. [9, 11]

Linjakkaassa opetuksessa arviointi kohdistuu oppimistavoitteisiin ja siten ar-
viointimenetelmien tulisi tukea oppimisprosessia. Arviointi on tällöin linjassa op-
pimistavoitteiden kanssa. Opettajan tulee tehdä itselleen sekä oppijoille selväksi,
mitä hän haluaa oppijoiden oppivan ja osaavan. Kun oppimistavoitteet ovat linjas-
sa opetusmenetelmien sekä arvioinnin kanssa, ohjataan oppimisprosessia enemmän
syväsuuntautuneeseen oppimiseen. [9, 11]

Jos arviointimenetelmät eivät ole linjassa oppimistavoitteiden kanssa, arviointi
kohdistetaan määrälliseen (kvantitatiiviseen) osaamiseen. Oppijat opiskelevat siten,
miten heitä uskotaan arvioitavan, eikä tällöin oppimistavoitteilla ole merkitystä op-
pijoille. Oppijat valitsevat oppimisstrategiansa arviointimenetelmien eikä oppimis-
tavoitteiden pohjalta. Oppimisprosessia ohjataan tällöin pintasuuntautuneeseen op-
pimiseen. Tätä kutsutaan piilokoulutusohjelmaksi. [9, 12]

Perinteisesti opetuksen arviointi on nähty oppimisprosessin jälkeisenä erillisenä
tapahtumana, jossa testataan oppimisprosessin tuloksia. Konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen myötä arviointia on alettu tarkastelemaan osana oppimisprosessia.
Koska konstruktivistisen oppimiskäsityksen lähtökohtana on oppijan tiedon merki-
tyssuhteiden rakentaminen eli tiedon soveltaminen ja käyttäminen erilaisissa kon-
teksteissa sekä sen tarkastelemista erilaisista näkökulmista, on arviointi kytkettävä
osaksi opetusta ja oppimista. Arvioinille tulee siten kaksi tavoitetta: kehitykselli-
nen ja arvioiva. Kehityksellinen tavoite tähtää oppimisen edistämiseen ja arvioiva
tavoite painottaa oppijoiden yhdenmukaista ja oikeudenmukaista kohtelua osaami-
sen arvioinnissa. Näitä tavoitteita voidaan toteuttaa esimerkiksi formatiivisella sekä
summatiivisella arvioinnilla. [9, 10, 12]

Formatiivinen arviointi kohdistuu oppimisprosessiin. Sen tarkoituksena on sel-
vittää oppijoiden ennakkotiedot ja samalla tuoda esille puutteet oppijan tiedoissa ja
osaamisessa. Formatiivisen arvioinnin tavoitteena on antaa opettajalle tietoa siitä,
miten opetusta voidaan suunnitella oppimista edistävästi. Formatiivinen arviointi
on siten oppimista edistävää ja oppimiseen ohjaavaa arviointia. Tällaista arviointia
opettaja tekee koko oppimisprosessin ajan tarkastelemalla oppimisprosessia erilais-
ten oppimismenetelmien avulla. Tähän tarkasteuun kuuluu kognitiivisten prosessien
lisäksi metakognitiivisten prosessien arviointi. [9, 12]

Summatiivinen arviointi kohdistuu oppimisen tuloksiin. Siinä pyritään selvittä-
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mään oppijoiden tietojen ja taitojen taso oppimisprosessin myötä. Summatiivisen
arvioinnin avulla varmistetaan, että oppija on saavuttanut riittävät tiedot ja taidot
edetäkseen opinnoissaan tai valmistaututuessaan työelämään. Samalla opettaja saa
tietoa opetuksen onnistumisesta ja oppimistavoitteiden saavuttamisesta. [9, 12]

Formatiivinen ja summatiivinen arviointi täydentävät toisiaan ja niitä molem-
pia tarvitaan linjakkaassa opetuksessa. Jos kehityksellisen ja arvioivan tavoitteen
välillä on ristiriita, oppijat turvautuvat helposti oppimisen ulkoiseen säätelyyn ja
oppimisprosessi voi kehittyä pintasuuntautuneeseen oppimiseen. Tällöin esimerkik-
si oppimistavoitteet ja arviointi tai opetusmenetelmät ja arviointi ovat ristiriidassa
keskenään. Esimerkiksi jos arviointimenetelmänä on tentti, joka testaa oppijoiden
soveltavaa osaamista opetettavaan asiaan, mutta opetusmenetelmät eivät valmenna
soveltavaan osaamiseen, ei opetus ole tällöin linjakasta. [9, 12]

Arviointikäytäntöihin vaikuttaa myös se, näkeekö opettaja oppimisen määrälli-
senä (kvantitatiivisena) vai laadullisena (kvalitatiivisena). Määrällisessä näkemyk-
sessä oppimisprosessi nähdään tiedon siirtämisenä opettajalta oppijoille ja arvioin-
ti kohdistetaan siihen, kuinka paljon tietoa oppijaan on siirtynyt. Oppimisprosessi
nähdään tällöin mitattavana ominaisuutena. Laadullisen näkemyksen taustalla on
konstruktivistinen oppimiskäsitys, missä oppimisprosessi nähdään tiedon rakenta-
misena. Arviointi kohdistuu oppijan kehittyneisyyteen eli tarkoituksena on saada
selville, miten opiskelija on rakentanut tiedon ja kuinka monipuolista ja monitasois-
ta tämä tieto on. Arvioinnissa pyritään selvittämään, täyttyyko oppimistavoitteet.
Oppimista arvioidaan kokonaisvaltaisesti tavoitteiden kautta ja siten oppimisproses-
sia on hankala pisteyttää analyyttisesti määrällisenä tietona. [9, 12]

Kun linjakkaassa opetuksessa on tavoiteena arvioida oppimistavoitteiden täytty-
mistä laadullisin menetelmin, voidaan arviointimenetelmänä soveltaa SOLO-takso-
nomiaa (Structure of the Observed Learning Outcome). SOLO-taksonomia perustuu
viidelle osaamisen tasolle, jotka kuvaavat oppijan tietojen ja taitojen kehittymistä
ja hallintaa [11]:

1. Esirakenteinen (prestructional). Oppija ei ole ymmärtänyt asiaa.

2. Yksirakenteinen (unistructional). Nimellistä ymmärtämistä asiasta. Oppija kä-
sittelee yhtä tai hyvin harvoja käsitteitä opitusta asiasta.

3. Monirakenteinen (multistructural). Oppija tarkastelee opittua asiaa monesta
näkökulmasta, mutta käsittelee niitä irrallisina.

4. Relationaalinen (relational). Oppija käsittelee opittua asiaa monesta eri näkö-
kulmasta ja osaa kytkeä ne toisiinsa kokonaisuudeksi. Oppija on tällöin ymmär-
tänyt asioiden väliset suhteet.

5. Laaja abstrakti (extended abstract). Kuten edellä, mutta oppija osaa laajentaa
opittua annetun informaation ulkopuolelle tekemällä yleistyksiä tai pohtimalla
asiaa omakohtaisesti (metakognitiiviset taidot opitun käsittelyssä).

SOLO-taksonomian lisäksi oppimistavoitteiden laadullisessa arvioinnissa voidaan
käyttää myös esimerkiksi Bloomin taksonomiaa. Bloomin taksonomia kuvaa oppijan
tiedon käsittelyn kognitiivista vaikeustasoa. Tiedon käsittelemisen tasoja on kuusi
kappaletta [14]:

1. Muistaminen: Oppija muistaa asioita.

2. Ymmärtäminen: Oppija ymmärtää ja osaa tulkita muistamiaan asioita.
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3. Soveltminen: Oppija osaa käyttää tietoa erilaisissa tilanteissa.

4. Analysointi : Oppija osaa purkaa tietorakenteita osiin ja kuvailla näiden mer-
kityssuhteita toisiinsa.

5. Syntetisointi : Oppija osaa yhdistää opittua tietoa muihin elementteihin muo-
dostaen kokonaisuuksia ja oivaltaa opitusta tiedosta seuraamuksia.

6. Arviointi : Oppija osaa perustella ratkaisujaan sekä verrata erilaisia vaihtoeh-
toja keskenään.

Bloomin taksonomia on hierarkinen ja jokainen osaamisen taso vaatii alemman
tason osaamisen [14]. Sitä voidaan käyttää apuna suunnitellessa opetusta halut-
tuihin tavoitteisiin. Tärkeintä arvioinnissa ja arviointimenetelmien valinnassa on se,
että ne tukevat oppimisprosessia keskittyen oppimistavoitteiden arviointiin tukemal-
la samalla valittuja opettamismenetelmiä.

2.2 Mielekkään oppimisen malli

Mielekkään oppimisen malli (meaningful learning) on oppimisen malli, joka perus-
tuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Mielekkään oppimisen mallia ovat ke-
hitelleet Ausubel [15] ja Novak [16] sekä Jonassen [17, 18]. Ausubelin ja Novakin
mielekkään oppimisen malli painotti yksilön kognitiivista toimintaa tiedon merki-
tyssuhteiden muodostamisessa, mutta Jonassenin mielekkään oppimisen malli tuo
tähän sosiaalisen konstruktivismin näkökulman. Ruokamo ja Pohjolainen [19] sekä
Nevgi ja Tirri [20] ovat muokanneet Jonassenin mallia, jota tässä käytetään mie-
lekkään oppimisen mallin määrittämisessä.

Jonassenin mielekkään oppimisen malli painottuu tilannesidonnaiseen oppimi-
seen, jossa tärkeintä on siirtää oppiminen tietystä mentaalisesta ja sosiaalisesta ti-
lanteesta käytännön tilanteisiin [20]. Mielekäs oppiminen auttaa valmistautumaan
oikeisiin, reaalimaailman tilanteisiin, eikä oppimisen soveltaminen jää pelkästään
oppimistilanteeseen. [17, 18]

Jonassenin mukaan mielekäs oppiminen koostuu seitsemästä oppimisen osa-alu-
eesta, joita ovat aktiivisuus, konstruktiivisuus, yhteistyö, intentionaalisuus, vuorovai-
kutuksellisuus, konstekstuaalisuus sekä reflektiivisyys. Ruokamo ja Pohjolainen yh-
distivät vuorovaikutuksellisuuden ja yhteistyön yhteistoiminnallisuudeksi sekä lisäsi-
vät oppimisen siirtovaikutuksen yhdeksi kriteeriksi [19]. Nevgi ja Tirri määrittelivät
omassa mallissaan mielekkään oppimisen Jonassenin kriteereillä ja lisäämällä näihin
Ruokamon ja Pohjolaisen siirtovaikutuksen [20]. Kriteerien merkitystä Jonassen ym.
tarkentavat seuraavasti [17, 18]:

• Aktiivisuus : Oppiessaan asioita oppija on vuorovaikutuksessa ympäristön kans-
sa ja ohjaa ympäristön kohteita, havannoi vuorovaikutusten seurauksia ja
tämän seurauksena rakentaa omaa tulkintaansa ilmiöstä ja ohjauksen tulok-
sista. Oppija työskentelee aktiivisesti työstäen opittavaa uutta tietoa ollen itse
vastuullinen oppimistuloksestaan.

• Konstruktiivisuus : Konstruktiivisuus on oppimisen edellytys, missä oppija yh-
distää aikaisempaa tietoaan uuteen tietoon ja samalla muokkaa sitä. Oppi-
ja muodostaa opittavasta asiasta itselleen merkityksellistä ja ymmärrettävää
tietoa rakentamalla merkityssuhteita opittavien asioiden välille kokemustensa
kautta. Oppija näin ollen rakentaa oppimisprosessin edetessä yhä monimut-
kaisempaa tietoverkkoa itselleen.

38



• Yhteistyö: Yhteistyö oppimisessa näkyy toisten oppimisen tukena ja hyödyntä-
mällä toisten taitoja omassa oppimisprosessissa. Yhteistyö on luonnollista ar-
kielämässä ja työssä, joten se on suotavaa myös opiskelussa.

• Vuorovaikutteisuus : Oppiminen on luonteeltaan sosiaalinen ja dialoginen pro-
sessi, jossa oppijat muodostavat oppimisyhteisöjä. Ongelmaratkaisussa on luon-
nollista kysyä neuvoa muilta ja etsiä ratkaisua yhdessä hyödyntäen toisten eri-
laisia näkemyksiä keskustelussa. Opittua tietoa muokataan dialogin vaikutuk-
sesta.

• Intentionaalisuus : Toiminnallamme on luonnollista pyrkiä tavoitteisiin ja pää-
määriin. Kun oppija asettaa ja pyrkii saavuttamaan kognitiivisia tavoitteita
oppimisprosessissa, hän työstää oppimaansa tietoa enemmän. Näin ollen oppija
rakentaa itselleen enemmän ymmärrystä opittavasta asiasta. Tavoitteellisuus
johtaa myös oppijan omaan vastuuseen oppimistulosten saavuttamisesta ja
kehittää hänen taitojaan ohjata omaa oppimistaan [20].

• Kontekstuaalisuus : Oppimistehtävien ollessa osa reaalimaailman ongelmia tai
simuloituja ongelmia reaalimaailman kontekstissa opitaan ilmiöitä ymmärtä-
mään paremmin. Yksinkertaistettu ja yksityiskohtainen tieto ei tue tiedon so-
veltamista oikeassa elämässä.

• Siirtovaikutus : Oppimisen siirtovaikutus näkyy, kun oppija osaa soveltaa op-
pimiaan kognitiivisia tietoja ja taitoja muissa konteksteissa ja tilanteissa kuin
pelkästään oppimistilanteessa [19].

• Reflektiivisyys : Oppijan tietoinen pohdinta oppimastaan auttaa oppijaa ver-
taamaan opittua tietoa aikaisempaan tietoon ja muodostamaan opituista asi-
oista kokonaisuuksia. Reflektio autta kehittymään myös paremmaksi oppijaksi,
sillä se vaatii kykyä ymmärtää ja prosessoida omaa oppimista [19]. Reflektoi-
malla kokemuksiaan oppija voi asettaa tavoitteen siitä, mitä hänen tulee oppia
ymmärtääkseen havannoimansa asian. Siten reflektio tukee tiedon rakennus-
ta yhä monimutkaisemmiksi tietoverkoiksi, mikä auttaa oppijaa ajattelemaan
johdonmukaisemmin oppimaansa ilmiötä ja havannoimaansa.

Mielekkään oppimisen kriteereitä ei tule nähdä erillisinä, toisistaan riippumat-
tomina ominaisuuksina [18]. Nämä kahdeksan kriteeriä ovat keskenään riippuvai-
sia toisistaan ja vuorovaikuttaessa keskenään muodostavat oppimisesta mielekästä.
Kriteerien vuorovaikutus ja riippuvuus toisistaan on nähtävissä eri henkilöiden yh-
distäessä tiettyjä kriteereitä omaksi kriteerikseen. Oppimisprosessissa yhteistyöstä
seuraa vuorovaikutusta keskustelun kautta, joka taas vaikuttaa tiedon rakentami-
seen, kuten näistä yhdistetty yhteistoiminnallisuus. Mielestäni kriteerien pitäminen
kahdeksana erillisenä käsitteenä auttaa havainnollistamaan niitä opetusmenetelmiä
ja työvälineitä, joita opetuksen suunnittelussa tullaan käyttämään. Lisäksi kritee-
rien välillä ei välttämättä päde seuraussuhteita. Vaikka yhteistyöstä seuraa vuoro-
vaikutusta, ei vuorovaikutuksesta välttämättä seuraa yhteistyötä, jos opetustilanne
on järjestetty siten, ettei se tue tätä seuraussuhdetta. Hyvän mielekkään oppimisen
tulisi pyrkiä kriteerien seuraussuhteisiin. Kriteerien perusteemat rakentuvat oppi-
joiden aktiiviseen toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen oppimistilanteissa
sekä omaan reflektioon oppimisprosessissa. Siten mielekäs oppiminen tukee hyvin
linjakasta opetusta.
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2.3 Verkkopedagogiikka

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimin-
taympäristöä, mikä edistää oppimista. Oppimisympäristö fyysisenä tilana voi olla
esimerkiksi luokkahuone. Sosiaalisena ympäristönä voi toimia oppijoiden ja opetta-
jan muodostama oppimisyhteisö, joka vuorovaikuttaa keskenään. Psyykkinen ympä-
ristö voi olla oppijoiden välisenä dialogina tai yksilön sisäinenä dialogina tapahtuva
prosessi. [20]

Verkko-oppimisympäristöllä tarkoitetaan internet- tai intranet-verkkoon luotua
oppimisympäristöä. Verkko-oppimisympäristössä opetus ja oppiminen tapahtuu vir-
tuaalisessa toimitilassa, joka muodostuu erilaisista hypertekstirakenteista sekä hy-
permediasta teknologiaa hyödyntäen. Verkkokurssilla tarkoitetaan internet tai int-
ranet -tekniikalla toteutettua kurssia, jossa opetus välitetään kokonaan tai osittain
verkon välityksellä. Verkkokurssilla oppimisympäristönä on ainakin osittain tai ko-
konaan verkko-oppimisympäristö, riippuen sen toteutusmuodosta. Jos verkkokurssil-
la toteutaan myös lähiopetusta, verkko-oppimisympäristön lisäksi kurssilla voi olla
oppimisympäristönä esimerkiksi luokkahuone tai jokin muu fyysinen tai sosiaalinen
tila. [20]

Verkko-opetus on yksi etäopetuksen muoto. Verkko-opetuksen, kuten muunkin
etäopetuksen, keskeisenä ongelmana voidaan pitää fyysisen ja ajallisen etäisyyden
tuottamia vaikeuksia opettajan ja oppilaan välisessä vastavuorovaikutuksessa. Pe-
rinteisesti opettaja ja oppilas ovat kohdanneet fyysisesti opetustilanteessa samassa
paikassa samassa ajassa. Ennen etäopetus nähtiin tämän takia vähempiarvoisena
kuin lähiopetus, mutta kehityksen myötä teknologia ja verkko-opetus ovat kehit-
tyneet monipuolisina kommunikoinnin ja opetusmenetelmien edistäjinä [20]. Kan-
sainvälisten arviointien mukaan verkko-oppimisen välityksellä voidaan parantaa ope-
tuksen ja oppimisen tuloksia [21]. Verkkopedagogiikka perustuu samoihin pedagogi-
siin malleihin kuin muukin opetus, mutta opetuksen toteutus on erilainen.

2.3.1 Linjakas opetus verkko-oppimisympäristössä

Hyvän verkko-opetuksen suunnittelu perustuu samoihin periaatteisiin kuin hyvän
lähiopetuksen suunnittelu. Tähän kuuluu linjakkaan opetuksen mallin mukaisesti
opetuksen tavoitteet, opetuksen toteutus ja oppimisen arviointi. Verkko-oppimisym-
päristöt luovat hyvän perustan linjakkaalle opetukselle. Verkko-opetuksessa voidaan
käyttää hyödyksi informaation tallennettavuutta hyperteksti ja -mediamuodossa.
Verkko-oppimisympäristön hypertekstirakenteet ja verkkomateriaalit ovat verkko-
kurssin säilytettäviä ja pysyviä osia. Oppimistavoitteet sekä arvioinnin perusteet
voidaan esittää oppimisympäristössä tallennettavassa muodossa, jolloin opiskelija
voi tarvittaessa palata lukemaan niitä. [9, 20]

Opetuksen toteutusvaiheessa tieto- ja viestintäteknologian käyttö verkko-oppi-
misympäristössä voi tukea valittuja opetusmenetelmiä. Tieto- ja viestintäteknologian
tarjoamia ominaisuuksia linjakkaassa opetuksessa pitää kuitenkin käyttää harki-
ten. Sen soveltamismahdollisuuksia opetukseen on monia, kuten materiaalin jaka-
minen, tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana toimiminen tai tukea yhteistä tiedon
rakennusprosessia erilaisilla mieltä aktivoivilla menetelmillä. Linjakkaassa verkko-
opetuksessa ei ole tavoitteena monien erilaisten toimintojen ja opetusmenetelmien
käyttö, vaan valittujen toimintojen tulee tukea oppimisprosessia. Jos kurssin tavoit-
teena on oppia tuottamaan matemaattista tekstiä ja tämä on myös arviointiperus-
teena, tulee verkko-oppimisympäristön tukea matemaattisen tekstin kirjoittamista

40



opetusmenetelmien valinnassa. [9, 20]
Verkko-oppimisympäristö tukee konstruktivistista oppimiskäsitystä mahdollista-

malla sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimistilanteissa ajasta ja paikasta riippumat-
ta. Teknologia mahdollistaa monipuoliset mieltä aktivoivat tiedon rakennusprosessit
sekä metakognitiivisen toiminnan. Se helpottaa myös monipuolista arviointia, sillä
opettajan on helppo tarkastaa verkkoon tallennettuja tuotoksia ja arvioida ne siten,
että opiskelija näkee saamansa palautteen. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö yk-
sinkertaistaa arvioinnin jatkuvuutta koko kurssin ajan. Verkko-oppimisympäristö
mahdollistaa siten oppimisprosessin näkyvyyden. Opettaja ja opiskelija voivat pa-
lata aina aikaisempiin kokemuksiin ja keskusteluihin ja sitä kautta pohtia oppimis-
prosessin etenemistä. [9, 20]

Linjakas opetus verkko-oppimisympäristössä painottaa opettajan roolia opetuk-
sen suunnittelijana, järjestäjänä ja ohjaajana. Verkko-opetus haastaa opettajaa pe-
dagogiseen ajatteluun, sillä opettajan tulisi miettiä esimerkiksi opiskelijoiden aikai-
sempaa opiskelu- ja oppimishistoriaa sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia tai tarpei-
ta oppimisen tukemisessa. Opettajan on verkko-oppimisympäristöä suunniteltaessa
huomioitava opiskelijoiden erilaiset mieltymykset opiskelussa sekä pidettävä huo-
li siitä, että verkko-oppimisympäristö on selkeä. Epäselvä verkko-oppimisympäristö
vie oppimiselta turhaa aikaa esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian käytön opet-
telemiseen tai verkko-oppimisympäristössä liikkumiseen. [9, 20]

Linjakkaan opetuksen esteenä voivat olla opettajan puutteelliset taidot tieto-
tekniikan kanssa sekä mahdolliset verkko-oppimisympäristön puutteet. Tämän ta-
kia verkkokurssia suunniteltaessa on syytä pitää huoli tarpeellisista resursseista.
Usein opettajan on tyydyttävä siihen verkko-oppimisalustaan, joka oppilaitoksella
on käytettävissä. Oman verkko-oppimisympäristön luominen on aikaa vievää ja vaa-
tii opettajalta paljon ohjelmointitaitoja, kun taas verkko-oppimisalusta on valmiiksi
ohjelmoitu ja vapaasti opettajan muokattavissa. [9, 20]

Verkkokurssilla opettajalla on tärkeä rooli opiskelijoiden oppimisprosessin analy-
soimisessa. Siten on tärkeää pohtia, miten oppimisprosessi jaksottuu, minkälaiseen
vuorovaikutukseen se pohjautuu sekä miten ja minkälaisia tehtäviä opiskelijan tulisi
suorittaa, että opiskelija pääsee parhaimpaan oppimistulokseen. Verkko-oppimisym-
päristö tukee opiskelijakeskeistä oppimisnäkemystä, sillä opiskelijoille voidaan antaa
madollisuus edetä opinnoissa omaan tahtiinsa verkossa. Opiskelija voi esimerkiksi
tehdä tehtäviä tai osallistua verkokeskusteluihin itselleen parhaiten sopivana aika-
na. Verkkokurssin aikataulutuksesta on syytä pitää kiinni, ettei opiskelu ole liian ha-
janaista ja siten johda epätoivottuihin tuloksiin ja mahdolliseen kurssin keskeytymi-
seen. Hyvä verkko-oppimisympäristö edesauttaa syväsuuntautunutta ja mielekästä
oppimista. [12]

2.3.2 Mielekäs oppiminen verkko-oppimisympäristössä

Jonassenin mukaan teknologia tulee nähdä opetuksessa välineenä. Opiskelijat eivät
opi teknologiasta itsestään, vaan he oppivat teknologian avulla. Teknologia voi liittyä
opetuksessa tekniikoihin tai malleihin, kuten kognitiivisiin opetusmalleihin ja kritti-
sen ajattelun teknikoihin, jotka tukevat oppimista. Siten teknologian hyödyntäminen
verkko-oppimisympäristössä tukee mielekästä oppimista ohjaamalla opiskelijoita ak-
tiiviseen, konstruktiiviseen, intentionaaliseen, autenttiseen ja yhteisölliseen oppimi-
seen. [18]

Teknologian käyttö aktiivisuuden edistäjänä näkyy verkko-ympäristöön tallen-
nettuina jälkinä opiskelijoiden omasta aktiivisuudesta. Opiskelijat voivat tallentaa
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muistiinpanojaan, tehtäviään tai muita tuotoksiaan verkko-oppimisympäristön tie-
tokantaan. Tällöin opiskelija voi palata aiempiin tuotoksiinsa ja siten reflektoida
oppimaansa. Teknologia nopeuttaa ja helpottaa pääsyä opiskelumateriaaleihin sekä
lisämateriaaleihin ja auttaa siten tiedon rakentamisessa. Tiedon rakentamista hel-
pottaa verkko-oppimisympäristöön laaditut oppimistehtävät sekä opitun tiedon ver-
tailu muiden kanssa verkkokeskustelun avulla. Teknologian avulla voidaan laatia
oppimistehtäviä siten, että ne simuloivat reaalimaailman ongelmia ja siten tehtävät
ovat autenttisia. Verkkokeskustelut ja -palstat edistävät opiskelijoiden yhteistyötä
ja kommunikointia tehtävien ratkaisussa. Alla olevassa taulukossa 1 on tiivistetty
mielekkään oppimisen tukemista verkko-oppimisympäristössä, miten se ilmenee ja
millä oppimisvälineillä sitä voidaan edesauttaa. [9, 18]

Taulukko 2.1: Mielekkään oppimisen tukeminen verkko-oppimisympäristössä. [9, 20]
Kriteeri Verkko-

oppimisympäristön
tuki

Miten tuki ilmenee opis-
kelussa

Aktiivisuus Interaktiivisuus :
Oppimisympäristössä on
elementtejä, joiden avulla
opiskelija voi etsiä, käsitellä
ja analysoida tietoa sekä
tallentaa tuottamaansa
tekstiä verkkoympäristöön.

Omatoimisuus :
Opiskelijat tuottavat oppi-
misympäristöön uusia aja-
tuksia, joita opettaja sekä
muut opiskelijat voivat lu-
kea ja kommentoida.

Intentionaalisuus Suunnittelun ja arvioinnin
työkalut :
Oppimisympäristössä on
oman oppimisen suunnitte-
lun, seurannan ja arvioinnin
välineitä yksilölle sekä ryh-
mälle.

Tavoitteellinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa ja sel-
keyttää omat oppimisen
tavoitteensa kirjaamalla ne
ylös ja tallentamalla ympä-
ristöön. Opiskelija laatii
oman opintosuunnitelman
ja seuraa sekä arvioi oppi-
mistavoitteiden toteutumis-
ta.

Konstruktiivisuus Jäsentyneisyys :
Oppimisympäristö sisältää
aikaisempaa tietoa
hyperteksti ja hypermedia-
rakenteena sekä
aikaisempaa tietoa reflektoi-
via tehtäviä ja keskusteluti-
loja käsitysten ja ajatusten
vaihtoa varten.

Yhdistäminen ja vertaami-
nen:
Opiskelija tutkii
oppimisympäristössä olevia
materiaaleja ja tekee tehtä-
viä, joiden avulla hän pys-
tyy yhdistämään opiskelta-
vaa asiaa aikaisempiin tie-
toihinsa.

Vuorovaikutus Keskustelualueet :
Oppimisympäristössä on so-
vellettu erilaisia vuorovai-
kutusmahdollisuuksia ja se
sisältää yhteisiä keskuste-
lualueita.

Kriittisyys ja avoimuus :
Opiskelija voi jakaa aja-
tuksiaan, antaa ja vastaa-
nottaa palautetta keskus-
telupalstojen ja chatin tai
sähköpostin välityksellä.
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Yhteistyö Yhteiset työskentelyalueet :
Oppimisympäristössä on
yhteisiä työskentely- ja kes-
kustelualueita, missä tiedos-
toja voidaan työstää yhdes-
sä.

Yhteinen opiskelu:
Opiskelija osallistuu yhtei-
seen tiedon jakamiseen
tuottamalla ympäristöön
yhdessä muiden kanssa tie-
toa.

Kontekstuaalisuus Virtuaalinen todellisuus :
Oppimisympäristössä on
simulaatiota, videoita,
internet-linkkejä ja
reaalimaailmaan littyviä
ongelmatehtäviä.

Ongelmien ratkonta:
Opiskelija syventää
oppimaansa ja ymmärtää
opitun asian
kokonaisuuden.

Reflektiivisyys Kognitiiviset työkalut :
Oppimisympäristö sisältää
oman oppimisen arvioinnin
välineitä.

Oman oppimisen tutkimi-
nen:
Opiskelija tutkii omaa
oppimistaan oppimispäivä-
kirjan, itsenäisten testien ja
muiden omien tuotosten,
esimerkiksi käsitekarttojen,
avulla.

Siirtovaikutus Erilaiset virtuaaliset tilat :
Oppimisympäristössä on
hypertekstejä,
tietopankkeja sekä
ongelmanratkaisutehtäviä
ja suunnittelutehtäviä.

Harjoittelu ja soveltaminen:
Opiskelija voi harjoitella op-
pimaansa soveltamalla sitä
oikeisiin tilanteisiin
simulaation ja ongelmien
suunnittelun sekä ratkaise-
misen avulla.

Tieto- ja viestintäteknologian sovellutukset toimivat kognitiivisina opetuksen
työkaluina aivan kuten muutkin perinteiset opetusvälineet. Teknologia mahdollis-
taa vuorovaikutuksen ja yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta sekä nopeuttaa
tiedon jakamista. Esteenä mielekkäälle oppimiselle voi olla opiskelijan puutteelli-
set taidot tietotekniikassa tai että opiskelijalla on liian hidas internet-yhteys tai
tietokone. Tosin nykyiseltään tietoverkot ovat parantuneet huomattavasti, jolloin
internet-yhteyden hitaus on harvinainen este. Myös konkreettisen läsnäolon puute
voi vaikuttaa siihen, että opiskelija ei osaa hakea ohjausta opiskelussa tai opiskelu
ei tunnu aidolta. [20]
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Luku 3

Atomi- ja ydinfysiikka
-verkkokurssin toteutus

3.1 Verkko-oppimisympäristö

Atomi- ja ydinfysiikka -verkkokurssin oppimisympäristö on tehty Optimaan valmii-
seen oppimisalustaan. Kurssin suunnittelussa on hyödynnetty Optiman tarjoamia
valmiita resursseja opetuksen toteuttamiseen. Kurssin suunnittelussa on otettu huo-
mioon opiskelijakeskeinen oppimisnäkemys siten, että kurssin voi suorittaa ajasta ja
paikasta riippumatta opiskelijan omaan tahtiin.

Kurssin pilotointivaiheessa kurssi suoritettiin syyslukukauden aikana. Kurssilla ei
järjestetä pääsääntöistä lähiopetusta, joten kurssi suoritetaan itseopiskeluna. Opis-
kelijalla on mahdollisuus lähiopetukseen henkilökohtaisen tapaamisen kurssin ope-
tushenkilön yhteydessä. Itseopiskelun apuna on verkko-oppimisympäristön lisäksi
kurssikirja (Beiser A. Concepts of Modern Physics [1]), jonka lukemista kurssilaisilta
edellytetään parhaan mahdollisen oppimistuloksen saavutamiseksi. Kurssin suunnit-
teluvaiheessa sen pedagogisina malleina ovat toimineet linjakas verkko-opetus sekä
mielekäs verkko-oppiminen.

Optiman verkko-oppimisympäristö rakentuu ikkunoina, joihin lisätään tekstiloh-
koja sekä erilaisia objekteja. Objektit ovat valmiiksi ohjelmoituja erilaisia tehtävä-
tyyppejä tai lomakkeita, joihin voi liittää tiedostoja omalta koneelta. Kurssin opet-
tajille tallentuu verkko-oppimisympäristöön luoduista objekteista tilastonäkymät,
joiden kautta he pystyvät seuraamaan esimerkiksi erilaisten harjoitusten etenemistä.

Objekteja voidaan liittää verkko-oppimisympäristön ikkunoihin lohkoiksi tai yh-
distää tekstilohkoja ja objekteja keskenään yhdeksi lohkoksi. Teksti- ja objekti-
lohkoista koostuvia ikkunoita voidaan lisätä, jolloin sivut rakentuvat välilehdiksi.
Välilehdelle siirtyessä avautuu uusi ikkuna. Kuvassa 3.1 on esitetty lohkon suunnit-
telutyökalu sekä valmis lohko ikkunassa siten, miten se näkyy opiskelijoille.

Kaikki luodut objektit näkyvät opettajille ja vaihtoehtoisesti opiskelijoille ik-
kunan vasemmalla puolella olevastava sivupalkista, jonka kautta objekti avautuu.
Vaihtoehtoisesti objektit saa avattua ikkunoihin luotujen lohkojen kautta, jos loh-
koon on lisätty objekti. Atomi- ja ydinfysiikka -kurssin verkko-oppimisympäristössä
lähes kaikki luodut objektit ovat piilotettu opiskelijan näkyviltä. Tämä valinta on
tehty yksinkertaistamaan verkko-oppimisympäristössä liikkumista välilehtien kaut-
ta, missä objektit eli kurssiin littyvät tehtävät ja materiaalit avautuvat omissa niille
tarkoitetuissa lohkoissa. Vasempaan sivupalkkiin on jätetty tärkeät objektit, jot-
ka eivät toistu oppimisympäristöön luotujen ikkunoiden lohkoissa. Näitä ovat en-
nakkotehtävä, keskustelualue, lopputehtävä, palautelomake sekä poikkeuksena oppi-
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mispäiväkirja, joka löytyy myös ikkunoihin linkitetyistä lohkoista. Verkko-oppimisympä-
ristöön luoduista ikkunoista sekä opetukseen liittyivistä objekteista on kerrottu lisää
luvussa 3.1.2.

Kuva 3.1: Suunnitteluvaiheessa oleva lohko. Punaisessa laatikossa on liitettynä
verkko-oppimisympäristöön luotu objekti, esimerkiksi kirjallinen harjoitus. Alapuo-
lella on suunniteltu lohko siten, miten se avautuu verkko-oppimisympäristön ikku-
nassa. Opiskelija siirtyy objektin työtilaan painamalla sinistä linkkiä.

Kirjauduttuaan sisään verkko-oppimisympäristöön opiskelijalle avautuu näky-
mään vasen sivupalkki sekä ensimmäisenä ikkunana info-välilehti. Info-välilehti ra-
kentuu kahdesta tekstilohkosta, joista ensimmäisessä kerrotaan yleistä tietoa kurs-
sista, kuten kurssin vastuuhenkilö, kurssikirja sekä yhteystietoja mahdollisten ky-
symysten esittämiseen kurssiin littyen. Toisessa lohkossa on kerrottu kurssin suori-
tuksesta sekä arvioinnista. Lisäksi opiskelijaa ohjataan seuraaville välilehdille kurs-
sin aloittamista varten. Jos opiskelijalle tulee ongelmia avautuvien ikkunoiden tai
objektien kanssa, opiskelija pääsee aloitusikkunana toimivaan info-ikkunaan paina-
malla vasemmassa sivupalkissa olevaa ’Atomi- ja ydinfysiikka’-linkkiä. Opiskelijalle
avautuva vasen sivupalkki on esitetty kuvassa 3.2.
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Kuva 3.2: Opiskelijalle avautuva vasen sivupalkki, kun opiskelija kirjautuu sisään
verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija voi avata objektin hiiren kursorilla. Sivupal-
kin oikealle puolelle avautuu verkko-oppimisympäristöön luotu ikkuna.

3.1.1 Kurssin opetuksen tavoitteet

Peruskurssina Atomi- ja ydinfysiikka sisältää modernin fysiikan perusteoriat, joi-
ta tarvitaan mikromaailman ilmiöiden mallintamisessa. Kurssin jälkeen opiskelijalla
tulisi olla käsitys kvanttimekaniikkaan johtaneista taustoista sekä ymmärrys kvantti-
mekaniikan peruskäsitteistä. Kurssin suorittavat fysiikkaa lyhyenä sivuaineena opis-
kelevat. Kurssi tarjoaa pohjatiedot pidemmälle fysiikan, kemian ja tekniikan alan
opintoihin.

Kurssin opiskelijoita sitoutetaan opiskeluun kurssin alussa suoritettavalla ennak-
kotehtävällä, joka aukeaa vasemmasta sivupalkista tai sille tarkoitetusta välilehdestä.
Ennakkotehtävän tehtävänanto on seuraava:

Tutustu Atomi- ja ydinfysiikka-kurssin sisältöön sekä jaksokohtaisiin op-
pimistavoitteisiin, jotka löydät jokaisen jakson omalta välilehdeltä.

Mitä tavoitteita ja odotuksia sinulla on kurssia kohtaan? Mitkä kolme
asiaa kurssin sisällöstä kiinnostavat sinua tässä vaiheessa eniten, mitkä
kolme asiaa tuntuvat haastavimmilta? Onko kurssin sisällössä ennestään
tuttua asiaa? Luo itsellesi aikataulu kurssin suorittamiseen. Millaiseksi
arvioit ohjauksen tarpeesi?

Ennakkotehtävän tavoitteena on lisätä oppimisen intentionaalisuutta saamalla
opiskelija pohtimaan kurssin oppimistavoitteita. Opiskelija valitsee itselleen mie-
lenkiintoisia ja haastavia kohtia kurssin asiasisällöstä. Opiskelija antaa myös oman
näkökantansa oppimistavoitteilleen sekä palauttaa mieleensä mahdollisia ennakkokä-
sityksiään kurssin asiasisällöstä esimerkiksi muistelemalla aikaisempia lukio-opinto-
jaan.
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Ennakkotehtävän toisena tavoitteena on lisätä oppimislähtöisyyttä sekä opis-
kelijan oman oppimisen ohjauksen kehittymistä. Opiskelijaa valmistetaan kurssin
opiskeluun antamalla hänen suunnitella itselleen aikataulu kurssin suorittamiselle.

Kurssin aikana opiskelija pystyy arvioimaan oman oppimisprosessin ja tavoittei-
den toteutumista sekä aikataulunsa pitävyyttä oppimispäiväkirjassaan. Lisäksi en-
nakkotehtävän avulla kurssin vastuuhenkilöt saavat tietoa opiskelijan fysiikan opis-
kelun ja osaamisen taustoista. Ennakkotehtävä tehdään lomakkeella, joka tallentuu
Optiman tietokantaan opiskelijan ja opettajien näkyville.

Ennakkotehtävässä mainitut jaksojen oppimistavoitteet on laadittu konkreetti-
sesti opiskelijan näkökulmasta siten, että opiskelija tietää oppimistavoitteen luettu-
aan, mitä häneltä vaaditaan. Opiskelija voi palata opiskelun jälkeen tavoitteisiin ja
pyrkiä selittämään itselleen tietyn oppimistavoitteen sisällön. Kuvassa 3.3 on esitet-
ty esimerkkinä ensimmäisen jakson oppimistavoitteet.

Kuva 3.3: Jakson 1 oppimistavoitteet.

3.1.2 Kurssin opetuksen toteutus

Kurssikokonaisuus on jaettu kuudelle jaksolle. Jaksot on jaettu välilehtiin (kuva 3.4),
jolloin jokaista jaksoa vastaa uusi ikkuna. Kurssin jakaminen jaksottain välilehtiin
helpottaa opiskelun etenemistä ja liikkumista verkko-oppimisympäristössä. Välilehti
avaa uuden ikkunan verkko-oppimisympäristössä.

Jokaisella jaksolla on oma aiheensa. Jaksojen aiheet etenevät luvussa 1 esitet-
tyjen kappaleiden mukaisesti. Ensimmäisessä jaksossa aiheena on aaltojen hiukkas-
luonne, joka johdattaa sähkömagneettisten aaltojen duaaliseen luonteeseen. Toises-
sa jaksossa aiheena on hiukkasten aaltoluonne, kolmannessa jaksossa Bohrin atomi-
malli sekä neljännessä ja viidennessä jaksossa kvanttimekaniikan peruskäsitteet ja
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yksinkertaiset kvanttimekaaniset systeemit. Kudennessa jaksossa käsitellään ydin-
fysiikka.

Kuva 3.4: Verkko-oppimisympäristössä navigointi välilehtien avulla. Kuvaa on muo-
kattu leikkaamalla välilehdet neljään riviin.

Kurssin jakaminen jaksottain tiettyihin aihepiireihin mahdollistaa tiedon raken-
nusprosessin konstruktivistisesti. Jaksojen aiheet etenevät luonnollisessa järjestykses-
sä tukeakseen modernin fysiikan ajatusmaailman kehittymisessä. Lisäksi jaksotus
mahdollistaa kurssilla etenemisen opiskelijan omaan tahtiin.

Jokaisen jakson ikkuna on laadittu samalla tavalla. Jokaisella lohkolla on teksti-
muotoinen johdatus ja pienimuotoinen kuvaus kyseisen lohkon objektin tehtävätyy-
pistä. Kuvauksen jälkeen on lohkoon linkitettynä lohkon otsikon mukainen objekti.
Linkkiä painamalla lohkon objekti avautuu uuteen välilehteen verkko-oppimisympä-
ristössä. Kuvassa 3.5 on esitetty kurssin tyypillinen jaksoikkuna, joka avautuu opis-
kelijalle.

Kuva 3.5: Jakson 2 ikkuna pienennetyssä koossa alkuperäiseen ikkunaan verrattuna.
Lohkojen otsikot on jälkikäteen muokattu näkyvimmiksi.

Jokaisen jakson alussa on omilla lohkoilla eriteltynä jakson oppimistavoitteet
sekä jaksoon liittyvä opiskelumateriaali. Opiskelumateriaalissa on kerrottu kurssi-
kirjan sivut, joita jakson asia käsittelee, sekä annettu avuksi luentomateriaali ja
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-esimerkit. Jakson ikkunan keskellä on kurssin tehtävälohkot, jotka sisältävät erilai-
sia oppimisprosessia aktivoivia tehtäviä. Näitä ovat monivalintatehtävät, oppimis-
tehtävät, laskuharjoitukset sekä oppimispäiväkirja. Kaikki jaksojen tehtävät ovat
osana arviointia.

Tehtävien jakaminen omiin osioihin mahdollistaa jakson opiskelemisen opiskeli-
jan omaan tahtiin. Esimerkiksi opiskelija voi yhtenä päivänä lukea jaksoa käsittele-
vän teorian sekä tehdä monivalintatehtävät ja seuraavina päivinä siirtyä muihin
tehtäviin. Info-välilehdellä on kerrottu suositeltu järjestys tehtävien suorittamiseen.
Ensimmäisenä suositellaan suorittamaan monivalintatehtävät, seuraavana oppimis-
tehtävät ja laskuharjoitukset sekä jakson lopuksi oppimispäiväkirja. Suositeltu järjes-
tys tukee parhaiten jakson asiasisällön tiedon vaiheittaista rakennusprosessia.

Monivalintatehtävät

Monivalintatehtävät koostuvat noin 8-15 kysymyksen sarjasta, joista arvotaan sa-
tunnaisessa järjestyksessä kahdeksan kysymystä. Kysymysten arpomisen tarkoituk-
sena on pienentää kurssimateriaalin täsmäopiskelua vain tietyistä kohdista.

Kysymyksissä on kolme vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Kysymyksiin
voi olla liitettynä kuvia, mutta niiden laatimiseen ei ole käytetty matemaattisia
malleja. Monivalintatehtävien tarkoituksena on perehdyttää opiskelija jakson ydin-
asioiden käsitteisiin. Suorittaakseen monivalintaharjoituksen hyväksytysti opiskeli-
jan on saatava vähintään kuusi oikein esitetyistä kysymyksistä. Tehtävälomakkeen
lopussa opiskelija saa tietoonsa, montako kysymystä hän sai oikein, mutta opiskelija
ei saa tietää, mihin kysymyksistä hän vastasi oikein tai väärin. Monivalintatehtävien
arvioinnin ja toteuttamisen suunnitteluun on vaikuttanut oppimisalustan rajallisuu-
det, joita pohditaan tarkemmin luvussa 3.1.3.

Opiskelija voi uusia monivalintatehtävät niin usein kuin hän haluaa. Jos opiske-
lija ei pääse monivalintatehtäviä läpi, hän voi palata monivalintatehtäviin opiskel-
tuaan jakson asiaa uudelleen tai käytää materiaalia apuna tehtäviä tehdessä. Moni-
valintatehtävien kysymykset on laadittu siten, että niiden vastausvaihtoehdoissa ei
ole ’oikein’ tai ’väärin’ vaihtoehtoja. Kysymysten muotoilulla on pyritty lisäämään
tehtävissä tarvittavan tiedon käsittelyn vaatimustasoa. Suurin osa kysymyksistä on
Bloomin taksonomian kolmella alimmalla tasolla, mutta osa kysymyksistä vaatii
ylempiäkin taksonomian tasojen osaamista. Kuvassa 3.6 on annettu esimerkki mo-
nivalintatehtävälomakkeesta.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät koostuvat alussa olevista yhdestä tai kahdesta monivalintatehtäväs-
tä sekä neljästä tai viidestä sanallisesta tehtävästä, jotka syventävät jaksoon liit-
tyvää teoriaa. Monivalintatehtävät liittyvät jakson tärkeään käsitteeseen ja yksi
tehtävistä voi olla yksinkertainen laskutehtävä. Sanallisten tehtävien tehtävänannois-
sa voi olla liitteenä kuvia tai tiedostoja, jos tehtävän laatiminen on vaatinut ma-
temaattista tekstiä. Vastauskenttä ei tue matemaattisen tekstin kirjoittamista, jota
opiskelijalta ei tehtäviin vastatessa edellytetäkään. Vastatessaan sanallisesti tehtäviin
opiskelijan täytyy kielellistää ilmiöt turvautumatta matemaattisiin malleihin, mikä
tukee asiasisällön syväsuuntautunutta oppimista.

Opiskelija voi tallentaa vastauksensa ja jatkaa lomaketta myöhemmin. Lähetetty-
ään lomakkeen tarkastettavaksi opiskelija ei voi enää muokata vastauksiaan. Tehtävä-
lomakkeen lähettämisen jälkeen opettaja voi kommentoida tehtäviä, jolloin opiske-
lija saa siitä ilmoituksen. Tämän jälkeen opiskelija voi itse kommentoida tehtävään
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lisäkysymyksillä tai täydentää vastaustaan. Opettajan ja opiskelijan välinen dialo-
gi kommenttikenttään on yksi kurssin oppimisprosessin tukimuodoista ja se edistää
opiskelijaa muokkaamaan oppimaansa tietoa sekä korjaamaan virheellisiä käsityksi-
ään. Kuvassa 3.7 on esimerkki oppimistehtävistä.

Oppimistehtävien vaikeustaso vaihtelee. Osa tehtävistä vaatii Bloomin taksono-
mian toisen ja kolmannen tason osaamista. Useat tehtävät vaativat ylempien ta-
sojen, kuten analysoimisen ja arvioinnin, osaamista. Joissakin tehtävissä opiskelija
joutuu etsimään tietoa muista lähteistä reaalimaailmaan liittyvissä tehtävissä, kuten
laserin käyttökohteista, säteilysuojauksesta tai ydinvoimasta.

Kuva 3.6: Esimerkki monivalintaharjoituksista. Kuvassa on neljännen jakson moni-
valintaharjoituksista kolme tehtävää.

Laskuharjoitukset

Jaksottaiset laskuharjoitukset koostuvat vähintään kolmesta, mutta enintään kuu-
desta tehtävästä, joista kaksi tehtävää on asetettu arvioitaviksi tehtäviksi. Loput
tehtävistä on toteutettu monivalintatehtävinä, joihin saa malliratkaisun tai oikean
ratkaisun periaatteen omana tekstikenttänä, kun lomake on lähetetty. Näitä moniva-
lintatehtäviä ei arvioida. Arvioimattomilla tehtävillä on pyritty optimoimaan kurs-
sin työmäärää. Opiskelija voi käyttää arvioimattomia tehtäviä esimerkiksi suuntaa
antavina tehtävinä hänen ratkaistessa arvioitavien tehtävien ongelmia. Arvioimatto-
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mien tehtävien malliratkaisuista saattaa avautua opiskelijalle uusia näkökulmia ar-
vioitavien tehtävien ongelmanratkaisuun, jos tehtävät ovat osoittautuneet haasteel-
lisiksi. Laskuharjoitustehtävien tarkoituksena on oppimistehtävien tavoin syventää
ymmärrystä jakson asiasisällöstä. Myös laskuharjoitustehtävät vaativat Bloomin
taksonomian ylempien tasojen osaamista.

Arvioitavat tehtävät palautetaan tehtävänannon yhteydessä olevaan omaan pa-
lautuslaatikkoonsa tiedostomuodossa. Opiskelija voi halutessaan käyttää tehtävien
tekemiseen tietokoneohjelmaa tai skannata tekemästään tehtävästä pdf-tiedoston.
Opettaja voi kommentoida palautettuun tiedostoon, mistä opiskelija saa ilmoituk-
sen. Esimerkki laskuharjoitustehtävistä on esitetty kuvassa 3.8.

Kuva 3.7: Esimerkki oppimistehtävistä. Kuvassa on kolmannen jakson toinen ja
viides kysymys. Tehtävänannon alapuolella näkyy vastauskenttä, jota opiskelija voi
halutessaan laajentaa vetämällä laatikon reunasta hiirellä. Vastaus tallentuu omaksi
tekstikentäksi, johon aukeaa kommenttikenttä.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjassa opiskelija arvioi ja pohtii omaa oppimisprosessiaan jokaisella
jaksolla. Oppimispäiväkirja on jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen, jota voi lukea
päiväkirjan omistajan lisäksi kurssin opettajat. Päiväkirjamerkinnät ovat opiskelijan
vapaasti muokattavissa.
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Oppimispäiväkirjassa opiskelija vertaa oppimaansa mahdollisiin ennakkokäsityk-
siinsä ja aikaisemmin oppimaansa kokoamalla itselleen kokonaiskuvan jakson asia-
sisällöstä sekä arvoimalla oppimistavoitteiden täyttymistä. Opiskelija voi tarvittaes-
sa palata kertaamaan omia vastauksiaan jaksossa tehtyihin tehtäviin sekä lukemaan
opettajan kommentteja vastauksiin. Pilotointijakson jälkeen oppimispäiväkirjaan
lisättiin apukysymyksiä, mitä kautta opiskelija saattoi halutessaan pohtia oppimaan-
sa. Apukysymykset on pyritty laatimaan siten, että niihin ei ole välttämättä oikei-
ta ratkaisuja, mutta opiskelijalla täytyy olla jakson asiasisällöstä korkea osaamisen
taso pystyäkseen kirjoittamaan yhteenvedon oppimastaan. Ensimmäisen jakson op-
pimispäiväkirjan apukysymykset ovat seuraavat:

- Pohdi, mikä merkitys energian kvantittumisen ymmärtämisellä on ol-
lut modernille fysiikalle.
- Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia havaitset mustan kappaleen säteilyssä
ja röntgensäteilyssä?
- Miten käsityksesi valon (sähkömagneettisen säteilyn) luonteesta on
muuttunut? Mitkä jakson asiat ovat edesauttaneet tätä?

Vaihtoehtoisesti tai apukysymysten lisäksi opiskelija pohtii jakson ongelmakoh-
tia sekä miten hän mahdollisesti löysi ratkaisun ongelmiin. Oppimispäiväkirjassa on
mahdollista käydä dialogia opettajan kanssa päiväkirjatekstin ohessa olevassa kom-
menttiosuudessa, jos jakson asioista on jäänyt kysyttävää tai epäselviä kohtia. Tällä
tavalla opiskelija voi vielä varmistaa oppimistavoitteiden täyttymisen.

Kuva 3.8: Esimerkki laskuharjoituksista. Kuvassa on rajattuna toisen jakson vapaa-
ehtoinen laskuharjoitustehtävä. Opiskelija saa vihreällä pohjalla näkyvän ratkaisun
valittuaan vaihtoehdon ja palautettuaan lomakkeen.
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Lopputehtävä

Lopputehtävän tarkoituksena on vielä koota yhteenvetona neljännen ja viidennen
jakson peruskäsitteet kokonaiskuvaksi. Käsitteet ovat keskeisiä kurssin oppimista-
voitteita sekä tarpeellisia ymmärtää myöhempiä opintoja varten. Lopputehtävää
tehdessä opiskelijalla on käytössä materiaali, kuten kaikissa muissakin tehtävissä.
Lopputehtävän tehtävänanto on seuraava:

Selitä periaate, millä määrittäisit atomiytimen potentiaaliin sidotun elekt-
ronin
a) paikan odotusarvon
b) energian odotusarvon
c) energiatilat?
Yksiulotteinen tarkastelu riittää.

Lisämateriaali ja oppimisen tuki

Jaksojen asiasisällön opiskelua tukee materiaalin lisäksi omalla lohkolla jaettava
lisämateriaali, joka koostuu linkeistä opettaviin videoihin sekä mahdollisesti linkeistä
muihin internetlähteisiin. Opetusvideoilla on pyritty huomioimaan auditiiviset op-
pijat. Videoilla pyritään lisäämään oppimisen konstekstuaalisuutta havainnollista-
malla tiettyjä kurssin asiasisältöön liittyviä ilmiöitä ja ne ovat kaikkien saatavilla
internetissä. Videot ovat ulkopuolisten osapuolten tekemiä. Asiasisältöä havainnol-
listavat videot on pyritty pitämään muutaman minuutin pituisina. Opetusvideot
laajempiin aihekokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi hiukkaseen potentiaalikuopassa,
saattavat olla kymmeniä minuutteja pitkiä.

Kurssilla on järjestetty oppimisprosessin tukea edellämainittujen tehtävien ja
oppimispäiväkirjan dialogin lisäksi tarjoamalla ohjausta myös verkossa sähköpostin
tai keskustelualueen kautta. Opiskelijoille on annettu tietoa ohjauksen saatavuu-
desta info-välilehden kautta. Ohjeet-välilehdellä on annettu ohjeistus jaksottais-
ten tehtävien tekoon sekä verkko-oppimisympäristössä työskentelemiseen. Tällä py-
ritään minimoimaan opiskelijan verkko-oppimisympäristön käyttämisen opetteluun
menevä aika.

Ohjausta saa niin materiaalin opiskelun että tehtävien tekemisen kanssa. Ohjaus
verkossa onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, joten ohjausta saa helposti myös
etäopiskelijat. Ohjaus verkon kautta ei ole välttämättä välitöntä, sillä se riippuu
viestien lähettämisen ja lukemisen ajankohdasta. Pitkässä opiskelijan ja opettajan
välisessä dialogissa saattaa tästä syystä mennä yli vuorokausi. Sopivana ajankohtana
dialogi onnistuu lähes yhtä nopeasti kuin henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Sähköpostin lisäksi oppimisen tukena toimii keskustelualue, jonka tarkoituksena
on olla opiskelijoille vuorovaikutuksen kanavana kurssin asioihin liittyen. Lisäksi se
toimii tiedotuskanavana kurssin asioihin liittyen opettajien ja opiskelijoiden välillä.
Keskustelualueen tarkoituksena on myös toimia opiskelijoiden välisenä anonyyminä
yhteisten ongelmien pohdintapaikkana.

Kurssin pilotointivaiheessa tarjottiin viikottain samoina aikoina lähiopetusta tuu-
toroinnin muodossa, mihin opiskelija saattoi tulla kysymään apua ongelmiin. Mui-
na ajankohtina mahdollisuus tapaamiseen oli sovittaessa opettajan kanssa verkon
kautta.
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3.1.3 Kurssin oppimisen arviointi

Kurssin arviointi perustuu kurssin alussa tehtyyn ennakkotehtävään, kurssin aikana
tehtyihin tehtäviin (monivalintaharjoitukset, oppimistehtävät ja laskuharjoitukset),
oppimispäiväkirjaan sekä kurssin lopussa tehtävään lopputehtävään. Kurssin pilo-
tointivaiheessa ainoastaan monivalintaharjoitukset olivat pakollisia tehtäviä, joihin
oli asetettu läpäisyvaatimuksia.

Arvioitavat tehtävät pisteytetään. Oppimistehtävät, laskuharjoitukset sekä lop-
putehtävä pisteytetään niille laadittujen malliratkaisujen mukaisesti ottamalla kui-
tenkin huomioon pienet asiavirheet, jotka korjataan huomautuksilla. Oppimistehtä-
viin ja laskuharjoituksiin pisteytys tapahtuu silloin, kun opiskelijaa on ohjeistettu
ja annettu mahdollisuus muokata vastauksiaan. Ennakkotehtävä, oppimispäiväkirja
sekä lopputehtävä pisteytetään heti suorituksen jälkeen. Ennakkotehtävään ja oppi-
mispäiväkirjaan opiskelijalle on annettu arviointikriteerit valmiina tehtävänannossa
ja Ohjeet-välilehdellä. Taulukossa 3.1 on esitetty arvioitavien opetusmenetelmien
pisteytys sekä niiden osuus kurssin maksimipistemäärästä.

Taulukko 3.1: Kurssin arviointimenetelmät sekä niiden pisteytys.
Arvioitava opetus-
menetelmä

Pisteitä
yhdeltä
jaksolta

Maksimipiste-
määrä kurssin
lopussa

Prosentuaalinen
osuus kurssin
maksimipisteistä

Ennakkotehtävä - 6 3%
Monivalintaharjoitukset 3-6 36 18%
Oppimistehtävät 0-12 72 36%
Laskuharjoitukset 0-6 36 18%
Oppimispäiväkirja 0-6 36 18%
Lopputehtävä - 14 7%
Yhteensä - 200 100%

Kurssin arviointi on eksplisiittistä, sillä opiskelijat saavat tiedon kurssin arvioin-
nista jo kurssin alussa. Ensimmäisellä info-välilehdellä on annettu ohjeet kurssin
suoritukselle ja arvioinnile. Tarkemmat opetusmenetelmien arviointikriteerit on esi-
tetty opiskelijoille Ohjeet-välilehdellä.

Kurssin arviointi on osana oppimisprosessia. Se jatkuu koko kurssin ajan opiskeli-
joiden saadessa jatkuvasti palautetta oppimisprosessistaan opettajien kommenteilla
oppimistehtäviin, laskuharjoituksiin sekä oppimispäiväkirjaan. Kommentoinnin on
tarkoitus tukea formatiivista arviointia oppimisprosessissa. Jos opiskelijan vastauk-
sessa huomataan puutteellista tai virheellistä tietoa, voidaan kommentoinnilla aut-
taa suuntaamaan opiskelijan ajattelutapaa uudelleen. Opiskelija voi tämän jälkeen
vielä korjata vastaustaan oppimistehtävissä ja laskuharjoituksissa.

Jos opiskelija osoittaa muokatussa tehtävässä tiedon ja oman oppimisen kehitty-
mistä, saa opiskelija tehtävästä alkuperäistä enemmän pisteitä, mahdollisesti täydet
pisteet. Tällä pisteytysjärjestelmällä pyritään yhdistämään formatiivinen ja sum-
matiivinen arviointi kurssilla, missä formatiivinen osuus tulee palautteesta ja tiedon
kehittymisestä sekä summatiivinen arviointi lopullisen vastauksen laadun arvioimi-
sesta.

Ennakkotehtävän arvioinnissa opiskelijoille on kerrottu tehtävänannon yhtey-
dessä arviointiperusteet, missä opiskelija saa pisteitä kertomalla tehtävässä odotuk-
set kurssia kohtaan (1 piste), kolme kiinnostavaa ja haastavaa aihetta (2 pistettä + 2
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pistettä) sekä oman aikataulun suunnittelemisesta (1 piste). Tällä pyritään kannus-
tamaan opiskelijaa miettimään mahdollisimman montaa kohtaa ennakkotehtävästä.

Monivalintatehtävien arvioinnin suunnitteluun on vaikuttanut eniten oppimisa-
lustan rajallisuudet. Yksi mahdollisuus monivalintaharjoituksille olisi ollut suorit-
taa harjoitukset yhden kerran, jonka jälkeen opiskelija olisi saanut oikeat vastaukset.
Tätä vaihtoehtoa vältettiin, sillä arviointi kohdistuisi enemmän tiedon määrällisyy-
teen. Toisena vaihtoehtona olisi ollut monivalintaharjoituksen suorittaminen niin
usein kuin opiskelija haluaa ja aina harjoituksen palauttamisen jälkeen opiskelija
olisi nähnyt väärät vastauksensa. Tämä olisi voinut johtaa epätoivottuun tapaan
suorittaa monivalintaharjoitukset arvaamalla vastaukset ja keskittyä vääriin men-
neisiin kohtiin ilman asian pohtimista, minkä takia monivalintaharjoitusten toteut-
tamisessa ja arvioinnissa päädyttiin luvussa 3.1.2 esitettyyn tapaan.

Kurssin pilotointivaiheen alussa monivalintaharjoitukset oli tarkoitus suorittaa
automatisoidusti tietokoneen tarkastamina ja harjoitus olisi ollut hyväksytty vasta
silloin, kun opiskelija olisi saanut kaikki kahdeksan kysymystä oikein. Arviontia uu-
distettiin, kun monivalintatehtävät osoittautuivat opiskelijoille ensimmäisen jakson
aikana haasteellisiksi, jolloin opiskelijoilta meni lukuisia yrityskertoja harjoituksen
suorittamiseen. Uudessa arvioinnissa kuudella oikein vastatulla kysymyksellä sai kol-
me pistettä, seitsemällä 4,5 pistettä ja kaikilla oikein kuusi pistettä. Tällä tavalla
pyrittiin jättämään opiskelijoille motivaatiota parhaaseen mahdolliseen yrittämiseen
asiasisällön hallinnassa.

Automatisoidusta tarkastamisesta luovuttiin, sillä se aiheutti ongelmia opiskeli-
joiden keskuudessa. Jos opiskelija oli kerran saanut hylätyn, eli ei ollut saanut vaa-
dittavaa kuutta kysymystä oikein, sai opiskelija hylätyn harjoituksen viestin seuraa-
villekin tehdyille harjoituksille, vaikka opiskelija olisikin saanut riittävän määrään
kysymyksiä oikein.

Oppimispäiväkirjan arviointi perustuu opiskelijan kykyyn arvioida omaa oppi-
mista (apukysymykset, subjektiivinen kokonaiskuva jakson asioista) ja oppimispro-
sessia (esimerkiksi pohdittu jakson ongelmakohtia ja miten niistä selvittiin tai mah-
dollisten lisäkysymysten herääminen). Hyvässä oppimispäiväkirjassa on käsitelty
molempia edellämainituista, mutta tarkkoja pisteytysohjeita ei päiväkirjan arvioi-
misesta ole annettuna. Päiväkirjan arviointi on hyvin yksilökohtaista ja arvioinnissa
otetaan huomioon opiskelijan kehittyminen oman oppimisen arvioijana.

Oppimisprosessin laadullista arviointinäkemystä kurssilla tukee se, että opiskeli-
joilla on materiaali käytössä kaikkia arvioitavia tehtäviä tehdessä, joten mitään kurs-
sin asiasisällöstä ei tarvitse osata ulkoa. Opiskelija saa opiskella jaksojen asiaa omaan
tahtiin ja hänellä on aikaa etsiä ohjusta tarvittaessa. Monivalintaharjoitusten uusi-
minen sekä oppimistehtävien ja laskuharjoitusten arvioiminen vasta ohjeistuksen ja
muokkaamismahdollisuuden jälkeen kannustavat opiskelijaa etsimään lisätietoa ja
uusia näkökulmia asiasisällön oppimiseen. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mu-
kaisesti opiskelijan metakognitiivisia taitoja arvioidaan oppimispäiväkirjan avulla.
Taulukossa 3.2 on esitetty, miten kurssin arvosana muodostuu jaksottaisten oppi-
mismenetelmien arvioinnin jälkeen.

Opiskelija saavuttaa arvosanat 1-2 osoittamalla käsitteellistä ymmärtämistä kurs-
sin asiasisällöstä. Tällöin opiskelija on suorittanut monivalintatehtävät, mutta ei ole
osoittanut tiedon soveltamista eikä motivaatiota pohtia asioita lisää ohjeistuksesta
huolimatta. Arvosanoilla 3-4 opiskelija osaa muodostaa jaksojen asioista asiakoko-
naisuuksia sekä osaa liittää joitakin aikaisempien jaksojen asiasisältöjä myöhempien
jaksojen asiasisältöihin muodostaen opitusta asiasta kokonaisuuksia. Parhaimmal-
la arvosanalla opiskelija osoittaa oman oppimisen tutkimista, kurssin asiasisällön
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laajempaa yleistämistä sekä fysiikan opiskelijana kehittymistä.

Taulukko 3.2: Kurssin arvosanan muodostuminen.
Arvosana Pistemäärä Prosentuaalinen osuus maksimipistemäärästä

Hylätty < 100 < 50%
1 100-115 50%-57,5%
2 116-132 58%-66%
3 133-149 66,5%-74,5%
4 150-165 75%- 82,5%
5 166-200 83-%100%

3.2 Pohdintaa kurssista

Kurssin pilotointivaiheeseen osallistui kymmenen opiskelijaa. Opiskelijat valikoitui-
vat pilotointivaiheeseen Atomi- ja ydinfysiikka sekä Atomifysiikka I -kurssien yhtei-
seltä aloitusluennolta, missä Atomi- ja ydinfysiikka -kurssin opiskelijoille esiteltiin
vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi. Opiskelijat saivat suorittaa Atomi- ja ydinfy-
siikka -kurssin halutessaan verkkokurssina tai tenttimällä Atomifysiikka I -kurssin
ensimmäisen välikokeen. Kaikki kurssille osallistuneet opiskelijat tiesivät osallistu-
vansa kurssin pilotointikokeiluun. Osallistuneista opiskelijoista kahdeksan antoi lu-
van käsitellä ja raportoida kurssin aikana tapahtuneita asioita ja antamaansa pa-
lautetta tätä tutkielmaa varten.

Pilotointivaiheen jälkeen kurssiin on tehty joitakin muutoksia. Monivalintatehtä-
vien arviointi on muutettu siten, että monivalintaharjoitus on hylätty, jos oikein vas-
tattujen kysymysten määrä on 0-2. Tästä eteenpäin jokaisesta oikein vastatusta ky-
symyksestä saa yhden pisteen. Muuten monivalintaharjoituksen toteutus ja arviointi
on säilynyt ennallaan. Kurssille voisi asettaa kaikkiin tehtäviin minimisuoritusrajat,
koska opiskelija voi nykyisillä arviointimenetelmillä suorittaa kurssin esimerkiksi te-
kemättä yhtäkään laskuharjoitustehtävää. Pilotointivaiheessa ei yksikään opiskeli-
joista kuitenkaan jättänyt jotakin arvioitavaa osuutta täysin tekemättä.

Opiskelijapalautteen perusteella oman oppimisen arvioinnin kirjoittaminen op-
pimispäiväkirjaan koettiin haastavaksi. Tämän takia oppimispäiväkirjan hyöty oppi-
misprosessissa koettiin pienemmäksi kuin muiden tehtävien. Pilotointivaiheen jälkeen
oppimispäiväkirjaan lisättiin luvussa 3.1.2 mainitut apukysymykset, mitä kautta
opiskelija voi laajemmin pohtia jaksossa oppimaansa asiaa. Apukysymysten tarkoi-
tuksena on johdattaa opiskelijaa tekemään jakson asiasisällöstä laajempaa kokonai-
suutta itselleen, minkä takia oppimispäiväkirjaa voisi jatkossa painottaa arvioinnissa
korkeamman osaamisen välineenä.

Kurssin oppimistavoitteet on laadittu kurssin ydinasioista. Kurssin suunnittelu-
vaiheessa ei ollut vielä täysin selvää, minkä alan opiskelijat kurssin suorittavat. Ai-
kaisemmalta vuodelta kaikki kurssin suorittaneet olivat olleet kemian opiskelijoita,
mutta pilotointivaiheessa kurssille osallistui myös hyvinvointitekniikan opiskelijoita.
Ennakkotehtävän vastausten perusteella harva opiskelija osasi pohtia odotuksiaan
kurssiin oman tutkinto-ohjelmansa kautta. Tämä voi johtua siitä, että kurssia suori-
tetaan kandidaatin tutkintoon toisena tai kolmantena vuotena, jolloin opiskelijoilla
ei välttämättä ole muodostunut kuvaa siitä, mihin fysiikan opintoja voisi soveltaa
omalla alallaan. Siksi opiskelijoiden mielipidettä oppimistavoitteissa on vaikea to-
teuttaa. Kuitenkin kurssin oppimistavoitteista voitaisiin tehdä laajennukset erikois-
osaamiseen, jos sivuaineopiskelijoiden tutkinto-ohjelmia tutkitaan tarkemmin.
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Opiskelijapalaute kurssin tehtävien onnistumisen kannalta oli positiivista. Moni
opiskelija kertoi käyttäneensä aikaa tiedon etsimiseen myös muista lähteistä. Suu-
rin osa oppimistehtävistä on pyritty muotoilemaan siten, että niihin ei löydy suo-
raan vastausta kurssimateriaalista. Opiskelijat kokivat joutuneensa perehtymään
kurssimateriaalin opiskeluun tarkemmin oppimistehtäviä tehdessä. Kuitenkin jot-
kut alkupään perustehtävät on muotoiltu siten, että vastauksen saa materiaalista
ymmärtämällä tekstin asiayhteyden ja kirjoittamalla lyhyen selityksen tehtävään.
Näissä muutamassa tehtävässä opiskelijan vastauksesta on vaikea päätellä, onko
hän sisäistänyt asian hyvin. Näitä tehtäviä voisi muotoilla uudelleen esimerkiksi
väitteiden tulkinnalla sekä lisätä enemmän kuvien tai videoiden tulkintaa, jotta
verkko-oppimisympäristöä saisi hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtä-
vien vaikeustason tulisi kuitenkin pysyä samana, ettei työmäärä kurssilla kasvaisi
liian suureksi.

Kurssilla hyödynnettiin samoja laskuharjoitustehtäviä kuin laajemalla kuuden
opintopisteen Atomifysiikka I -kurssilla. Kussin aikana oli syytä epäillä, että muu-
tama opiskelija olisi käyttänyt Atomifysiikka I- kurssin malliratkaisuja arvioitavissa
laskuharjoitustehtävissä. Tätä ongelmaa on vaikea kontroloida muuten kuin laati-
malla uudet arvioitavat tehtävät, jos kurssi järjestetään samaan aikaan kuin Ato-
mifysiikka I.

Pilotointivaiheessa kurssin verkko-oppimisympäristön keskustelualue toimi lähin-
nä tiedotusalueena. Opiskelijat eivät kyselleet tai keskustelleet kurssin tehtävistä,
vaikka siihen oli annettu mahdollisuus. Poiketen muusta informaatiosta kurssil-
la, tästä oli tiedotettu itse keskustelualueella. Opiskelijapalautteen mukaan jotkut
opiskelijat eivät olleet edes tienneet keskustelumahdollisuudesta tehtäviin liittyen.
Opiskelijoita voisi kannustaa aktivoitumaan keskustelualueella Ohjeet-välilehdellä
tai kurssin alussa voitaisiin jokaiselle jaksolle luoda valmiiksi oma keskustelu, mikä
saattaisi madaltaa kynnystä keskustella tehtävistä.

Jokainen ennakkotehtävän tehnyt opiskelija suoritti kurssin loppuun. Positii-
vista oli myös nähdä opiskelijoiden yrittävän suorittaa jokaisen jakson arvioitavat
tehtävät. Opiskelijoita motivoi onnistuneet suoritukset ja jatkuva palaute. Lisäksi
kurssin suorittamisen vapaa aikataulu mahdollisti omien pääaineopintojen painotta-
misen, jolloin opiskelijat saattoivat opiskella kurssia silloin, kun se heille parhaiten
sopi.
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Luku 4

Yhteenveto

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli esitellä Atomi- ja ydinfysiikka -
verkkokurssin toteuttaminen lähtökohtaisesti kurssin asiasisällöstä ja pedagogisis-
ta malleista. Verkkokurssin, kuten minkä tahansa muun kurssin, tarkoituksena on
edistää opiskelijan oppimista, osaamista ja taitoja tulevaa varten. Jotta yliopisto
voi jatkossakin tuottaa oman alan ammattilaisia, on yliopistoissa panostettava laa-
dukkaan tutkimuksen lisäksi laadukkaaseen opetukseen. Tutkielmassa tarkastellut
linjakas opetus ja mielekäs oppiminen antavat hyvän esimerkin siitä, miten tieto- ja
viestintäteknologiaa voi soveltaa oppimisprosessia tukevalla tavalla.

Verkkokurssin hyviin puoliin kuuluu ajasta ja paikasta riippumattomuus opis-
kellessa. Sivuaineopiskelijoilla saattaa tulla päällekkäisyyksiä pääaineopintojen ja si-
vuaineopintojen kanssa. Verkkokurssi kuitenkin mahdollistaa sivuaineopintojen suo-
rittamisen samaan aikaan pääaineopintojen kanssa. On mahdollista, että perintei-
sellä itsenäisellä opiskelulla opiskelija ei hahmota kurssin asiasisältöä, jolloin kurssin
suorittaminen ylikuormittaa opiskelijaa ja opiskelusta tulee tavoitteetonta. Mah-
dollisuus kasvaa, jos opiskelija ei ole vielä kehittynyt oman oppimisen arvioijana.
Tällainen esimerkkitapaus voisi olla opiskelija, joka on suorittanut oman tutkinto-
ohjelmansa kursseja perinteisesti opettajan ohjeistuksella ja kohtaa uuden oppimis-
tilanteen itseopiskelussa.

Verkko-oppimisympäristö tukee oppimisprosessia oppimista aktivoivilla menetel-
millä, kuten visuaalisilla tehtävillä, oppimispäiväkirjalla ja vuorovaikutusfoorumilla,
ja helpottaa tiedon rakennusprosessia oppimisympäristöön tallentuvilla materiaaleil-
la. Opettajan ja opiskelijan välisen dialogin helppous verkkokurssilla on opiskelijaa
opinnoissa edistävä motivaatiotekijä. Edellä mainitut edut edistävät opiskelun jou-
hevuutta, jolloin verkkokurssit voivat helpottaa yliopistoille tärkeän vähintään 55
opintopisteen suorittamista vuosittain.

Kurssin arviointimenetelmien pitkäaikaisessa käytössä on riskinä opiskelijayh-
teisöissä kehittyvien tehtäväpankkien laatiminen. Kurssin ajoittaisella muuttami-
sella sekä opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen tärkeyden korostues-
sa verkko-opetuksessa ei verkkokurssin opettaminen vähennä yliopisto-opettajan
työmäärää.

Kurssin opiskelijapalautteen perusteella verkko-oppimisympäristön tuomilla opis-
kelijaa uudella tavalla aktivoivilla opetusmenetelmillä voi olla tulevaisuudessa käyt-
töä enemmänkin. Uudet oppimisympäristöt auttavat opiskelijoita oman oppimisen
kehittäjinä, kun opiskelijoiden on sopeuduttava muutoksiin kehittämällä uusia tai-
toja. Siksi verkkokurssien tuomia mahdollisuuksia fysiikan opetukseen ja oppimi-
seen tulee tutkia enemmän. Kurssin jälkeen heränneitä kysymyksiä fysiikan verkko-
opetuksen tutkimisen jatkon kannalta:
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• Kuinka paljon aikaa opiskelijat käyttävät verkkokurssin suorittamiseen verrat-
tuna perinteisen kurssin itsenäiseen opiskeluun?

• Miten opiskelun ajankäyttö ja ajankohdat jakautuvat opiskelussa verkkokurs-
silla?

• Mitkä tekijät verkko-oppimisympäristössä edistävät fysiikan oppimista?

• Onko verkkokurssin oppimistuloksissa eroja verrattuna perinteisesti järjestet-
tävään kurssiin?

• Millä tavalla verkko-oppimisympäristö tukee fysikaalisten mallien muodosta-
mista?

• Mitä merkityksiä opiskelijat kokevat opettajan ja opiskelijan välisellä dialogilla
sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavilla verkko-oppimisen tukena?

• Miten ja millaisia oppimistrategioita ja -taitoja opiskelijat kehittävät verkko-
oppimisympäristössä?

Vastaavanlaista opiskelijoiden toiminnan havainnointia ja palautteen raportoin-
tia on mahdollista tehdä kurssilla jatkossakin. Tuloksia on mahdollista verrata tähän
tutkielmaan.
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