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1 Johdanto

Neutronit ovat tärkeitä maailmankaikkeuden rakennuspalasia, sillä yhdessä protonien kanssa

ne muodostavat atomien ytimet. Neutroni itsessään koostuu protonin tavoin vielä pienem-

mistä alkeishiukkasista, kvarkeista. Ilman neutroneja atomin ydin ei voisi pysyä kasassa,

koska protonien keskinäinen repulsiovoima olisi liian suuri vakaan rakenteen mahdollista-

miseksi. Neutroni on monilla fysiikan aloilla merkittävä tutkimusten mahdollistaja. Sen va-

rauksettomuuden ja muihin partikkeleihin verrattuna pienen massan ansiosta se soveltuu

käyttökohteisiin, joihin muut menetelmät eivät välttämättä pystyisi. Näistä tärkeimpänä on

energiantuotanto, missä neutronilla saadaan halkaistua raskaita alkuaineita. Raskaiden al-

kuaineden haljetessa vapautuu energian lisäksi uusia neutroneja, jotka edelleen aiheuttavat

uusien raskaiden ydinten halkeamisen, tuottaen näin ketjureaktion.

Muihin atomin rakennehiukkasiin verrattuna neutroni löydettiin suhteelliseen myöhään vuon-

na 1932, vaikka ensimmäinen oletus sen olemassaolosta tehtiin yli vuosikymmen aiemmin

vuonna 1920, vain vuosi protonin kokeellisen todentamisen jälkeen. Suurimpana syynä tähän

on neutronin neutraali varaus, josta sen nimikin juontaa. Ilman varausta sen havaitsemiseen

ei voitu soveltaa samoja menetelmiä, joilla elektroni ja protoni oli aiemmin havaittu.

Tässä tutkielmassa käydään läpi James Chadwickin koe, joka oli ensimmäinen varsinai-

nen kokeellinen todistus neutronin olemassaolosta. Ennen sitä johdetaan muutama meka-

niikkaan ja säteilyfysiikkaan liittyvä yhtälö lähtien yleisistä fysiikan laeista, joita tarvitaan

Chadwickin perustelujen selittämiseen. Tämän jälkeen käydään tiivistetysti läpi kaksi pari

vuotta aiemmin tehtyä koetta, joihin Chadwickin tekemän kokeen asettelu perustuu. Tut-

kielman pääkohta eli Chadwickin vuonna 1932 tekemä koe tai pikemminkin kokeet perustu-

vat pääosin Chadwickin vuoden 1932 helmi- ja toukokuussa julkaisemiin kirjoituksiin Pos-

sible existence of a neutron [1] ja The existence of a neutron [2], jotka on julkaistu uudelleen

huomautuksilla tarkennettuna kirjassa Great experiments in physics [3].
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2 Teoria

Tässä osiossa käydään perusteellisesti läpi joitain tärkeitä fysiikan lakeja ja käsitteitä, joi-

den tunteminen ja tiedostaminen on äärimmäisen oleellista tässä tutkielmassa esitettyjen

mittausten, argumenttien ja tulosten ymmärtämiseen. Lähtien tunnetuista fysiikan lainalai-

suuksista johdetaan tarvittavat Comptonin sirontaan ja kimmoisaan törmäykseen liittyvät

yhtälöt, joita Chadwick käytti apunaan määrittäessään neutronin olemassaolon.

Tutkielmassa käsiteltäviä luonnon lainalaisuuksia kuvaavia yhtälöitä voi löytää helposti lä-

hes mistä tahansa yleisesti käytössä olevasta perusfysiikan oppikirjasta. Tässä tutkielmassa

on käytetty Youngin ja Freedmanin kirjaa Sears and Zemansky's university physics with

modern physics [4].

2.1 Kimmoinen törmäys

Kimmoinen törmäys on idealistinen kuvaus kahden kappaleen välisestä törmäyksestä. Kim-

moisessa törmäyksessä kappaleiden yhteenlasketun kineettisen energian oletetaan säilyvän

törmäyksen jälkeen. Tällöin siis oletetaan, että kappaleiden kineettinen energia ei muuta

muotoaan muihin energiamuotoihin, kuten ääneksi, lämmöksi tai potentiaalienergiaksi.

Tässä työssä käsitellään törmäystapauksia, joissa liikkeessä oleva massallinen hiukkanen tör-

mää paikallaan olevaan atomiytimeen. Tämän takia tässä osiossa käsitellään kaikkia kim-

moisia törmäyksiä, mutta loppupuolella keskitytään tarkemmin tilanteeseen, missä jälkim-

mäinen kappale on levossa ennen törmäystä.

Kimmoisassa törmäyksessä oletetaan kineettisen energian säilyvän, jolloin törmäyksen ener-

giaa ennen ja törmäyksen jälkeen kuvaa kineettisen energian säilymisyhtälö

1
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Yhtälössä V1a on kappaleen, jonka massa on m1, nopeus ennen törmäystä ja V1l puolestaan

sen nopeus törmäyksen jälkeen. Vastaavastim2-massaisen kappaleen nopeus ennen törmäys-

tä on V2a ja nopeus törmäyksen jälkeen V2l. [4]

Törmäysten tutkimisessa tämä yhtälö ei yksin kuitenkaan riitä, sillä voidakseen ratkais-

ta tästä yhtälöstä yhden tuntemattoman, täytyy kaikkien muiden parametrien suuruudet

2



olla jo entuudestaan tiedossa. Yleensä tiedossa on kuitenkin ainoastaan törmäykseen saapu-

vien kappaleiden alkunopeudet, jolloin kahtena tuntemattomana olevat loppunopeudet on

arvioitava laskennallisesti. Tätä varten täytyy käyttää kaikissa törmäyksissä säilyvää liike-

määrän käsitettä, jonka yhtälö on muotoa

m1V1a +m2V2a = m1V1l +m2V2l. (2)

Käyttämällä yhtälöä 1 ja 2 voidaan johtaa hiukkasille loppunopeudet, kun tiedetään niiden

massat ja nopeudet ennen törmäystä. Kerrotaan ensin yhtälö 1 puolittain kahdella, jolloin

päästään eroon kertoimista.

m1V
2
1a +m2V

2
2a = m1V

2
1l +m2V

2
2l (3)

Järjestellään yhtälö 2 uudelleen, jolloin saadaan

m1(V1a − V1l) = m2(V2a − V2l). (4)

Tehdään sama termien uudelleenjärjestely myös yhtälölle 3.

m1(V
2
1a − V 2

1l) = m2(V
2
2a − V 2

2l) (5)

Koska tässä tapauksessa oletetaan sekä kineettisen energian, että liikemäärän säilyvän tör-

mäyksessä, niin yhtälöiden 4 ja 5 täytyy olla voimassa yhtäaikaisesti. Näin ollen nämä yh-

tälöt muodostavat yhtälöparin, josta saadaan algebrallisen pyörittelyn lopputuloksena ulos

lauseke

V1a + V1l = V2a + V2l. (6)

Tästä lausekkeesta saadaan yleisesti ratkaistua yksi nopeuksista, kunhan vain kaikki kolme

muuta tunnetaan. Jälkimmäisen kappaleen ollessa levossa on V2a periaatteessa tarpeeton,

mutta säilytetään se vielä tässä vaiheessa laskussa yhtälön yleisen muodon ratkaisemiseksi.

Tästä saadaan alussa paikallaan olevan hiukkasen törmäyksen jälkeiseksi nopeudeksi

V2l = V1a + V1l − V2a. (7)

Jos alkunopeudet tunnetaan, niin pitää pystyä ratkaisemaan edellä olevia yhtälöitä käyttäen

hiukkasen 1 loppunopeus V1l. Tämä saadaan sijoittamalla V2l yhtälöstä 8 yhtälöön 2.

m1V1a +m2V2a = m1V1l +m2(V1a + V1l − V2a) (8)

Siirretään kaikki V1l koskevat termit toiselle puolelle erilleen muista, jotta voidaan ratkaista

sille yhtälö

m1V1a +m2V2a −m2V1a +m2V2a = (m1 +m2)V1l. (9)
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Alun perin liikkeessä olevan kappaleen nopeus kimmoisan törmäyksen jälkeen voidaan siis

esittää yleisesti yhtälömuodossa

V1l =
m1 −m2

m1 +m2

V1a +
2m2

m1 +m2

V2a. (10)

Tämä voidaan nyt sijoittaa takaisin yhtälöön 7, jolloin saadaan kappaleen 2 loppunopeuden

yleiseksi yhtälöksi

V2l =
2m1

m1 +m2

V1a +
m2 −m1

m1 +m2

V2a. (11)

Yhtälöt 10 ja 11 ovat yleistettyjä muotoja loppunopeuksille kimmoisassa törmäyksessä, mut-

ta atomi- ja hiukkasfysiikan tapauksissa toinen kappaleista on yleensä levossa törmäyksen

tapahtuessa. Näin ollen yhtälöt supistuvat muotoihin

V1l =
m1 −m2

m1 +m2

V1a (12)

ja

V2l =
2m1

m1 +m2

V1a. (13)

Jos siis massat ja jokin nopeuksista tunnetaan, voidaan muut päätellä laskemalla. Näiden

yhtälöiden avulla voidaan myös määrittää kokeellisesti laskemalla tuntemattoman kappaleen

massa, mutta tästä myöhemmin Chadwickin kokeen laskelmissa.

2.2 Comptonin sironta

Comptonin sironnalla/ilmiöllä tarkoitetaan säteilyn siroamista massallisesta väliaineen hiuk-

kasesta, missä säteilyn aallonpituus kasvaa ja näin ollen sen energia pienenee. Törmäyksessä

säteilyn menettämä energia voidaan mikromaailman ilmiöissä approksimoida siirtyvän ko-

konaisuudessaan törmäyksen kohteena olevan hiukkasen kineettiseksi energiaksi.

Säteily voidaan yleisesti kuvata aaltoliikkeenä, joten sen kokonaisenergia voidaan määrittää

aaltoliikkeen energiakaavasta

E = hf =
hc

λ
, (14)

missä h on Planckin vakio, f on aaltoliikkeen taajuus eli värähtelytiheys, c on valonnopeus

tyhjiössä ja λ on säteilyn aallonpituus.

Lähtien alla olevasta säteilyn aallonpituuden muutoksen yhtälöstä Comptonin sironnassa

∆λ = λ2 − λ1 =
h

mc
(1− cos(θ)), (15)
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voidaan johtaa yhtälö, joka kuvaa suurinta mahdollista kineettistä energiaa, minkä hiukka-

nen voi saada Comptonin sironnan seurauksena. Yhtälössä m on säteilyn kohteena olevan

hiukkasen massa ja θ puolestaan säteilyn siroamis- eli muutoskulma radiaaneissa. [4]

Aloitetaan johtaminen siirtämällä ensin säteilyn alkuperäinen aallonpituus λ1 oikealle puo-

lelle ja sitten sovelletaan vasemmalle puolelle jääneeseen törmäyksen jälkeiseen aallonpituu-

teen λ2 yhtälöä 14.

λ2 =
h

mc
(1− cos(θ)) + λ1 (16)

E2 =
hc

λ2
=

hc

λ1 + h
mc

(1− cos(θ))
(17)

Sovelletaan yhtälöä 14 uudestaan, mutta tällä kertaa yhtälössä oleviin λ1 termeihin.

E2 =
hc

hc
E1

+ h
mc

(1− cos(θ))
(18)

Lavennetaan yhtälön 18 oikeaa puolta alkuperäisellä säteilyn energialla E1, jolloin päästään

muotoon

E2 =
E1hc

hc+ E1h
mc

(1− cos(θ))
. (19)

Tämän jälkeen vuorostaan supistetaan yhtälön 19 oikeaa puolta termillä hc, jolloin jakovii-

van yläpuolelle jää ainoastaan E1.

E2 =
E1

1 + E1

mc2
(1− cos(θ))

(20)

Yhtälössä 20 törmäyksen jälkeinen energia on nyt esitetty ennen törmäystä olevilla para-

metreilla (jos siroamiskulmaa ei huomioida). Vähennetään nyt E1 tästä yhtälöstä, jolloin

saadaan säteilyn energianmuutos Comptonin sironnan johdosta. Yhtälöstä 20 saadaan E1

lausekkeeksi E1 = E2(1 + E1

mc2
(1− cos(θ))). Näin ollen yksinkertaistamisen jälkeen energian

muutoksen lausekkeeksi saadaan

∆E = E2 − E1 =
−E1

2

mc2
(1− cos(θ))

1 + E1

mc2
(1− cos(θ))

. (21)

Lavennetaan yhtälö 21 termillä mc2 ja samalla supistetaan sitä E1:llä, jolloin päästään

säteilyn menettämän energian yhtälöön

∆E =
−E1(1− cos(θ))

1− cos(θ) + mc2

E1

. (22)
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Suurin mahdollinen energian muutos tapahtuu, kun säteily kääntyy takaisin tulosuuntaansa

kohti sironnan jälkeen, eli kun siroamiskulma θ on π. Tällöin cos(θ) = −1.

Sironnan jälkeen hiukkasen maksimaalinen saama energia on siis lopulta muotoa

∆Ekin =
2E1

2 + mc2

E1

=
2hf1

2 + mc2

hf1

. (23)

Tätä yhtälöä käyttämällä James Chadwick pyrki perustelemaan, miksi aikaisemmassa ko-

keessa saatu loppupäätelmä säteilyn massattomasta luonteesta ei voinut pitää paikkaansa.
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3 Historia

James Chadwickin koetta edelsi kaksi merkittävää tutkimusta, joita hän henkilökohtaisesti

referoi tehdessään omaa versiotaan tutkimuksesta heidän tutkimusasetelmien pohjalta. Al-

haalla on esitetty karkeat hahmotelmat heidän mittausasetelmistaan, joita käydään lyhyesti

kuvaten läpi. Tämän jälkeen palataan pari vuosikymmentä taaksepäin ja käydään läpi tär-

keimmät 1900-luvulla tapahtuneet edistysaskeleet fysiikan saralla liittyen atomi- ja kvant-

tifysiikkaan. Teorioihin liittyvät epäkohdat muovasivat sen aikaisten tutkimuksien suuntaa,

joten kokeen merkityksen ymmärtämiseksi täytyy ensin tietää ongelmalliset lähtökohdat.

Kuva 1: Vasemmalla Walther Bothen & Herbert Beckerin kokeen hahmotelma ja oikealla

Irène & Frédéric Joliot-Curien koeasetelma [5] CC BY�NC�ND 4.0.

3.1 Walther Bothen ja Herbert Beckerin koe

1930 julkaisemissaan artikkeleissaan [6,7] saksalaiset Walther Bothe ja Herbert Becker esitti-

vät tutkimuksiaan, joissa he tutkivat kevyissä materiaaleissa tapahtuvia alkuaineiden muu-

toksia, kun niitä pommitettiin radioaktiivisesta lähteestä saapuvalla α-säteilyllä. Tutkimuk-

sissaan he havaitsivat törmäyksissä muodostuvan erittäin voimakaslaatuista säteilyä, jolla

oli outoja ominaisuuksia. Tämän säteilyn oletettiin aluksi olevan erittäin korkeaenergistä

gammasäteilyä, mutta jotkin yksityiskohdat eivät vaikuttaneet olevan sopusoinnussa min-

kään tunnetun gammasäteilyn muodon kanssa. [1]

Bothen ja Beckerin koejärjestelyssä α-aktiivisesti radioaktiivista poloniumia oli asetettu lyi-

jyllä vuoratun kammion sisälle. Lyijyn tarkoituksena oli estää radioaktiivisen säteilyn leviä-

minen ympäristöönsä. Kammiosta oli tehty tyhjiä imemällä siitä kaikki ilma pois käyttäen
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tyhjiöpumppua. Yhdellä puolella lyijykammiota oli pieni ikkuna, jonka taakse lyijykammion

sisäpuolelle tutkittavat materiaalit asetettiin. Ikkunasta ulos tulevaa säteilyä tutkittiin sen

luonteen määrittämiseksi.

Poloniumin eteen α-säteilyn kohteeksi ja tutkittavaksi näytteeksi valittiin joukko kevyitä

alkuaineita. Lueteltuina nämä alkuaineet olivat litium (Li), beryllium (Be), boori (B), �uori

(F), magnesium (Mg) ja alumiini (Al) [6]. Kohteeseen osuessaan α-partikkelin huomattiin

tuottavan berylliumin, boorin ja litiumin tapauksessa intensiteetiltään erittäin voimakasta

säteilyä, jonka energiat vastasivat suuruusluokaltaan γ-säteilyä. Näistä kolmesta näytteestä

berylliumilla havaittu intensiteetti oli erityisen suuri muihin tutkittuihin alkuaineisiin ver-

rattuna. [7]

Ulos tulleen säteilyn luonteesta ei teoreettisesti vielä tunnettu mitään, joten Bothe ja Bec-

ker alkoi tekemään sillä teknisiä kokeita. Ensin he asettivat lyijysäiliön ulkopuolelle aivan

ikkunan eteen sähkökentän, jolla he tutkivat johtuisiko tuntematon säteily varauksellisesta

hiukkasesta. Jos säteilyn aiheuttajana olisi varauksellinen hiukkanen, heidän tulisi huoma-

ta säteilyn kaareutuminen. Tämä siksi, että varattuihin hiukkasiin vaikuttaa alla esitetyn

Lorentzin voiman mukainen voimavektori.

F = q(E + v ×B)

Yhtälössä q on partikkelin varaus (positiivinen tai negatiivinen), v on kyseisen partikkelin

nopeusvektori ja E sekä B ovat ulkoiset sähkö- ja magneettikenttävektorit. [4]

Koska Bothe ja Becker eivät kuitenkaan havainneet minkäänlaista muutosta säteilyn suun-

nassa, ainoana johtopäätöksenä täytyi olla se, että tuntematon säteily ei ollut lähtöisin va-

rauksellisesta partikkelista. Tämän takia heidän ensimmäinen johtopäätöksensä oli olettaa

kyseisen säteilyn olevan γ-säteilyä.

Testatakseen teoriaa Bothe ja Becker asettivat säteilyn tielle lyijyä ja mittasivat kuinka

paksu kerros sitä vaadittaisiin säteilyn intensiteetin vaimentamiseksi nollaan. Lyijyä käy-

tettiin, koska lyijy on yksi harvoista materiaaleista, joka pystyy tehokkaasti pysäyttämään

gammasäteilyä. Alun perin heidän ja myöhemmin myös muiden tekemissä mittauksissa to-

dettiin tämän säteilyn pystyvän parhaimmillaan läpäisemään 20 cm:ä paksun lyijykerrok-

sen [8].
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Tutkimusten johtopäätöksenä Bothe ja Becker uskoivat merkillisen säteilyn olevan ennes-

tään tuntematonta muotoa olevaa erittäin läpitunkevaa γ-säteilyä. Yleisesti luullaan heidän

tehneen ensimmäisen kokeellisen havainnon neutronista, mutta Bothen ja Beckerin uskomus

havaitun säteilyn luonteesta oli kuitenkin oikea. Heidän havaitsemansa voimakas γ-säteily

oli todellisuudessa peräisin hiili-12-isotoopin ensimmäisen viritystilan purkautumisesta ta-

kaisin perustilaansa. Mittauksissa käytetyllä Geigermittarilla neutronin havaitseminen, saa-

ti sitten erottaminen γ-säteilystä olisi ollut mahdotonta. Kokeessa todellakin oli onnistuttu

kokeellisesti tuottamaan neutroneita, mutta sen todentaminen olisi radioaktiivisen lähteen

heikkouden ja mittauskaluston huomioon ottaen ollut käytännössä mahdotonta [9].

Walther Bothen ja Herbert Beckerin kokeen voidaan kuitenkin nähdä olleen ensimmäinen

merkittävä koe neutronin löytämiseksi, sillä se innoitti parin seuraavan vuoden sisällä uusiin

fysikaalisiin mittauksiin, jotka lopulta tulisivat kokeellisesti todentamaan neutronin todelli-

sen olemassaolon.

3.2 Irène ja Frédéric Joliot-Curien koe

Vuotta aiemmin julkaistun Bothen ja Beckerin tekemän tutkimuksen innoittamina Pariisis-

sa oleskeleva fyysikko/kemisti pari päättivät vuoden 1931 lopulla tehdä lisätutkimuksia [10]

liittyen aiemmassa kokeessa havaitulle "γ-säteilylle".

Irène ja Frédéric Joliot-Curien koejärjestely oli suurimmilta osin identtinen Bothen ja Bec-

kerin aiempaan kokeeseen. Lyijyvuorattuun kammioon oli asetettu α-aktiivinen polonium-

lähde ja kammion suuaukolle asetettiin kevyitä alkuaineita, joihin törmätessä α-säteily saisi

aikaan Bothen ja Beckerin kokeissaan havaitsemaa säteilyä.

Erona aiempaa kokeeseen oli kaksi merkittävää muutosta. Ensimmäinen merkittävä muutos

oli kohdemateriaalin lisäys lyijykammion ulkopuolelle tuntemattoman säteilyn tielle. Aiem-

missa kokeissa oli toki testattu säteilyn läpäisevyyskykyä lyijyyn nähden, mutta itsessään

säteilyn vaikutusta kohdemateriaaliin ei ollut tutkittu. Lyijykammion ulkopuolelle asetet-

tiin ohut levy para�inia tutkimusten suorittamiseksi. Para�ini on vahamaista ainetta, joka

koostuu suurimmaksi osin vedystä. Vety kevyimpänä alkuaineena tiedettiin entuudestaan

koostuvan pelkästään sen ytimessä olevasta protonista ja sitä ytimen ulkopuolella "kiertä-

västä" elektronista. Kaikkien näiden hiukkasten ominaisuudet tunnettiin jo hyvin, mikä teki

para�inista ihanteellisen kohdemateriaalin tutkimuksen kannalta. [1, 2]
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Toinen merkittävä lisäys kokeeseen oli sumukammion käyttö. Yksinkertaisimmillaan sumu-

kammio on läpinäkyvä lasinen laatikko, jossa oleva kaasu (yleensä ilma) on kyllästetty joko

vesi- tai alkoholihöyryllä. Ionisoivan säteilyn päästessä kammioon kaasussa säteilyn tiellä

olevat molekyylit ionisoituvat ja muuttuvat näin ollen tiivistymisytimiksi pisaroille. Säteily

jättää tässä tapauksessa sumukammioon jälkeensä hyvin lyhytikäisen pisaroiden muodos-

taman viivan, jota voidaan havainnoida kammion ulkopuolelta. Havaitun liikkeen perus-

teella voidaan tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi säteilyn luonteesta, nopeudesta ja ulkoisia

olosuhteisia muuttamalla (esim. sähkö- ja magneettikentät) myös muista parametreista. [11]

Kuvassa 2 on esitetty miltä sumukammioon säteilyn jälkivanaan muodostuneet viivat näyt-

tivät aikakaudella, jolloin kokeet toteutettiin.

Kuva 2: Sumukammiossa havaittava ionisoivan säteilyn taakseen jättämä pisaravana [12]

CC BY 4.0.
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Irènen ja Frédéricin tekemissä kokeissa poloniumin α-hajoamisessa syntyvän α-säteilyn an-

nettiin osua lyijykammion suuaukolla olevaan kevyeen alkuainelevyyn, joka koostui joko

berylliumista (Be), boorista (B) tai litiumista (Li). Näistä lähtenyt tutkittava säteily pääs-

tettiin ohuen aukon kautta osumaan suoraan para�inista tehtyyn kohdemateriaaliin. Para-

�inin taakse asetetussa sumukammiossa havaittiin ajoittain sinne päätyneen varauksellisen

kappaleen tuottamia viivoja, jotka merkittiin talteen ottamalla niistä valokuvia sumukam-

mion yläpuolelta. [2]

Koska säteily kohdistettiin täynnä vetyä olevaan para�iniin, oli käytännössä varmaa olet-

taa sumukammioon päätyneiden hiukkasten olevan protoneja. Otettujen kuvien perusteella

pystyttiin määrittämään protonien kulkema matka sumukammion sisällä vallinneissa olo-

suhteissa (15 ◦C normaalipaineessa). Vertaamalla tätä matkaa muiden tekemiin mittauksiin

protonin etenemismatkoista samoissa olosuhteissa eri lähtönopeuksilla, he pystyivät arvioi-

maan sumukammioon saapuneen protonin nopeuden heti törmäyksen jälkeen ja sitä myöten

myös sen törmäyksessä saaman kineettisen energian. [1, 2]

Berylliumin ollessa α-säteilyn kohteena suurimmaksi mahdolliseksi etenemismatkaksi proto-

nille määritettiin noin 26 cm, mikä vastasi alkunopeutta 3 · 107m/s. Tästä saatiin protonin

kineettiseksi energiaksi karkeasti arvioituna 4,5 MeV . Boorin tapauksessa vastaavaksi pro-

tonin liike-energiaksi arvioitiin 2 MeV . Litiumista peräisin oleva säteily oli liian heikkoa

tuottaakseen selvästi havaittavia tuloksia [2, 13].

Bothen ja Beckerin tavoin Irène ja Frédéric uskoivat kevyistä materiaaleista syntyneen sä-

teilyn olevan γ-säteilyä, joka saisi Comptonin ilmiön seurauksena protoneja irtoamaan para-

�inista, antaen niille osan kokonaisenergiastaan. Tutkielman alkupuolella johdetun yhtälön

23 mukaisesti berylliumista vapautuneen säteilyn energian täytyisi olla vähintään 50 MeV

ja vastaavasti boorista puolestaan 35 MeV , jotta protoni (säteilyn kohteena oleva hiukka-

nen) saisi törmäyksen jälkeen liike-energioikseen 4,5 MeV ja 2 MeV [2, 13].

Kun Irène ja Frédéric lopulta julkaisivat tutkimuksensa vuoden 1932, vastaanotto fyysi-

koilta oli erittäin epäuskoinen. Heidän esittämänsä suuruus säteilyn energialle oli nauretta-

van suuri verrattuna mihinkään aiempaan laboratoriossa kokeellisesti tuotettuun säteilyyn.

Kokeesta kuultiin hyvin pian myös kanaalin toisella puolella Cambridgen yliopistossa, missä

Ernest Rutherfordin pitkäaikaisena "assistenttina" toiminut James Chadwick päätti lähteä

toistamaan kokeen, sillä hän uskoi kokeissa havaitun säteilyn olevan todellisuudessa neut-
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raali massallinen partikkeli "neutroni". [14]

3.3 Lähtökohdat Chadwickin kokeeseen

1900-luvulle tultaessa ymmärrys atomin rakenteesta oli vielä hyvin alkutekijöissä. Kaikista

"modernein" käsitys atomin rakenteesta oli J.J. Thomsonin esittämä ns. rusinapullamalli,

missä negatiivisesti varatut elektronit lilluivat homogeenisesti positiivisen atomin sisällä.

Ensimmäistä edistysaskelta saatiin odottaa aina vuoteen 1911, jolloin Ernest Rutherford

päätyi pari vuotta aikaisemmin tehdyn ns. "kultafoliokokeen" perusteella toteamaan ato-

min ytimen olemassaolon. Tämä ydin oli hyvin pieni verrattuna koko atomin kokoon ja sen

positiivinen varaus vastasi suuruudeltaan sen ympärillä olevien elektronien varausta.

Kokeiden pohjalta Rutherford julkaisi oman atomimallinsa, joka kuitenkin syrjäytettiin pois

käytöstä jo pari vuotta myöhemmin Niels Bohrin alkuperäisen atomimallin myötä. Ruther-

ford kuitenkin paranteli atomimalliaan todennettuaan kokeellisesti vuonna 1919, että kaik-

kien atomien ytimet koostuivat positiivisesti varatuista hiukkasista eli protoneista. Kevyim-

män alkuaineen eli vedyn ydin koostuisi yhdestä protonista ja kaikkien muiden atomien

ytimien varausten tulisi olla protonin varauksen monikertoja [15].

Protonin todentaminen ytimen rakennehiukkaseksi oli suuri harppaus atomin rakenteen

ymmärtämisen kannalta, mutta se itsessään tuotti erittäin pahoja ristiriitoja jo ennestään

tunnettujen luonnon lainalaisuuksien ja vanhojen mittausten suhteen. Kaikista ilmiselvin

ongelma syntyi ajateltaessa ytimen sisäisiä sähköisiä voimia. Jos atomien ytimet oikeasti

koostuisivat pelkästään positiivisista protoneista, niiden muodostama ydin ei voisi tunnet-

tujen fysiikan lakien nojalla olla olemassa. Koska protoneilla oli sama varaus ja ne olisivat

sijainneet erittäin lähekkäin toisiaan, niiden välisen Coulombin voiman

F = k
|q1q2|
r2

(24)

tulisi aiheuttaa voimakasta hylkimistä protonien kesken, eikä tällainen atomin ydin voisi

vetyä suuremmilla alkuaineilla koskaan pysyä kasassa. Yhtälössä F on varauksellisten kap-

paleiden välinen voima, q1 ja q2 ovat niiden varaukset (positiivinen tai negatiivinen), r on

kappaleiden välinen etäisyys ja k on Coulombin vakio. [4]

Ennestään tiedettiin α-hiukkasen eli heliumatomin ytimen olevan varaukseltaan kaksinker-

tainen vedyn ytimen varaukseen nähden. Koska vedyn ydin koostui pelkästään yhdestä

protonista, tulisi heliumatomin ytimen puolestaan koostua vain kahdesta protonista. Tämä
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olettamus osoittautui kuitenkin ristiriitaiseksi, sillä ennestään tiedettiin α-partikkelin olevan

massaltaan noin nelinkertainen vetyyn nähden. Jos ydin koostuisi pelkästään protoneista,

tulisi α-hiukkasen ja siten myös heliumin itsessään olla massaltaan ainoastaan kaksinkertai-

nen vedyn massaan verrattuna.

Ajan myötä alkoi esiintymään vielä enemmän ongelmia, kuten jo osittain ennestään tun-

nettu ns. isotooppiongelma. Idea isotoopeista eli sama alkuaine eri massoilla tunnettiin jo

ennen protonien kokeellista todentamista, mutta suuri hyppäys niiden löytämisessä saavutet-

tiin vuonna 1919. Tänä vuonna brittiläinen fyysikko Francis W. Aston kehitti ensimmäisen

version massaspektrogra�sta [16]. Massaspektrogra� pystyi määrittämään varauksellisten

partikkelien tai kokonaisten molekyylien massa-varaus-suhteita eli niiden massaa verrattu-

na niiden varaukseen. Koska kaikkien saman alkuaineen atomien ytimien varaukset olivat

samat, pystyttiin niille määrittämään isotooppeja mittaamalla yksittäisen alkuaineen anta-

mia massa-varaus-suhteita.

Isotoopit muodostuivat ongelmaksi, sillä massan muutosta ei voitu selittää lisäämättä yti-

meen ylimääräisiä protoneja, mutta tämä puolestaan tuottaisi lisää ongelmia. Jos ytimeen

lisättäisiin protoneja tasapainottamaan massa vastaamaan mittaustuloksia, niin atomin ko-

konaisvaraus muuttuisi positiiviseksi. Tämä ei luonnollisesti voinut pitää paikkaansa, sillä

atomien tiedettiin olevan ulkoapäin katsottuna varauksellisesti neutraaleja. Näiden edellä

mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi tehtiin ehdotus ns. "ytimen elektroneista", joiden

olemassaoloa oltiin spekuloitu ennestään jo muutaman vuoden ajan. [14]

Ytimessä olisi tarvittava määrä protoneja tuottamassa havaitun ytimen varauksen, min-

kä uskottiin määrittävän mitä alkuainetta atomi oli. Tämän lisäksi ytimessä olisi tarvittava

määrä protoneja tuottamassa ytimelle oikea, mittauksissa havaittu massa. Varauksen tasa-

painottamiseksi ytimessä olisi ylimääräisiä protoneja vastaava määrä "ytimen elektroneja".

Koska elektronien massa on häviävän pieni protonin massaan nähden, saataisiin varaus oi-

keaksi muuttamatta käytännössä lainkaan massaa.

Idea toimi ensi alkuun hyvin, mutta seuraava ongelma ilmaantui kvanttifysiikan puolel-

ta. 1920-luvulla kehittynyt kvanttifysiikka oli edistynyt huimaa vauhtia ja vuosikymmenen

loppupuolella pystyttiin kokeellisesti määrittämään kokonaisten ydinten kvanttimekaanisia

ominaisuuksia, joista ongelmalliseksi muodostui spin. Tutkimuksissa havaittiin typpi-14 yti-

men spinin olevan 1, eli kokonaisluku. Vallitsevan teorian mukaan ytimen tulisi tässä tapauk-
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sessa koostua 14 protonista ja 7 elektronista, eli yhteensä 21 partikkelista, joilla kaikilla oli

spin-1/2. Näin ollen typen spinin, joka oli summakombinaatio sen osasten spinien arvoista,

täytyisi olla puoliluku. Teoria ja todellisuus eivät siis vastanneet toisiaan. [14]

Tämän ongelman välttämiseksi ehdotettiin elektronien menettävän joitain kvanttimekaa-

nisia ominaisuuksiaan, kuten spinin ja magneettisen momentin [17]. Tällä ehdotuksella on-

gelmaa ei enää olisi ja olemassa oleva ytimen malli pysyisi voimassa. Tämä ehdotus pysyi

sitkeästi ainakin joidenkin tutkijoiden suosiossa 1930-luvun alkupuolen aikana.
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4 James Chadwickin koe

Protonin löytämisen tuomien ongelmien selittämiseksi Rutherford tiedettävästi ensimmäi-

senä postuloi 1920 pitämällään luennollaan idean neutraalista ytimen hiukkasesta, "neutro-

nista". Tämä hiukkanen koostuisi kiinni toisissaan olevasta protonista ja elektronista, jotka

yhdessä tuottaisivat varauksellisesti neutraalin yhdistelmähiukkasen [2, 14]. 1920-luvun ai-

kana monet tutkijat Cavendishin laboratoriossa Cambridgen yliopistolla yrittävät useaan

otteeseen kokeellisesti todentaa tämän hypoteettisen partikkelin olemassaolon, siinä kuiten-

kaan onnistumatta [8].

Kuullessaan Irènen ja Frédéricin tekemien tutkimusten tuloksista James Chadwick, joka

oli toiminut pitkän aikaa Rutherfordin alaisuudessa, tajusi heidän todellisuudessa havain-

neen neutronin. Massattomana ilmiönä γ-kvantilla ei hänen uskomuksensa mukaan voinut

olla tarvittavaa voimaa, joka vaadittaisiin protonin syrjäyttämiseksi ulos ytimestä havaitulla

nopeudella. Tämän takia hän päätti itse uusia kokeen totuuden selvittämiseksi.

4.1 Koejärjestely

Kuva 3: James Chadwickin käyttämä koejärjestely: vasemmalla puolella tyhjiöön (vacuum)

yhdistetty lyijysuojattu poloniumlähde (Po source) ja oikealla puolella mittauslaitteisto.

Berylliumin (Be) ja α-hiukkasen törmäyksessä syntyvä neutroni osuu ionisaatiokammion

edessä olevaan kohdemateriaaliin (target material) irroattaen siitä atomin ytimen. Ionisaa-

tiokammiossa oleva detektori havaitsee kammiossa syntyviä varauksia ja sen keräämä data

välitetään vahvistimen (ampli�er) kautta oskillogra�in (oscillograph recorder) [18] CC BY-

NC-SA 3.0.
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Kuvassa 3 on esitetty Chadwickin pääasiallisesti kokeessaan käyttämä koejärjestely, joka

pohjautui hyvin pitkälti Irènen ja Frédéricin kokeeseen, mutta sisälsi parannuksia. Vasem-

malla puolella on säteilyltä suojaava lyijyvuorattu kammio, joka on yhdistettynä tyhjiö-

pumppuun. Kammion perällä on α-aktiivinen poloniumlähde asetettuna 1 cm:n halkaisi-

jaltaan olevalle hopeajalustalle. Hyvin lähelle poloniumlähdettä asetettiin halkaisijaltaan 2

cm suuri berylliumlevy. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (neutronin massan määritys 4.4)

poloniumsäteilyn kohteena käytettiin koko mittauksen ajan pelkästään berylliumia. Heti be-

rylliumlevyn edessä oleva suuaukko suljettiin ohuella liuskalla alumiinia. [2]

Kuvan oikealla puolella on ionisaatiokammio, joka täytettiin eri kaasuilla mittauksien ai-

kana. Kammion aukko oli 13 mm korkea ja kammio itsessään 15 mm syvyyssuunnassa.

Kammion perällä oli varauksia havaitseva detektori, joka oli yhdistettynä signaalin vahvis-

timen kautta oskillogra�in. Oskillogra� tallensi ionisaatiokammiossa tapahtuvat hetkelliset

varauksen muutokset eli virran muutokset paperilla esiintyviksi poikkeamiksi. Poikkeaman

suuruuden perusteella pystyttiin arvioimaan ionisaatioon syntyneiden ionien määrää. Io-

nisaatiokammio oli suljettu joko alumiini- tai kultaliuskalla, joiden läpäisemisen arvioitiin

vastaavan 4,5 cm:n ja 0,5 mm:n etenemismatkaa normaalissa ilmassa. [2]

Kammioiden välille asetettiin eri materiaaleista olevia ohuita levyjä (≈ 2 mm), joihin ole-

tetut neutronit törmäytettiin. Kuvassa 3 esitetty koejärjestely on suunnilleen oikeassa ko-

koluokassa, sillä berylliumin ja ionisaatiokammiossa olevan detektorin välinen etäisyys oli

todellisuudessa vain muutama senttimetri. [2]

4.2 Mittaukset

Mittaukset aloitettiin toistamalla Irènen ja Frédéricin tekemät mittaukset sijoittamalla kam-

mioiden välille 2 mm:n paksuinen para�iniliuska. Ionisaatiokammion suuaukko suljettiin

ohuella alumiinikalvolla ja protonisuihkun tielle alettiin asettelemaan alumiinista valmistet-

tuja absorptiosuojia, joiden avulla määritettiin protonien etenemismatka ilmassa kokeiden

normaalioloissa (15 ◦C, 760 mmHg). Mittausten perusteella muodostetusta absorptiokäy-

rästä arvioitiin neutronien irrottamien protonien suurimmaksi mahdolliseksi etenemismat-

kaksi ilmassa 40 cm. Protonille ennestään olemassa olevista etenemismatka-alkunopeus-

käyristä pystyttiin katsomaan saatua etäisyyttä vastaava alkunopeus, jonka arvoksi saatiin

vp = 3,3 · 107 m/s. Protonille tämä tarkoittaa kineettiseksi energiaksi 5,7 MeV. [2]

Para�inin tutkimisen jälkeen tilalle vaihdettiin muita kevyitä alkuaineita, litiumia, beryl-
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liumia, booria, hiiltä ja typpeä sisältäviä materiaaleja. Ionisaatiokammion suu suljettiin

muiden materiaalien tutkimista varten kultafoliolla, sillä muista materiaaleista lähteneet

atomiytimet eivät olisi muuten edes päässeet kammion sisälle. Toisin kuin vedystä irronnut

protoni, jonka etenemismatka voitiin mitata kymmenissä senttimetreissä, muista materiaa-

leista lähteneiden rekyyliatomien etenemismatkat olivat millimetrien luokkaa. Törmäyksissä

syntyneet rekyyliatomit päästettiin ionisaatiokammioon ja mitattiin niistä syntyvien ioni-

parien määrää. [2]

Kokeita tehtiin myös vaihtamalla ionisaatiokammiossa olevan ilman paikalle muita kevyitä

kaasuja. Näihin lukeutuivat vety, helium, happi, typpi ja argon. Näitä mittauksia varten

kammioiden väliltä poistettiin muut tutkittavana olleet materiaalit ja oletettujen neutro-

nien annettiin edetä suoraan säteily- ja ionisaatiokammion välillä. Kaasussa tapahtuvien

törmäyksien tuottamia varauksia ja syntyneitä rekyyliatomeja seurattiin. [2]

Typen törmäyksissä syntyvien rekyyliatomien tutkimisessa Chadwickin apuna toimivat Ca-

vendishin laboratoriossa työskentelevät Norman Feather ja Philip Dee. He käyttivät mittauk-

sissaan sumukammiota, jonka sisäpuolen halkaisija ja maksimisyvyys olivat 17 cm ja 5,9 cm

vastaavasti. Sumukammio oli täytetty typellä ja säteilylähde, joka oli identtinen Chadwic-

kin käyttämään, asetettiin suoraan sumukammion yläpuolelle. Berylliumista lähtenyt säteily

päästettiin törmäilemään sumukammiossa olevien typpikaasun kanssa ja arvioitiin ulkoapäin

silmämääräisesti törmäyksien seurauksena syntyneiden rekyyliatomien liikettä. [12]

Featherin ja Deen tekemien mittausten perusteella arvioitiin typen suurimmaksi etenemis-

matkaksi normaali-ilmassa 3,5 mm. Tämä luku oli melko raaka arvio heidän tekemiensä

mittausten pohjalta, sillä heidän kokeidensa olosuhteet eivät vastanneet Chadwickin kokeen

olosuhteita. Näin ollen mittausten tulokset täytyi suhteuttaa vastaamaan samoissa olosuh-

teissa saatuja tuloksia. [2, 12]

4.3 γ-säteilyn poissulku

Jos Bothen ja Beckerin sekä Joliot-Curieiden tekemissä mittauksissa olisi todella havaittu

γ-säteilyä, täytyisi sen alkuperän olla 13C muodostumisesta jäävä ylijäämäenergia beryllium-

9:n ja α-säteilyn törmäyksen jäljiltä. Tällöin törmäysyhtälö olisi:

9Be + α→ 13C + γ. (25)
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Chadwickin tekemissä kokeissa tuntemattoman säteilyn protonille antamaksi kineettiseksi

energiaksi oli saatu määritettyä 5,7 MeV, joka vastasi suuruusluokaltaan Joliot-Curien saa-

maa arviota. Näin ollen, jos kineettinen energia olisi siirtynyt protonille γ-kvantilta, olisi

yhtälön 23 mukaisesti γ-kvantin lähtöenergian täytynyt olla vähintään 55 MeV. [2]

Oskillogra�n tuottamasta datasta voitiin arvioida yksittäisen typen törmäyksessä synty-

vän rekyyliatomin tuottavan ionisaatiossa parhaimmassa tapauksessa jopa 40 000 ioniparia.

Yksittäisen ioniparin tuottaminen ilmassa vaatii keskimäärin 35 eV, joten ionisaatiokam-

mioon saapuvan rekyyliatomin kineettisen energian täytyi näin ollen olla 1,4 MeV (ionisoi-

miseen tarvittava energia peräisin kineettisestä energiasta). Jotta typen rekyyliatomi saisi

näin suuren kineettisen energian γ-kvantista Comptonin sironnan johdosta, täytyisi fotonin

energian olla noin 96 MeV. [2]

Näistä kahdesta mittauksesta saatujen kvantin energioiden täytyisi antaa sama tulos, jos

Joliot-Curien olettamus Comptonin sironnan kaltaisesta energiansiirrosta oli oikein. Näin ei

selvästikään ollut, joten olettamus oli selvästikin väärä. Mittauksissa myös havaittiin, että

mitä suurempi massa törmäyksen kohteena olevalla kappaleella oli, sitä suurempi γ-kvantin

energia vaadittaisiin sen liikuttamiseen. Oli vaikea uskoa, että γ-säteily massattomana vuo-

rovaikuttajana pystyisi tuottamaan protonia suuremmille hiukkasille yhtä suuria lähtöno-

peuksia, kuin mitä oli mittauksissa pystytty määrittämään [2]. Näin ollen törmäykseen tu-

levan vuorovaikuttajan täytyisi olla massallinen kappale, jotta törmäyksen vastaanottava

kappale edes saataisiin liikkeelle.

4.4 Neutronin massan määritys

Sen sijaan että 9Be:n ja 4He:n törmäyksessä syntyisi 13C ja γ-kvantti, alkoi näyttää siltä,

että todellisuudessa reaktiossa muodostuivat 12C ja n, kuten Chadwick oli ennen kokeiden

alkua olettanut [2]:
9Be + α→ 12C + n. (26)

Koska tätä partikkelia ei voitu havaita sähköisten vuorovaikutusten avustuksella, täytyi sen

olla ulkoisesti katsottuna varaukseton. Ainoana mysteerinä oli enää selvittää sen massa,

jonka oletettiin olevaan suunnilleen protonin massan suuruinen. Muussa tapauksessa mit-

tauksissa saadut arvot eri atomien massoille olisi hyvin hankala selittää ja Rutherfordin

esittämä oletus neutronin "yhdistelmähiukkasen"luonteesta (yhteen sitoutuneet protoni ja

elektroni muodostaisivat neutronin) ei olisi mahdollinen.
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Kuten jo edellä on mainittu, γ-säteily ei voinut olla tuntemattoman säteilyn taustalla, vaan

kyseessä täytyi olla massallinen kappale. Jos atomitason törmäyksissä voidaan olettaa sekä

liikemäärään että kineettisen energian säilyvän, voidaan neutronin massan määrittämisen

apuna käyttää tutkielman alussa johdettua yhtälöä 13. Protonin saamaksi nopeudeksi oli

mittauksissa saatu arvioitua 3,3 · 107 m/s [2], jolloin protonin nopeuden yhtälöksi saadaan

Vp =
2mn

mn +mp

Vn =
2mn

mn + 1
Vn = 3,3 · 107 m/s (27)

Yhtälössä käytettävät massat ovat ilmoitettu atomimassayksiköissä, joissa protonin massa

on noin 1 u. Massojen lukuarvot tästä eteenpäin ilmoitettu vanhan atomimas-

san määritelmän mukaisesti u = 1
16
m(16O), joten lukemat poikkeavat hieman nykyisistä

arvoistaan. Tästä yhtälöstä ei voida ratkaista tuntemattoman neutronin massaa mn, sillä

tuntemattomana olevan neutronin nopeutta ei voitu suoraan mitata. Tämän takia vastaava

nopeuden yhtälö määritettiin myös typpi-14 kohdalla.

Feather ja Dee olivat arvioineet tekemiensä sumukammiomittausten perusteella typen re-

kyyliatomin suurimmaksi mahdolliseksi etenemismatkaksi ilmassa 3,5 mm. Toisin kuin pro-

tonin tapauksessa, typelle ei ollut yleisesti olemassa etenemismatka-nopeus-käyriä, joiden

perusteella typen nopeus olisi voitu vain suoraan lukea. Tämän takia Feather ja Dee käytti-

vät Patrick M.S. Blackettin ja D.S. Leesin tekemien mittausten [19] dataa ja sen perusteella

laskivat tätä etenemismatkaa vastaavan alkunopeuden. Näin he saivat laskettua typpi-14

nopeudeksi 4,7 · 106 m/s [2, 12].

Näin ollen typen tapauksessa sen nopeus olisi muotoa

VN =
2mn

mn +mN

Vn =
2mn

mn + 14
Vn = 4,7 · 106 m/s (28)

Jakamalla nämä nopeudet lausekkeet keskenään päästään kokonaan eroon tuntemattomasta

neutronin nopeudesta Vn ja päästään muotoon

Vp
Vn

=
mn + 14

mn + 1
=

3,3 · 107 m/s

4,7 · 106 m/s
(29)

Tästä neutronin massaksi saadaan laskettua mn = 1,15 u alaspäin pyöristettynä. Tämä tu-

los vastaa odotettua, ottaen huomioon, että typen nopeuden arvo on melko epätarkka. [2,8]

Kokeissa oli huomattu rekyyliatomien saavan sitä vähemmän kineettistä energiaa, mitä pai-

navampi atomi itse oli. Suurin mahdollinen energiansiirto tapahtuu, kun kaikki neutronin

kineettinen energia siirtyy törmäyksessä atomille ja näin ollen neutronin nopeus putoaa
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nollaan. Yhtälön 12 perusteella tämä tapahtuu siinä tapauksessa, kun kaksi törmäävää kap-

paletta ovat massaltaan yhtä suuria. Koska protoni sai mittauksissa selvästi suurimman

energian, täytyi neutronin massan olla sama tai lähes sama kuin protonin massa. Laskettu

massa vastasi tätä oletusta.

Nopeuksista laskettu massa ei ole kuitenkaan tarkka vaan approksimaatio varsinaisen mas-

san laskemista varten. Berylliumin ja α-hiukkasen törmäyksestä 26 olisi voitu melko helposti

määrittää kokeiden perusteella neutronille tarkka massa, mutta berylliumin tarkkaa massaa

ei ollut vielä kokeellisesti määritetty. [2] Tämän takia kuvassa 3 olevan berylliumin tilalle

täytyi vaihtaa booria, joka tuottaisi myös neutroneja, mutta heikommalla energialla.

Boorin ja α-hiukkasen törmäyksessä syntyisi typpi-14 sekä haluttu neutroni

11B + α→ 14N + n. (30)

Energian säilymislaista pystyttäisiin määrittämään haluttu neutronin massa, kunhan kaikki

muut törmäykseen osallistuvat massat ja kineettiset energiat tunnettiin:

m(11B) +m(4He) + Ekin(4He) = m(14N) +m(n) + Ekin(14N) + Ekin(n). (31)

Boorin m(11B) = 11,00825 ± 0,0016 u, α-partikkelin m(4He) = 4,00106 ± 0,0006 u ja ty-

pen m(14N) = 14,0042± 0,0028 u massat virherajoineen otettiin suoraan Astonin tekemistä

massaspektrogra�mittauksista. Näin ollen ainoastaan törmäykseen osallistuvien partikke-

lien liike-energiat täytyi ratkaista kokeellisesti tai laskennallisesti. [2, 14]

Poloniumin α-hajoamisessa syntyvän α-partikkelin kineettinen energia oli yleisesti ottaen

hyvin tunnettu, joten sitä ei tarvinnut erikseen mitata. Energia täytyi kuitenkin muuttaa

esitettäväksi atomimassoina käyttäen energian ja massan välistä relaatiota E = mc2. Las-

kuihin α-partikkelin kineettiseksi energiaksi merkittiin Ekin(4He) = 0,00565 u. [2]

Neutronin kineettistä energiaa ei pystytty suoraan määrittämään, joten se approksimoitiin

käyttämällä para�inista irtoavan protonin liike-energiaa. Neutronin massan tiedettiin olevan

suunnilleen protonin massan verran, jolloin myös niiden kineettiset energiat olivat tarpeeksi

lähellä approksimaation suorittamiseksi. Kuten Po-Be lähteen tapauksessa para�inista ir-

ronneille protoneille määritettiin etenemismatka tismalleen samalla menetelmällä. Protonin

etenemismatkaksi määritettiin 16 cm, mikä tarkoitti alkunopeudeksi Vp = 2,5 · 107 m/s.

Tästä saatavaa kineettistä energiaa protonille käytettiin laskussa neutronin energian tilalla

Ekin(n) = 0,0035 u. [2]
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Viimeisenä tuntemattomana oleva typen nopeus laskettiin törmäyksen liikemäärän säily-

misen yhtälöstä, kun kaikki muut tiedot tunnettiin. Typen kineettiseksi energiaksi saatiin

näin laskemalla Ekin(14N) = 0,00061 u. [2]

Lyömällä kaikki nämä arvot törmäyksen energian säilymisyhtälöön 31 saatiin neutronin

massaksi ratkaistua mn = 1,0067 u. [2]

4.5 Kokeiden loppupäätelmät

Kokeiden perusteella "berylliumsäteilyn"takana voitiin osoittaa olevan neutraali kappale,

jonka massaksi laskettiin mn = 1,0067 u. Käyttämällä Astonin partikkelien massoille anta-

mia virherajoja saatiin tälle massalle mahdolliseksi vaihteluväliksi laskettua 1,006−1,008 u.

[2, 14]

Nämä ominaisuudet selittäisivät myös havaitun säteilyn voimakkaan läpäisevyyden lyijyssä.

Mitä suurempaan atomiin neutroni törmäisi, sitä vähemmän kineettistä energiaa se luovut-

taisi törmäyksessä. Tämän takia neutronit voisivat helposti läpäistä raskaista alkuaineista

muodostuvat materiaalit, mutta pysähtyivät puolestaan helposti kevyisiin. Sama pätisi pro-

tonille, jos sen positiivinen varaus ei aiheuttaisi sähköisiä vuorovaikutuksia muiden atomin

rakennehiukkasten kanssa.

Suurin virheolettamus kokeen tuloksien suhteen oli oletus neutronin rakenteen luonteesta.

Kuten Rutherford oli alun perin ehdottanut, Chadwick oletti neutronin olevan yhdistelmä-

hiukkanen, joka siis koostuisi käytännössä kiinni toisissaan olevasta protonista ja elektronis-

ta. Koska laskettu neutronin massa oli pienempi kuin protonin massa (noin 1,0073 u), tämä

idea oli mahdollinen. Protonin ja elektronin yhteismassan ollessa 1,0078 u, täytyisi protonin

ja elektronin välisen sidosenergian olla 1− 2 MeV . [2, 14]
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5 Kokeiden jälkeen

Chadwickin ehdottama ei neutroni ei ratkaissut edelleen ongelmallisena olevaa spinin ky-

symystä. Jos neutroni tosiaan olisi yhdistelmäpartikkeli elektronista ja protonista, täytyisi

elektronin spinin ja magneettisen momentin hävitä, jotta ytimille mitatut spinit voisivat pi-

tää paikkaansa [17]. Toiseksi vaihtoehdoksi ehdotettiin myös, että todellisuudessa neutroni

olisi alkeishiukkanen ja protoni puolestaan koostuisi neutronista ja "positiivisesta elektronis-

ta"eli positronista, joka havaittiin myöhemmin saman vuoden elokuussa sumukammiomit-

tausten avulla. Tämä ehdotus ei kuitenkaan edennyt mihinkään, sillä sitä vaivasi tismalleen

sama ongelma kuin neutronin yhdistelmähiukkasoletusta [8].

Chadwickin tekemän löydön jälkeen monissa laboratorioissa ympäri Eurooppaa pyrittiin

määrittämään neutronin massa, vaihtelevin tuloksin. Osa mittauksista saaduista massan

arvoista olivat pienempiä kuin Chadwickin saama arvo, mikä tarkoittaisi suurempaa sidose-

nergiaa elektronin ja protonin välillä, mutta ei poissulkisi yhdistelmähiukkasen hypoteesia.

Mittaukset, joissa neutronin massaksi määritetty arvo oli selvästi suurempi kuin protonin

massa muodostuivat ongelmallisiksi oletuksen näkökannalta. Neutronin ollessa massiivisem-

pi kuin elektroni ja protoni yhteensä näiden kahden välinen muodostama kokonaisuus olisi

rakenteeltaan epävakaa ja hajoaisi näin ollen välittömästi. [14]

Yleisesti ottaen Chadwickin ehdottama neutroni otettiin fyysikoiden keskuudessa hyvin vas-

taan, mutta sen rakenteesta käytiin kovaa kädenvääntöä. Neutroni yksinkertaisti sen aikaista

atomimallia huomattavasti ja jos neutroni oli protonin tavoin alkeishiukkanen, se ratkaisi-

si havaitut ongelmat spinin ja magneettisen momentin suhteen. Vuoden 1933 aikana yhä

useampi tutkija alkoi kääntymään uskomukseen siitä, että neutroni oli oma itsenäinen hiuk-

kasensa [14].

Vuoteen 1934 mennessä idea neutronista protonin ja elektronin yhdistelmäpartikkelina oli

syrjäytetty sen kanssa ristiriidassa olevien tutkimustulosten perusteella [15]. Neutroni sai

atomin rakenneosasena paikan alkeishiukkasten joukossa, jollaisena se myös pysyikin aina

60-luvulla asti, jolloin kvarkit löydettiin. Chadwick sai neutronin kokeellisesta löytämisestä

fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 1935, vain 3 vuotta löydöksen jälkeen [8].
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6 Yhteenveto

1930-luvun alussa julkaistuissa saksalaisten Walther Bothen ja Herbert Beckerin sekä ranska-

laisten Irène ja Frédéric Joliot-Curien kokeissa oli havaittu erittäin voimakkaasti läpäisevää

säteilyä, jonka uskottiin olevan uusi γ-säteilyn muoto. Pitkään Ernest Rutherfordin alaisuu-

dessa työskennellyt James Chadwick kuitenkin uskoi havaitseman säteilyn todellisuudessa

olevan neutraali, protonin kanssa yhtä massiivinen yhdistelmähiukkanen, jota Rutherford

oli alun perin ehdottanut hypoteettisesti vuonna 1920 luennoidessaan.

Käyttäen edellisiä tutkimuksia lähtökohtinaan Chadwick toisti vuoden 1932 alussa kokeet

muiden tutkijoiden avustuksella. Olettamalla atomitason törmäyksissä sekä liikemäärän, et-

tä kineettisen energian säilyvän, hän laski havaitun neutraalisen partikkelin eli neutronin

massaksi 1,0078 u ja sen mahdolliseksi vaihteluväliksi 1,006− 1,008 u.

Tutkimusten jälkeen parin seuraavan vuoden aikana idea neutronin asemasta yhdistelmä-

hiukkasena mureni ja se sai paikkansa alkeishiukkasten joukossa, jossa se pysyi aina kvark-

kien löytöön asti 1960-luvulla. Chadwick sai löydöstään fysiikan Nobel-palkinnon vuonna

1935, minkä jälkeen neutroneja on käytetty hyödyksi monilla aloilla, kuten tutkimuksessa,

lääketieteessä sekä energiantuotannossa.
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