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Lyhyt katsaus asiakirjan sisältöön 

Tässä opetusmateriaalissa esitellään röntgenspektroskopiamenetelmä 

nimeltä GEXRF. Menetelmällä voidaan tutkia erilaisia materiapintoja ja 

ohuita kalvoja fluoresenssisäteilyn avulla. Aineisto sisältää 

havainnollistavia kuvia sekä menetelmästä, että sillä tuotetuista 

tutkimustuloksista; laskutehtäviä ja tehtävien ratkaisut. 
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Opettajalle 

 

Yleistä 

Materiaalien termisiä, mekaanisia, optisia, kemiallisia ja sähköisiä ominaisuuksia voidaan muokata 

päällystämällä niitä erilaisilla ainekerroksilla ja pinnoitteilla. Esimerkkejä ohuiden kalvojen sovelluskohteista 

ovat kemialliset sensorit, aurinkokennot, puolijohteet, massamuistit, mikroelektroniikka, laser- ja 

röntgenoptiikka (linssit, peilit ja kalvot). Pintojen ja ohuiden kalvojen ominaisuuksien selvittämisestä on 

siten hyötyä kehitettäessä sovelluksia tieteen ja teollisuuden käyttöön. 

Tässä oppimateriaalissa esiteltävällä GEXRF-menetelmällä voidaan tutkia muun muassa ainekerroksen 

paksuutta, tiheyttä, hapettumista ja karheutta. Menetelmä perustuu nimensä mukaisesti 

röntgenfluoresenssiin (Grazing Emission X-Ray Fluorescence). Tämä aineisto pohjautuu suurelta osin 

jäljempänä mainittuun julkaisuun (*), jossa menetelmää on käytetty tutkittaessa eripaksuisilla 

alumiinikerroksilla päällystettyjä piilevyjä. Tutkimuksessa nousee esiin monenlaisia fysiikan ilmiöitä. 

Oppitunnilla käsiteltäviksi aiheiksi sopivat muun muassa säteilyn taittuminen aineen rajapinnoilla, säteilyn 

vaimeneminen, atomin energiatasot, karakteristinen säteily ja Braggin laki. 

Alla keskitytään GEXRF-menetelmässä käytettyihin keskeisimpiin ideoihin – karakteristisen säteilyn 

synnyttämiseen sekä kokonaisheijastukseen - joiden esittely riittää lyhyeen opetustuokioon. Jäljempänä 

seuraa kuvamateriaalia, joka selventää tutkimusta ja sen tuloksia, sekä myöhemmin omassa osiossaan vielä 

joitain aiheeseen liittyviä laskutehtäviä. 

 

GEXRF-menetelmä 

GEXRF:ssä primaarisäde osuu periaatteessa kohtisuoraan tutkittavan näytteen pintaan ja virittää atomeja 

sekä aineen pinnalla, että syvemmällä aineessa. Viritystilojen purkautuessa aine emittoi fluoresenssi-

säteilyä. Tutkittaessa alumiinilla pinnoitettuja piilevyjä primaarisäde tuotettiin synkrotronilla (säteilylinja 

ID21, ESRF, Grenoble). Synkrotronisäteilyä käytettäessä virittävän säteilyn energia voidaan valita tarkasti, 

jolloin on mahdollista virittää vain määrätyn alkuaineen ja energiatason elektroneja ja siten tuottaa 

toivottua karakteristista säteilyä. (kuva 1) 

Tarkasteltaessa näytteen emittoimaa säteilyä pienellä näytteen pinnan ja säteen välisellä kulmalla 𝜑𝑒𝑥𝑖𝑡 

havaitaan fluoresenssissa lähellä pintaa sijaitsevien atomien kontribuution vahvistuvan selvästi. Tämä 

johtuu syvemmällä näytteessä syntyneen säteilyn kokemasta kokonaisheijastuksesta rajapinnoilla; tämän 

seurauksena GEXRF on erittäin pintaherkkä menetelmä (grazing suom. hipaisu tai raapaisu). (kuva 2) 

Aineesta saadaan tietoa pintaa syvemmältä mitattaessa fluoresenssisäteilyn intensiteettiä eri kulman 

arvoilla. Kuitenkin johtuen tutkimuksessa käytettävistä pienistä ulostulokulmista ja säteilyn pitkistä 

matkoista aineessa, absorptio aiheuttaa säteilyn vaimenemista ja tutkitut syvyydet jäävät alle mikrometrin 

(riippuen ulostulokulmasta 𝜑𝑒𝑥𝑖𝑡 tutkittava syvyys vaihtelee muutamasta nanometristä useaan sataan 

nanometriin). 
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Fluoresenssisäteilyn ulostulokulma määritettiin käyttämällä kidettä ja Braggin lakia (kuva 4). Näytteestä 

lähtevä säteily heijastuu kiteestä ilmaisimena toimivalle CCD-kennolle. Kiteen valinnassa täytyy ottaa 

huomioon kidetasojen välimatka, jotta halutut aallonpituudet ja diffraktiomaksimit saadaan heijastumaan 

oikeaan suuntaan CCD-kennolle. Koejärjestelyn geometria saadaan pinnan tutkimukselle otolliseksi 

kääntämällä näytteen tasainen pinta lähes kiteen määrittämään fluoresenssisäteilyn emissiosuuntaan. 

(kuva 3) 

 

Tutkimuksen tuloksista 

Tutkimuksen tuloksia on esitelty graafisesti omalla sivullaan (sivu 10, kuva 6). Tuloksissa huomiota voi 

kiinnittää esimerkiksi seuraaviin seikkoihin: 

 Kulman arvoja, joilla alumiinikerroksen lähettämä karakteristinen säteily saavuttaa maksimin, voi 

verrata piin vastaaviin arvoihin. 

 Yksi tutkituista näytteistä oli noin 30 nm hapettunut alumiinikerros piilevyn päällä. Hapettuneen 

alumiinin kulmaprofiilia voi verrata puhtaan alumiinin profiiliin ja todeta, että tunnistus näiden 

kahden välillä on mahdollinen. 

 Piin emittoima karakteristinen säteily vaimenee selvästi alumiinikerroksen paksuutta 

kasvatettaessa. 

 Alumiinin lähettämän säteilyn kulmaprofiileja eri kerroksen paksuuksilla voi vertailla.  

 Alumiinikerroksen paksuuden kasvaessa muutokset kulmaprofiilissa käyvät 

huomaamattomammiksi. Tämä kertoo siitä, että kerroksen paksuuden mittaustarkkuudella on 

rajansa. 

 

Ajatuksia aiheen esittelemisestä opiskelijoille 

Lähtökohtaisesti aineiston avulla on tarkoitus esitellä GEXRF-menetelmä ja nostaa esiin sen keskeiset 

periaatteet (erityisesti kokonaisheijastus) sekä tarjota opettajalle mahdollisuus joko opettaa tai kerrata 

peruskoulun ja lukion oppisisältöjä liittäen ne käytännönläheiseen tutkimukseen. Tavoitteet tulisi tietenkin 

suunnitella ottaen huomioon opiskelijoiden esitiedot. 

Peruskoulupohjalle opetettaessa opiskelijoiden toivotaan tuntevan atomin elektronikuorirakenne ja 

kokonaisheijastus, mutta näitä sekä esimerkiksi sähkömagneettisensäteilyn spektrin käsitettä voidaan myös 

palautella mieliin aiheeseen tutustuttaessa. Yhtenä opetuksellisena ideana voisi olla esitellyn 

röntgenspektroskopiamenetelmän vertaaminen lääketieteelliseen röntgenkuvaukseen. Pidemmälle 

menevien aiheiden - kuten karakteristinen säteily ja säteilyn ulostulokulman määrittäminen kiteellä – 

esittely jää opettajan harkinnan varaan. 

Lukiolaisille aineistoa voi liittää läheisemmin kurssien sisältöihin – esim. atomien energiatasoihin, säteilyn 

energiaan, taittumislakiin, kokonaisheijastukseen, kiderakenteeseen ja Braggin lakiin. Jos opettaja päättää 

käyttää aineistoa, se soveltunee lähinnä aiheiden pikaiseen kertaamiseen. 

Alkupään laskutehtävät ovat yksiköiden, kymmenpotenssien, trigonometrian kertaamista. Tarkoitus on 

ollut liittää esiteltävä teema tehtäviin tavalla, joka mahdollistaa niihin tarttumisen myös opiskelijoille ilman 

vahvaa harjaannusta matematiikan käytössä. Suuri osa lopuista tehtävistä kuuluu aine ja säteily teemaan ja 

sitä kautta lukion syventävän fysiikan sisältöihin. 

  



4 
 

(*) Tämä oppimateriaali perustuu artikkeliin High-energy-resolution grazing emission X-ray 

fluorescence applied to the characterization of thin Al films on Si (Y. Kayser, J. Szlachetko, D. 

Banas, W. Cao, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, A. Kubala-Kukus, M. Pajek) julkaisussa 

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 88 (2013). 

(**) Lisätietoa on löytynyt myös teoksesta Synchrotron radiation based high–resolution grazing 

emission X–ray fluorescence (Y. Kayser 2011). 
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Röntgenfluoresenssin periaatteet ja koejärjestely 

 

 

 

Kuva 1. Fluoresenssisäteilyn tuottaminen. 

 

Vasemmalla: Röntgensäteily irrottaa sisäkuoren elektronin. 

Oikealla: Vapautuneelle paikalle siirtyy ylemmän kuoren elektroni ja samalla atomi lähettää säteilyä sille 

ominaisella aallonpituudella. 
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Kuva 2. Peruskäsitteitä ja yksinkertaistettu kuva GEXRF-menetelmästä.(*) 

 

 

  



7 
 

 

 

Kuva 3. Viitteellinen kuva koejärjestelystä, josta käy ilmi vaadittava näytteen, kiteen ja CCD-kennon asemointi 

tutkittavan pinnan analysoimiseksi. 
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Kuva 4. Braggin laki voidaan johtaa määrittämällä vierekkäisistä kidetasoista heijastuneiden säteiden 

matkaero aallonpituuden monikerraksi. 

(kuva Michael Hadmack, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=530083) 

 

  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=530083
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Kuva 5. Mitattavaa aallonpituusaluetta voi rajoittaa kiteen tai CCD-kennon koko. 
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Tutkimuksen tuloksia 

 

 

Kuva 6. Fluoresenssisäteilyn intensiteettejä erilaisilla säteilyn ulostulokulman 𝜑𝑒𝑥𝑖𝑡  ja alumiinikerroksen 

paksuuden arvoilla.(*) 

 

Ylhäällä vasemmalla: 𝐴𝑙 𝐾𝛼 − 𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦. 

Ylhäällä oikealla: 𝑆𝑖 𝐾𝛼 − 𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦. 

Alhaalla vasemmalla: 𝐴𝑙 𝐾𝛼 − 𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦   𝐴𝑙2𝑂3 − 𝑛ä𝑦𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑡ä   (näytteen alumiinikerros hapettunut). 

Alhaalla oikealla: 𝐴𝑙 𝐾𝛽 − 𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦. 
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Laskutehtäviä 1 

 

1) Mittauksissa tutkittiin piilevyn päälle pinnoitettua viisi nanometriä paksua alumiini kerrosta. Kuinka 

monta vastaavaa alumiinikerrosta vastaisi kopiopaperin paksuutta (paperin paksuus on noin 100 µ𝑚)? 

 

2) Röntgenfluoresenssia mittaavalla laitteistolla voidaan säätää näytteen pinnan ja siitä lähtevän säteen 

välinen kulma 0,04 milliradiaanin tarkkuudella. Mikä on tarkkuus asteissa? 

 

3) Millä etäisyydellä tällaisesta kulmasta sen kylkien väliin saisi sovitettua 2 euron kolikon (kolikon paksuus 

on 2,2 mm)? 

 

4) Kuinka kaukana kulman kyljet ovat toisistaan kuun etäisyydellä (noin 384 000 km)? 

 

5) Tutkittavan aineen lähettämä säteily ohjataan CCD-kennoon, samankaltaiseen kuin digikameroissa. 

Kennossa on 1340 × 400 pikseliä (kuvapistettä) ja jokainen on kooltaan 20 × 20 𝜇𝑚2. Mikä on yhden 

pikselin koko neliösenttimetreissä? 

 

6) Mikä on kennon koko neliösenttimetreissä ja neliömillimetreissä? 

 

7) Kennon lukunopeus ilmoitetaan pikseleinä per sekunti. Jos lukunopeus on 1 𝑀ℎ𝑧, kuinka kauan 

laitteiston elektroniikalta kestää kerätä (digitalisoida) kennolle tallentunut data. 
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Laskutehtäviä 2 

 

8) Valon taittumista sen kulkiessa kahden aineen rajapinnan läpi kuvataan taittumislailla. Taittumislaki 

voidaan ilmaista yhtälöllä 𝑛1 sin 𝛼1 = 𝑛2 sin 𝛼2 , missä 𝛼1 on tulevan säteen ja 𝛼2 on taittuneen säteen ja 

rajapinnan normaalin välinen kulma, 𝑛1 on aineen 1 ja 𝑛2 on aineen 2 taitekerroin. 

Kun valo saapuu optisesti tiheämmästä aineesta (𝑛1 > 𝑛2) ja säteen tulokulmaa kasvatetaan riittävän 

suureksi, saavutetaan kokonaisheijastuksen rajakulma 𝛼1 = 𝛼𝑅. Tällöin taitekulma on 90°, eli säde kulkee 

aineiden rajapintaa pitkin. 

(a) Piirrä tilanteesta kuva. 

(b) Johda taittumislaista lauseke kokonaisheijastuksen rajakulmalle 𝛼𝑅. 

 

9) Viritettäessä alumiinipinnoitteen atomeita röntgensäteilyllä ne emittoivat 1,486 keV:n fotoneita. Mikä 

on emittoituneen säteilyn aallonpituus? 

 

10) Tutkimuksessa havaitaan näytteen lähettämää 1486 eV:n fluoresenssisäteilyä. Säteilyn emissiosuunta 

määritetään kiteen avulla heijastamalla ensimmäisen kertaluvun diffraktiomaksimi ilmaisimena toimivalle 

CCD-kennolle. Mikä täytyy olla säteilyn ja kiteen pinnan välinen kulma, jos kidetasojen välimatka on 15 

ångströmiä? 

 

11) Osoita, että Braggin laki voidaan ilmaista säteilyn energian avulla muodossa 𝐸 =
12,3984 𝑛

2𝑑 sin 𝜃𝑛
 , missä 

energian yksikkö on kiloelektronivoltti kun kidetasojen välimatka annetaan ångströmeinä. 

 

12) Näytteestä tulevan 1,486 KeV:n säteilyn täytyy osua kiteeseen noin 50 asteen kulmassa sen pintaan 

nähden, jotta ensimmäisen kertaluvun diffraktiomaksimi osuisi detektorille. 

(a) Piirrä kuva koejärjestelystä. 

(b) Alla olevassa taulukossa on lueteltu erilaisia kiteitä ja tietoja kidetasojen välimatkoista. Mikä kiteistä 

sopisi käytettäväksi mittauksessa? 

Kide 2𝑑  [Å] 

TlAP 25,8 

ADP 10,6 

𝑆𝑖𝑂2 8,5 

LiF 4,0 
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Tehtävien ratkaisut 

 

1) Mittauksissa tutkittiin piilevyn päälle pinnoitettua viisi nanometriä paksua alumiini kerrosta. Kuinka 

monta vastaavaa alumiinikerrosta vastaisi kopiopaperin paksuutta (paperin paksuus on noin 100 µ𝑚)? 

100 µ𝑚

5 𝑛𝑚
= 20 ×

10−6

10−9
= 20 ×

109

106
= 20 × 103 = 20 000 

 

2) Röntgenfluoresenssia mittaavalla laitteistolla voidaan säätää näytteen pinnan ja siitä lähtevän säteen 

välinen kulma 0,04 milliradiaanin tarkkuudella. Mikä on tarkkuus asteissa? 

 0,04 𝑚𝑟𝑎𝑑 = 0,04 ×
1

1000
×

180°

𝜋
= 0,002 291° ≈ 0,002° 

 

3) Millä etäisyydellä tällaisesta kulmasta sen kylkien väliin saisi sovitettua 2 euron kolikon (kolikon paksuus 

on 2,2 mm)? 

2,2 𝑚𝑚 sin 0,00229°⁄ = 55 000 𝑚𝑚 = 55 𝑚 

 

4) Kuinka kaukana kulman kyljet ovat toisistaan kuun etäisyydellä (noin 384 000 km)? 

384 000 𝑘𝑚 × sin 0,00229° = 15,347 𝑘𝑚 ≈ 15 𝑘𝑚 

 

5) Tutkittavan aineen lähettämä säteily ohjataan CCD-kennoon, samankaltaiseen kuin digikameroissa. 

Kennossa on 1340 × 400 pikseliä (kuvapistettä) ja jokainen on kooltaan 20 × 20 𝜇𝑚2. Mikä on yhden 

pikselin koko neliösenttimetreissä? 

20 × 20 ×  (10−6 𝑚)2 = 400 × 10−12 𝑚2 = 400 × 10−8 × 10−4 𝑚2 = 

400 × 10−8 × (10−2)2 𝑚2 = 0,000 004 𝑐𝑚2 

 

6) Mikä on kennon koko neliösenttimetreissä ja neliömillimetreissä? 

1340 × 400 × 0,000 004 𝑐𝑚2 = 2,144 𝑐𝑚2 

ja koska neliösenttimetrissä on 10 × 10 = 100 neliömillimetriä, niin saadaan 

2,144 𝑐𝑚2 = 100 × 2,144 𝑚𝑚2 = 214,4 𝑚𝑚2 

  

 toinen tapa 

1340 × 400 × 20 × 20 × 10−12 𝑚2 = 214 400 000 × 10−6 × 10−6 𝑚2 = 

214,4 × (10−3)2𝑚2 = 214,4 𝑚𝑚2 
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7) Kennon lukunopeus ilmoitetaan pikseleinä per sekunti. Jos lukunopeus on 1 𝑀ℎ𝑧, kuinka kauan 

laitteiston elektroniikalta kestää kerätä (digitalisoida) kennolle tallentunut data. 

 1 Mhz tarkoittaa 1 000 000 pikseliä per sekunti. Tällöin lukunopeudeksi tulee 

 
1340×400 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖ä

1 000 000 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙𝑖ä/𝑠
=

536 000

1 000 000
𝑠 = 0,536 𝑠 ≈ 0,5 𝑠 

 

8) Valon taittumista sen kulkiessa kahden aineen rajapinnan läpi kuvataan taittumislailla. Taittumislaki 

voidaan ilmaista yhtälöllä 𝑛1 sin 𝛼1 = 𝑛2 sin 𝛼2 , missä 𝛼1 on tulevan säteen ja 𝛼2 on taittuneen säteen ja 

rajapinnan normaalin välinen kulma, 𝑛1 on aineen 1 ja 𝑛2 on aineen 2 taitekerroin. 

Kun valo saapuu optisesti tiheämmästä aineesta (𝑛1 > 𝑛2) ja säteen tulokulmaa kasvatetaan riittävän 

suureksi, saavutetaan kokonaisheijastuksen rajakulma 𝛼1 = 𝛼𝑅. Tällöin taitekulma on 90°, eli säde kulkee 

aineiden rajapintaa pitkin. 

(a) Piirrä tilanteesta kuva. 

(b) Johda taittumislaista lauseke kokonaisheijastuksen rajakulmalle 𝛼𝑅. 

Nyt 𝛼2 = 90°   ja   sin 𝛼2 = sin 90° = 1. 

Taittumislaista saadaan 𝑛1 sin 𝛼𝑅 = 𝑛2 × 1 

ja edelleen 𝛼𝑅 = 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑛2/𝑛1 

 

9) Viritettäessä alumiinipinnoitteen atomeita röntgensäteilyllä ne emittoivat 1,486 keV:n fotoneita. Mikä 

on emittoituneen säteilyn aallonpituus? 

𝐾𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑜𝑛 𝐸 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
 , 𝑚𝑖𝑠𝑡ä 𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 𝜆. 

𝜆 =
ℎ𝑐

𝐸
=

4,135 × 10−15 𝑒𝑉𝑠 × 2,997 × 108 𝑚/𝑠

1,486 × 103 𝑒𝑉
= 8,339 565 × 10−10 𝑚 ≈ 8,34 Å 

 

10) Tutkimuksessa havaitaan näytteen lähettämää 1486 eV:n fluoresenssisäteilyä. Säteilyn emissiosuunta 

määritetään kiteen avulla heijastamalla ensimmäisen kertaluvun diffraktiomaksimi ilmaisimena toimivalle 

CCD-kennolle. Mikä täytyy olla säteilyn ja kiteen pinnan välinen kulma, jos kidetasojen välimatka on 15 

ångströmiä? 

Braggin laista saadaan sin 𝜃𝑛 =
𝑛𝜆

2𝑑
 , josta edelleen 𝜃𝑛 = 𝑎𝑟𝑐 sin

𝑛𝜆

2𝑑
 . Nyt 

𝑛 = 1  

𝜆 = 8,339 565 Å   (ks. edellinen tehtävä) 

𝑑 = 15 Å  

𝜃𝑛 = 𝑎𝑟𝑐 sin
8,339 565

30
= 16,140 009° ≈ 16°  
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11) Osoita, että Braggin laki voidaan ilmaista säteilyn energian avulla muodossa 𝐸 =
12,3984 𝑛

2𝑑 sin 𝜃𝑛
 , missä 

energian yksikkö on kiloelektronivoltti kun kidetasojen välimatka annetaan ångströmeinä. 

Ratkaistaan säteilykvantin energian lausekkeesta aallonpituus 𝜆 =
ℎ𝑐

𝐸
 

 ja sijoitetaan se Braggin lain lausekkeeseen 2𝑑 sin 𝜃𝑛 = 𝑛𝜆 =
ℎ𝑐𝑛

𝐸
 . 

Ratkaistaan lauseke energian suhteen ja sijoitetaan luonnonvakioiden lukuarvot. 

𝐸 =
4,135 669 × 10−15 𝑒𝑉𝑠 × 2,997 924 × 108  𝑚 𝑠 ⁄ × 𝑛

2𝑑 sin 𝜃𝑛
= 

12,3984 × 103𝑒𝑉 × 10−10 𝑚 × 𝑛

2𝑑 sin 𝜃𝑛
=

12,3984 × 𝑘𝑒𝑉 × Å × 𝑛

2𝑑 sin 𝜃𝑛
 

Kun kidetasojen välimatka ilmoitetaan ångströmeissä, saadaan energia kiloelektronivoltteina 

lausekkeesta: 

𝐸 =
12,3984 𝑛

2𝑑 sin 𝜃𝑛
 

 

12) Näytteestä tulevan 1,486 KeV:n säteilyn täytyy osua kiteeseen noin 50 asteen kulmassa sen pintaan 

nähden, jotta ensimmäisen kertaluvun diffraktiomaksimi osuisi detektorille. 

(a) Piirrä kuva koejärjestelystä. 

(b) Alla olevassa taulukossa on lueteltu erilaisia kiteitä ja tietoja kidetasojen välimatkoista. Mikä kiteistä 

sopisi käytettäväksi mittauksessa? 

Kide 2𝑑  [Å] 

TlAP 25,8 

ADP 10,6 

𝑆𝑖𝑂2 8,5 

LiF 4,0 

 

Braggin laista saadaan 2𝑑 =
𝑛𝜆

sin 𝜃𝑛
 . 

Nyt 𝑛 = 1 ,    𝜆 ≈ 8,34 Å ,    𝜃𝑛 ≈ 50°. 

Joten saadaan 2𝑑 =
8,34 Å

sin 50°
≈ 10,9 Å 

Mittauksessa kannattaisi käyttää ADP-kidettä (Ammonium dihydrogen phosphate). 


