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Esittely
Tässä dokumentissa esittelen opetuspaketin, jonka avulla lukion opettaja pystyy opettamaan
tai vähintään tutustuttaan oppilaita atomin elektronirakenteen tutkimukseen synkrotronisätei-
lyn avulla ja siihen millä tavalla tällaista tutkimusta tehdään Oulun yliopistossa. Opetusma-
teriaalissa on osa asioista (mm. lyhyitä videoita) englanninkielenä, joten tämä on oiva mah-
dollisuus integroida englantia fysiikan opetukseen. Opetuspaketissa pyritään kertaamaan jo
asiaan liittyviä käsitteitä joita lukiossa on jo opittu ja sen lisäksi syventää ymmärrystä fysii-
kan tutkimuksesta Oulun yliopistossa. Olen suunnitellut materiaalin siten, että tutustuttaminen
pystyttäisiin käymään maksimissaan yhdellä tunnilla (45min).

Annan tällä materiaalilla hyvän pohjan tämän aiheen opettamiseen, mutta kannustan myös
opettajia tutustumaan aihepiiriin ja laittamaan omia asioita ja ideoita mukaan opetukseen. Tar-
kennuksena vielä, että ilman opettajan omaa perehtymistä asiaan ei opettamisesta tule mitään.

Tämä materiaali on tarkoitettu opettajan materiaaliksi ja oppilaille näytettäväksi on diaesi-
tys.

Opettajan materiaali ja diaesitys yhdessä sisältävät:

• Pieni tiedonhakutehtävä oppilaille ennen tunnille tuloa

• Ryhmätyöskentelyä

• Opettajajohtoista teoriaa

• Keskustelua herättäviä kysymyksiä

• Oppilaiden keskeisen tietovisan loppuun

• Esittelyjä Oulun yliopistossa tehdyistä tutkimuksista
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Tavoitteet

Opettajan tavoitteet
Opettajan omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi opettajan tavoitteena tulisi myös olla
oppilaiden oikeanlainen inspirointi fysiikan opiskeluun ja kannustaa heitä jatkamaan fysiikan
opiskelua myös yliopistossa. Opettajan on hyvä myös perehtyä aiheeeseen myös muualtakin
kuin tästä paperista esimerkiksi internetistä, vaikkakin tämän paperin seuraaminen tulisi riittää
oppitunnille joka kestää 45 minuuttia.

Oppilaiden tavoitteet
Oppilaiden omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi oppilaille tulisi muodostua käsitys
siitä, minkälaista työtä fysiikka ja luonnontieteen voivat tarjota. Oppilaille on myös tarkoi-
tus selventää kemian, englannin kielen ja ohjelmoinnin yhteyttä ja tärkeyttä fysiikassa ja sen
tutkimuksessa.
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Opetus
Olen kirjoittanut tähän kappaleeseen kronologisen järjestyksen ja tavan tutustuttaa oppilaat
atomin elektronirakenteen tutkimiseen synkrotronisäteilyn avulla. Tekemääni suunnitelmaa ei
kuitenkaan tarvi mennä kirjaimellisesti läpi, vaan opettaja voi halutessaan täsmentää asioita ja
myös muovata paketista sopivan kokonaisuuden omalle luokalleen. Myös diaesitys noudattaa
tätä järjestystä, joten opettajan on helppo seurata diaesitystä ja tätä materiaalia yhtä aikaa.

Oppilaille suunnatussa diaesityksessä on alle viivattu kysymyksiä jotka on tarkoitettu oppi-
laille pohdittavaksi. Vastaukset näihin kysymyksiin löytyy lyhykäisyydessään myös tästä ma-
teriaalista.

Johdattelua aiheeseen. Asiat ovat Oulun yliopiston tutkimuksen
esittelyä
Jotta aineen ominaisuuksia voitaisiin kontrolloida, on sen elektronirakenteesta tiedettävä jo-
tain. Metallisten ja katalyyttisten ominaisuuksien kehittyminen, uusien materiaalien tutkimus,
nanoklustereiden pinta-ilmiöt ja ympäristömyrkkyjen hajoaminen UV-säteilyn seurauksena
ovat esimerkkejä tutkimuksen alla olevista projekteista. Jotta aineita ja niiden ominaisuuksia
pystytään muokkaamaan meidän omien tarpeiden mukaisesti tulee niiden elektronirakenteesta
olla todella hyvä kuva.

Tutkimuksista saatuja tuloksia vertaillaan aina teoreettisesti saatuihin tuloksiin. Apuna tu-
loksien vertailuun on lähes aina tietokone-ohjelmistoja. Ilman ohjelmointi-kokemusta ja tieto-
koneita tällaisia fysikaalisia tutkimuksia olisi lähes mahdoton tehdä.

Tutkimus tapahtuu usein siten, että atomi altistetaan sähkömagneettiselle säteilylle, jolloin
elektroneja voi irrota. Nämä irronneet elektronit voidaan havaita detektoreilla ja niiden kineet-
tinen energia (Ek) saadaan selville. Samalla kun tiedetään sähkömagneettisen säteilyn energia
ja irronneen elektronin kineettinen energia, pystytään laskemaan elektronin sidosenergia ato-
missa [1].

Ryhmissä kertaus
Pyydä oppilaita ennen oppitunnille tuloa opiskelemaan internetistä tai jostain muustä lähtees-
tä, mitä on synkrotronisäteily ja miten sitä tuotetaan.

Pyydä oppilaita muodostamaan kolmen tai neljän hengen ryhmiä. Pyydä heitä kokoamaan
ajatuksiaan siitä, mitä on synkrotronisäteily (5 min). Tämän jälkeen pyydä jokaista ryhmää
kertomaan pari asiaa synkrotronisäteilystä ja kirjoita oppilaiden sanomat asiat samalla taululle
kaikkien nähtäväksi. Kysele oppilailta niin kauan, että kaikki saavat sanottavansa sanotuksi.
Tämän jälkeen voit itse miettiä tulisiko jotain lisätä vielä oppilaiden sanomisiin.
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Synkrotronisäteily
Oppilaat ovat jo kotona tutustuneet synkrotronsäteilyyn ja siihen miten sitä tuotetaan. Seuraa-
vaksi on muutamia asioita, joita voisi käydä oppilaiden kanssa läpi, jos kaikkea ei tule oppi-
laiden suusta.

• Lyhyesti synkrotronisäteily on sähkömagneettista säteilyä, joka syntyy kun varattu hiuk-
kanen (elektroni) joutuu kiihtyvään liikkeeseen [2]. Synkrotronisäteilyä tuotetaan hiuk-
kaskiihdyttimessä. Lähin kiihdytin on Ruotsin Lundissa, missä myös Oulun yliopistolla
on oma tutkimusta varten oleva säteilylinja.

Synkrotroni on hiukkaskiihdytin, jossa sähkömagneettinen säteily syntyy, kun korkeaener-
giaisten eli erittäin nopeasti liikkuvien varattujen hiukkasten, yleensä elektronien, liikerataa
muutetaan. Tällöin ne ovat kiihtyvässä liikkeessä ja emittoivat sähkömagneettista säteilyä.
Tämä on juurikin sitä säteilyä, jota käytetään tutkimuksissa. Synkrotronisäteily havaittiin en-
simmäisen kerran vuonna 1947.

• Elektroneja kiihdytetään voimakkaassa sähkökentässä ja ohjataan booster-renkaaseen,
missä elektroni kiihdytetään lähes valon nopeuteen (99,9997 % valonnopeudesta). Syy
miksi kappaleet eivät pysty menemään valoa nopeampaa on se, että jos kappale kiihdy-
tetään lähelle valonnopeutta, niin sen massa kasvaa ja tarvittaisiin loppujenlopuksi ää-
retön määrä voimaa kiihdyttämään kappale valon nopeuteen. Tämän esityksen Einstein
teki kun hän tutki maailmankaikkeuden suhteellisuutta.

m =
m0√
1− v2

c2

.

Tästä huomataan, että kun kappaleen nopeus v kasvaa lähelle valon nopeuttaa, niin kap-
paleen massa m kasvaa äärettömyyteen [3].

• Varattu hiukkanen kokee voiman sähkö- ja magneettikentässä. Voiman nimi on Lorentz-
voima ja se voidaan kirjoittaa seuraavaan muotoon:

F = q(E + (v × B))

Tässä q on hiukkasen varaus, E on sähkökentän suuruus, v on hiukkasen nopeus ja B on
magneettikentäs suuruus.

• Tämän jälkeen elektronit ohjataan säteilylinjaan.

• Säteilylinjassa elektroneja ”heilutellaan” ja ”pompotellaan” undulaattoreilla ja wiggle-
reillä.

• Kun elektroneja ”heilutellaan” (wiggler) ja ”pompotellaan” (undulator), niin ne ovat
kiihtyvässä liikkeessä ja silloin varattu hiukkanen emittoi sähkömagneettista säteilyä.

• Säteily, mitä saadaan tämän jälkeen suodatetaan ja muokataan monokromaattorien avul-
la sellaiseksi minkälaista omassa tutkimuksessa halutaan.
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Video englanniksi 3:05
Animoitu video 2:51

Molemmat ylläolevat videot ovat englanniksi ja ei ole tarkoituskaan, että oppilaat kaikkea
ymmärtäisivätkään. Englanninkielinen video antaa hyvää osviittaa myös siihen, että luonnon-
tieteitä tutkivalle englanninkielen taito on välttämätön. Ennen videon toistamista opettaja voi
kirjoittaa taululle videolla esiintyvää tärkeää sanastoa. Lisäksi Kuva 1 on hyvä ja selkeä selos-
tus siitä, minkälainen synkrotronisäteilylaboratorio oikeasti on.

Kuva 1: Synkrotronisäteilylaboratorio
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Kuva 2: Synkrotronirenkaan poikkileikkauskuva

Kuvassa 2 ison renkaan sisällä oleva pienempi rengas on booster-rengas, jossa elektronit
kiihdytetään lähes valonnopeuteen. Tämän jälkeen elektronit ohjataan isoon renkaaseen, jossa
elektroneja heilutellaan ja pompotellaan undulatoreilla ja wigglereillä (kuvassa punaiset laati-
kot). Wigglerien ja undulatorien jälkeen saatu sähkömagneettinen säteily ohjataan tutkimusta
varten oleville säteilylinjoille, joissa tutkijat voivat käyttää saamaansa säteilyä omaan tutki-
mukseensa. Säteilylinjoilla pystytään vielä muokkaamaan saatua säteilyä soudattimien avulla.
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Synkrotronisäteilyn hyvät puolet

• Lähes 1010 (Tämän luvun voi oppilaille jollain tavalla konkretisoida. esimerkiksi kirjoit-
taa auki taululle) kertainen kirkkaus verrattuna muihin säteilylähteisiin (esim röntgen-
putkeen) [2].

• Saadaan säteilyä, jonka aallonpituus vaihtelee lyhyestä röntgensäteilystä (10−10 m) pit-
kään infrapunaan (10−4 m). Tämä mahdollistaa oikeanlaisen säteilyn käytön oikeassa
tilanteessa [2].

• Säteilyn monimuotoisuus. Säteilyä pystytään muokkaamaan monokromaattoreiden, fil-
tereiden ja sähkö- ja magneettikenttien avulla juuri sellaiseksi kun tutkimuksessa tarvi-
taan [2].

Kuva 3: Sähkömagneettisen säteilyn spektri
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Elektronin irrotus synkrotronisäteilyllä ja elektronirakenteen
tutkiminen
Energiaa, joka pitää elektronin atomin elektronikuorella kutsutaan sidosenergiaksi. Jos tulevan
sähkömagneettisen säteilyn energia (fotonin energia) on suurempi kuin elektronin sidosener-
gia, niin sähkömagneettisen säteilyn energia voi absorboitua elektroniin. Tämän seurauksena
elektroni irtoaa atomista.

Sidosenergian suuruus riippuu siitä millä elektronikuorella elektroni on. Kun jaksollisessa jär-
jestelmässä otetaan yksi jakso ja liikutaan jaksoa vasemmalta oikealle, ulkoelektronin sidose-
nergia kasvaa. Tämä johtuu siitä, että protonien määrä kasvaa ytimessä ja silloin protoneista
aiheutuva varaus kasvaa, jolloin elektroni kokee suuremman vetovoiman.

Toisaalta taas jos kuljetaan samassa ryhmässä ylhäältä alaspäin, niin sidosenergia pienenee.
Tässäkin tapauksessa protonien määrä kasvaa, mutta toisaalta ulkoelektronin etäisyys ytimes-
tä kasvaa myös, jolloin vetovoima pienenee.

Nopeus, millä elektroni lähtee atomista riippuu luonnollisesti elektronin kineettisestä ener-
giasta, joka on riippuvainen elektronin sidosenergiasta ja tulevan sähkömagneettisen säteilyn
energiasta.

Ek = E − Esidos =
1

2
mev

2.
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Tietovisa aiheesta loppuun (n. 10min)

Yhdeksän kysymyksen tietovisa

Linkin takaa löytyy nettisivusto ja ohjelma nimeltä ”Kahoot!”. Kahootilla on näppärä tehdä
tietovisoja oppilaille, joissa he voivat kilpailla toisiaan vastaan. Oppilas tarvitsee älypuheli-
men, tabletin tai tietokoneen osallistuakseen kilpailuun. Oikeasta vastauksesta tulee pisteitä
sen mukaan kuinka nopeasti oppilas siihen vastasi. Ota huomioon että tässä tietovisassa ky-
symyksen ja vastaukset näkyvät vain opettajan ruudulla, eli näyttö tulee jakaa esim. projisoi-
malla koko luokalle.

Kun olet painanut linkkiä, sinulle avautuu selain sivu tietovisasta. Tietovisan nimi on ”Synk-
rotroni”. Jatka painamalla ”Play”. Tämän jälkeen seuraavalta sivulta klikkaa painiketta ”Start
Now” ja sitten pelimuodoksi ”Classic”.

Tämän jälkeen pyydä oppilaita menemään sivulle kahoot.it jossa heille avautuu sivu johon
voi syöttää sinun pelin PIN tunnuksen joka näkyy sinun ruudullasi. Kun oppilas on syöttänyt
PINin niin hän siirtyy odotustilaan. Kun kaikki oppilaat ovat yhdistyneet, niin paina ”Start”
painiketta ja peli alkaa.
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Tutkimus Oulussa
Googlen kuvahausta hakusanalla ”Lund max laboratory” löytyy hyvin kuvia laboratoriosta,
missä synkrotronisäteilyä tuotetaan ja jossa myös Oulun yliopiston harjoittamaa tutkimusta
tehdään.

Eräässä 2013 vuonna valmistuneessa tutkimuksessa tutkittiin kokeellisesti synkrotronisä-
teilyä käyttäen nanokokoisia (10−9m) metalliklustereista (ryppäitä). Tutkimuksesta saatuja
tuloksia verrattiin teoreettisesti tietokoneilla saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa huomattiin
myös, että klustereiden koko aineessa vaikutti suuresti aineen ominaisuuksiin (mm. sähkön-
johtavuuteen) [4].

Vuonna 2010 tehtiin myös tutkimus (Tehtävän 6 spektri oli tästä tutkimuksesta) vapaiden
kulta-, lyijy- ja vismuttiatomien 4f-elektronien spektristä. Tällä tutkimuksella saatiin uutta
tietoa näiden atomien elektroniorbitaaleista ja myös niiden ominaisuuksista [5].

Vuonna 2012 tehtiin Oulussa tutkimus, jossa tutkittiin lyijyatomin elektronien sidosenergioi-
ta sekä höyrynä että kiinteässä olomuodossa. Tutkimuksessa havaittiin, että sidosenergia ovat
muutaman elektronivoltin (eV) pienempiä kiinteässä muodossa kuin kaasumaisessa. Tämä
johtui erilaisesta kemiallisesta ympäristöstä [6].

Kuva 4: Lyijyn 5d elektronikuorelta irronneiden elektronien spektri. Solid (kiinteä) ja atmo-
mic (kaasu).
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