
 

 

FYSA2001 / K2  RÖNTGENFLUORESENSSI  

1 Johdanto  

 

Työssä tutustutaan spektrien tulkintaan ja tunnistetaan joitakin metalleja niiden 

karakteristisen röntgensäteilyn perusteella. Laitteistona käytetään germanium-ilmaisinta 

ja Grain-tietokoneohjelmaa. On hyvä tutustua ennen työn tekemistä tämän ohjeen lisäksi 

myös työpaikkaohjeeseen, jonka voit tulostaa työosaston internet-sivulta. 

Lukemista:  

 Harris, Nonclassical Physics, kappaleet 2.2 ja 7.10  

 Young and Freedman, University Physics with Modern Physics 11
th

 ed., 

kappaleet 38.7 ja 41.5  

 Randall D. Knight, Physics for Scientists and Engineers, A Strategic 

Approach, Second Edition, kappale “Electromagnetic Waves” sivulta 617 

alkaen, sekä kappaleet 25.1 ja 25.2????? 

 Instrumenttianalytiikka 6, Säteilymittaukset.  

 

 

2 Lähtökohdat  

 

2.1 Röntgensäteily  

 

Röntgensäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on 0.01 … 10 nm ja 

energia 1 keV – 100 keV. Tämä alue menee päällekkäin gammasäteilyn alueen kanssa, 

mutta erona on syntymekanismi. Kun gammasäteily syntyy ydintasolla viritystilojen 

purkautumisena, syntyy röntgensäteily atomin sisimmillä elektronikuorilla tai elektronien 

jarrutussäteilynä. Röntgensäteilyä käytetään läpivalaisuun lääketieteessä ja 

teollisuudessa. Lisäksi kiinteän aineen kiderakenteita tutkitaan röntgensironnalla. 

Karakteristista röntgensäteilyä voidaan käyttää erilaisiin alkuaineanalyyseihin, joista 

tämän työn röntgenfluoresenssi on yksi esimerkki. 

2.2 Jarrutussäteily eli bremsstrahlung  

Kun varattu hiukkanen on kiihtyvässä (tai hidastuvassa) liikkeessä, se lähettää 

sähkömagneettista säteilyä. Erityisen voimakas hidastuminen tapahtuu pommitettaessa 

metallia elektroneilla esimerkiksi röntgenputkessa. Näin saadaan keinotekoisesti tuotettua 

röntgensäteilyä, jolla on jatkuva spektri. Elektronisuihkun energia määrittää 

röntgensäteilyn maksimienergian, koska vain yksi elektroni voi luovuttaa energiaa 
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yksittäiselle fotonille. Tähän maksimienergiaan liittyy minimiaallonpituus λmin, joka 

saadaan yhtälöstä 

min

hc
Ee           (1)

 

2.3 Karakteristinen röntgensäteily  

Röntgensäteilyä syntyy myös elektronien siirtymissä alemmilla elektronikuorilla. Koska 

elektronikuoret ovat kullekin alkuaineelle ominaiset, syntyy siirtymistä kullekin aineelle 

ominaista karakteristista röntgensäteilyä. Esimerkiksi röntgenputkessa voidaan riittävän 

suurella jännitteellä saada anodimateriaalin karakteristinen röntgensäteily näkyviin 

piikkeinä jatkuvan spektrin seassa. Tällöin elektronit anodimateriaaliin törmätessään 

poistavat elektroneja atomien alemmilta energiakuorilta. Kun elektroni siirtyy ylemmältä 

kuorelta poistuneen tilalle, emittoituu röntgensäteilyn aallonpituusalueella olevaa 

säteilyä. Koska atomin elektronitiheys on suurin lähellä ydintä, syntyy aukko helpoiten 

sisimmille kuorille. Virittäminen voidaan tehdä myös fotoneilla.  

Alimmalle eli K-kuorelle syntyvästä aukosta aiheutuvasta röntgensäteilystä muodostuu 

spektriin K-piikit. Ne ovat siirtymiä kuorilta L, M, N, jne. K-kuorelle, jotka merkitään 

Kα, Kβ, Kγ jne. Vastaavasti siirtymiä L-kuorelle merkitään Lα (M-kuorelta), Lβ, Lγ, jne. α 

-siirtymät ovat intensiivisimpiä, joten alkuaineiden tunnistaminen on helpointa Kα-piikin 

avulla.  

Röntgensäteily voi olla seurausta myös sisäisestä konversiosta, jossa ytimen viritystila 

purkautuu gamma-kvantin sijasta sisäkuoren elektronille siirtyneenä energiana. Sisäistä 

konversiota esiintyy radioaktiivisessa hajoamisessa ja on yleinen pienienergisille 

siirtymille.

 

 

3 Mittaukset  

3.1 Säteilylähteistä 

Modernin fysiikan laboratoriotöissä käytetään metalli- tai muovikuoreen suljettuja 

säteilylähteitä, joiden aktiivisuus ei ole vaarallisen voimakasta. On kuitenkin hyvä 

totutella lähteiden asianmukaiseen käsittelyyn pitämällä lähteet ehjinä sekä pitämällä 

säteilyannos pienenä lyhytaikaisella ja varovaisella käsittelyllä. Säteily pienenee kääntäen 

verrannollisesti etäisyyden neliöön, joten kovin kaukana lähteestä ei tarvitse olla. 

Paljaaseen säteilylähteeseen ei saa koskea. 
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3.2 Laitteistosta 

Työssä käytetään germanium-kiteestä tehtyä puolijohdeilmaisinta, jolla saadaan mitattua 

säteilyn energia- ja aikainformaatiot. Työssä käytettävän laitteiston lohkokavio on esitetty 

kuvassa 1. 

 

 

Toimiakseen kunnolla Ge-ilmaisimen tulee olla jäähdytetty nestemäisen typen 

lämpötilaan. Lisäksi Ge-ilmaisin tarvitsee toimintajännitteen (bias), joka ilmaisimesta 

riippuen on 2500 - 4500 V. Laitteistoon kuuluu Ge-kiteen lisäksi esivahvistin (EV), joka 

vahvistaa pulssit riittävän voimakkaiksi käsittelyä varten. Esivahvistin on sijoitettu 

mahdollisimman lähelle Ge-kidettä. Lineaarivahvistin (LV) vahvistaa ja muokkaa 

esivahvistimen pulssit halutun suuruisiksi siten, että pulssin korkeus (jota voidaan 

tarkastella esim. oskilloskoopin näytöllä) on suoraan verrannollinen fotonin ilmaisimelle 

luovuttamaan energiaan. Tämän pulssitulvan AD-muunnin (ADC = Analog to Digital 

Converter) muuttaa tietokoneelle ymmärrettäväksi jakamalla erikorkuiset eli erienergiset 

pulssit eri kanaviin. Tästä tietokoneen datankeruuohjelma tulostaa näytölle säteilyn 

spektrin, jossa kanavaluku on suoraan verrannollinen säteilyn energiaan. Piikin korkeus 

kertoo kanavaan osuneiden pulssien lukumäärän.  

 

Gammaspektri (ja karakteristinen röntgenspektri) on diskreetti viivaspektri. Tiettyyn 

siirtymään liittyvien fotonien energian vaihtelu, joka aiheutuu ytimen alku- ja 

lopputilojen ns. väljyydestä, on yleensä äärettömän pieni. Havaittujen sähköisten pulssien 

vaihtelu, josta valtaosa on elektroniikan kohinaa, on fotonien energiaa mittayksikkönä 

käyttäen puolijohdeilmaisimilla tyypillisesti 1-3 kiloelektronivoltin luokkaa. Pulssin 

korkeuden vaihtelu on luonteeltaan statistista, eli tiettyyn siirtymään liittyvien pulssien 

jakauma on  hyvin lähellä  Gaussin jakaumaa. Tämä mahdollistaa esim. gammasiirtymän 

 

 

Ge EV

PC

BIAS LV ADC

 
 

Kuva 1. Laitteiston lohkokaavio 

 

tarkan energian määrittämisen pulssinkorkeuden vaihtelusta huolimatta käyttämällä 

havaittujen signaalien keskiarvoa. Siksi onkin tapana säätää lineaarivahvistus ja AD-
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muunnoksen resoluutio siten, että yksittäisen gammapiikin leveys on vähintään 6-7 

kanavaa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että piikin intensiteetin määrittämiseksi ei riitä 

sen korkeuden mittaaminen vaan on määritettävä piikin kokonaispulssimäärä eli pinta-

ala. 

 

Lineaarivahvistuksen voimakkuus säädetään siten, että haluttu energiaskaala osuu tietylle 

kanava-alueelle. Esimerkiksi tässä työssä mitattavat selvästi alle 100 keV energiat 

vaativat huomattavasti suuremman vahvistuksen kuin viritystilan elinaika työssä, jossa 

tutkitaan yli 600 keV:n gammasäteilyä. Kalibraatiolähteen avulla yhteys energian ja 

kanavan välillä saadaan selville. Yleensä ilmaisimen energiakalibraatio on lineaarinen. 

 

AD-muuntimen yläreunassa näkyy suhteellinen kuollut aika. Se kertoo kuinka suuren 

osan ajasta laitteisto on kykenemätön vastaanottamaan tietoa. Kuollut aika pyritään 

pitämään pienenä asettamalla säteilylähde tarpeeksi kauas ilmaisimesta.   

 

 

3.3 Spektrometrin erotuskyky  

Gammaspektri on luonteeltaan viivaspektri, mutta spektrometrin rajallisen erotuskyvyn 

vuoksi viivat tulostuvat levinneinä piikkeinä. Se, kuinka paljon piikit ovat levinneet, 

kertoo laitteiston erotuskyvyn. Piikin leveyden avulla voidaan mm. päätellä, onko 

spektrin piikissä yksi vai useampia energioiltaan toisiaan lähellä olevia gammoja.  

Yksi ilmaisimen hyvyyden mittareista on sen erotuskyky. Erotuskyvyn määrittämiseksi 

mitataan spektristä kalibraatiolähteen antaman piikin puoliarvoleveys w1/2 kuvan 2 

osoittamalla tavalla. Spektrometrin erotuskyky saadaan suhteuttamalla puoliarvonleveys 

piikin energiaan 

%1002/1 
E

w
          (2) 
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Kuva 2. Puoliarvoleveyden w1/2 määritys

 

3.4 Alkuaineanalyysi  

Röntgenfluoresenssissa tutkittavan näytteen atomeja viritetään pommittamalla näytettä 

fotoneilla. Tässä työssä fotonien lähteenä on 
241

Am (Amerikium), jota käytetään myös 

palohälyttimissä. 
241

Am:n emittoimat fotonit (26.3 keV ja 59.5 keV) ovat energialtaan 

röntgenalueella, joten se soveltuu hyvin myös laitteiston kalibrointiin. Lisäksi 
241

Am:n 

hajoamisen yhteydessä esiintyy röntgenpiikkejä, jotka näkyvät kuvassa 3. Näillä on 

kuitenkin hienorakenne, minkä vuoksi ne soveltuvat huonommin kalibraatiopiikeiksi.  

Säteilylähde asetetaan kuvan 4. mukaisesti Ge-ilmaisimen päälle sille varattuun 

telineeseen ja metallinäyte lähelle ilmaisinta, sen eteen. Ilmaisimen ympärille asetetaan 

lyijysuoja, jotta säteilylähteen primäärisäteily ei osuisi ilmaisimeen ja haittaisi mittauksia. 

Mitataan spektri ja verrataan sitä kalibraatiolähteen spektriin. Paikallistetaan Kα-piikki ja 

vertailemalla kirjallisuusarvoihin tunnistetaan metalli. Työssä käytetään datankeruuseen 

ja spektrien analysointiin Grain-mittaussovellusta. Sovelluksen käyttöohjeet löytyvät 

työpaikalta. 
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Kuva 3.
 241

Am-lähteen spektri  

 

 

Kuva 4. Mittausgeometria. Ilmaisin on suojattu lyijyputkella siten, että 

lähteestä emittoituvat γ-säteet eivät voi osua Ge-kiteeseen. 

 


