
 

 

FYSA2001/K4 (FYSA2001/2)  FRANCKIN JA HERTZIN KOE  

Työssä mitataan elohopea-atomin erään viritystilan energia käyttäen samantyyppistä 

koejärjestelyä, jolla Franck ja Hertz vuonna 1914 ensimmäisinä osoittivat atomin 

kokonaisenergian kvantittumisen, mistä heille myönnettiin v. 1925 Nobelin palkinto. 

 

Työhön liittyvää materiaalia löytyy seuraavista lähteistä: 

1) Alonso-Finn: Fundamental University Physics III, (1979): -Quantum and Statistical 

Physics, s. 26-28. 

Huomattavasti paremman kuvan asiasta antaa kuitenkin 

2) Richards, Sears, Wehr, Zemansky: Modern University Physics, s. 745-749. 

3)   Surffailu internetissä, kokeile hakusanalla “Franck Hertz experiment” 

 

Yleensä oppikirjoissa puhutaan Franckin ja Hertzin kokeen yhteydessä Hg-atomien 

virittymisestä ensimmäiselle viritystilalle, vaikka todellisuudessa virittyminen tapahtuu 

elohopean toiselle viritystilalle. Elohopean kolme alinta viritystilaa ovat varsin lähekkäin. 

Viritystilojen 
3
P0, 

3
P1, 

3
P2 energiat ovat 4,68 eV, 4,89 eV ja 5,43 eV. Viritystilat 

3
P0 ja 

3
P2 

ovat metastabiileja, joten virittyminen niille tiloille on hyvin epätodennäköistä. Palauttele 

oppikirjasta mieleen, mitä viritystiloille käytetyt merkinnät (esim. 
3
P1) tarkoittavat.  

 

Franckin ja Hertzin kokeessa näkyy siten virittyminen toiselle viritystilalle. Tätä aihetta 

on käsitelty G.F. Hannen artikkelissa What really happens in the Franck-Hertz 

experiment with mercury? Artikkeli löytyy oppilaslaboratoriossa olevasta kansiosta, joka 

sijaitsee Franckin ja Hertzin kokeen mittauslaitteiston vieressä.  

 

 

1 Teoriaa  

 

Elohopean termikaavio on esitetty liitteessä 1. Siitä ilmenee, että alimmat kaksi viritys-

tilaa ovat noin 4,7 eV ja 4,9 eV kohdalla. Mikäli perustilassa olevaa Hg:tä pommitetaan 

elektroneilla, joiden energia on alle 4,7 eV, ovat törmäykset kimmoisia, eikä energian 

vaihtoa elektroniverhon kanssa tapahdu. Energian edelleen kasvaessa tulee mahdolliseksi 

atomin virittyminen ensimmäisille viritystiloille. Termikaavion mukaan siirtymä toiselta 

viritystilalta perustilalle on sallittu, kun taas vastaava siirtymä alimmalta energiatilalta on 

estynyt. Vastaavasti, atomin virittymisen perustilalta toiselle viritystilalle voidaan olettaa 

tapahtuvan todennäköisemmin kuin virittymisen alimmalle viritystilalle. 

 

Jos elektronilla on enemmän energiaa, törmäyksessä voi atomi siirtyä korkeammalle 

viritystilalle. Riittävän suurienerginen elektroni voi synnyttää myös useita 

matalaenergisiä virityksiä. Pommittavan elektronin energian ylittäessä 10,44 eV tulee 
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myös atomin ionisaatio mahdolliseksi, eli törmäys voi irrottaa elektronin perustilaisesta 

atomista. 

 

 

2 Mittauslaitteisto 

 

Työssä käytetään Leyboldin Franckin ja Hertzin koetta varten valmistamaa tyhjiöputkea. 

Putken periaate on esitetty kuvassa 1 ja rakenne kuvassa 2. Putkessa on pisara metallista 

elohopeaa, joka höyrystetään sijoittamalla putki uuniin. Jännitteellä Uf hehkutettu katodi 

emittoi termisesti elektroneja, jotka kiihdytetään hiloilla g1 ja g2 (jännitteillä U1 ja U2) 

energiaan, jonka määrää jännite U1+U2. Hilan g2 ja anodin A välinen jännite U3 on 

vastakkaissuuntainen jännitteille U1 ja U2 (kuva 3) eli se jarruttaa putkessa liikkuvia 

elektroneja. Anodille saapuvien elektronien virtaa mitataan herkällä virtamittarilla G.  

 

Jos elektroni menettää törmäyksissä riittävästi energiaa, se ei pääse vastajännitteen U3 yli 

anodille. Kimmoisissa törmäyksissä elektroni menettää vain murto-osan energiastaan, 

koska elohopeakaasun atomit ovat paljon elektronia raskaampia. Elektronin suunnan 

muutoksella ei ole merkitystä, koska putki rakentuu sisäkkäisistä sylintereistä, joista 

anodi on uloimpana (kuva 2). Jos elektronin energia riittää, elektroni päätyy anodille, 

koska anodi on vastassa lähes joka suunnassa. Sen sijaan kimmottomat, elohopea-atomin 

virittävät törmäykset pienentävät kiihdytettyjen elektronien energiaa. Viritykset tulevat 

mahdolliseksi, kun kiihdytetyn elektronin energia ylittää alimman sellaisen tilan 

energian, jolle virittyminen on sallittu. Tällöin havaitaan anodilta mitatussa virrassa 

lasku. 

 

 

 
 

Kuva 1. Franckin-Hertzin putken kytkentä  
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Kuva 2. Franckin-Hertzin putken rakenne.  

 

 
 

Kuva 3. Säteittäinen potentiaalijakautuma sylinterisymmetrisessä Franckin-

Hertzin putkessa eri jännitekytkennöillä.  

 

Törmäyksissä syntyvät viritykset purkautuvat fotoniemissiolla, joita mittauslaitteisto ei 

havaitse. Yhteys elektronin kimmottoman törmäyksen yhteydessä tapahtuvan atomin 

virittymisen ja fotoniemission välillä saataisiin selville, jos mitataan putken täytekaasun 

lähettämä spektri. Elohopeahöyryllä täytetyn putken spektrissä havaittaisiin 254 nm:n 

spektriviiva, jos hilapotentiaali U1+U2 ylittää arvon 4,9 V. Tämä vastaa siirtymää 4,9 

eV:n viritystilalta 6s6p
3
P1 perustilalle 6s6s

1
S0. Yhtälö  

2
1f

2

1
mveV

hc
h 


       (1) 
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on siis voimassa. Sen sijaan termikaavioon (liite 1) merkittyä energiatasoa 4,68 eV 

vastaavaa spektriviivaa ei havaita, vaikka kuvassa 4 tämän viritystilan energiaa vastaa 

pieni anodivirran lasku. Spektriviivan puuttuminen selittyy sillä, että kyseisen elohopean 

alimman viritystilan 6s6p
3
P0 purkautuminen fotonien emissiolla perustilaan 6s6s

1
S0 ei ole 

valintasääntöjen mukaan mahdollista. Hg:n alin viritystila on siten metastabiili. Atomi 

voi olla tällaisessa tilassa huomattavan pitkiä aikoja, jopa useita sekunteja, ulkoisista 

olosuhteista riippuen. Palaaminen perustilaan tapahtuu yleensä törmäyksen kautta. 

Periaatteessa virittyminen myös tuolle 
3
P0 tilalle on mahdollinen, mutta se on hyvin 

epätodennäköinen. Tämän mittauksen osalta voidaan olettaa, että virittyminen tapahtuu 

todennäköisimmälle ja ensimmäiselle sallitulle eli 4,9 eV:n viritystilalle 
3
P1. 

 

Mittauksen herkkyys riippuu jonkin verran hilojen g1 ja g2 suhteellisesta jännitteestä. 

Kuvan 3a mukaisella potentiaalijakaumalla putkessa (hilat g1 ja g2 samassa jännitteessä) 

voidaan määrittää eri energiatasojen asemat. Tulos on kuvan 4 mukainen ja jokaista 

mutkaa vastaa siis jokin siirtymä. Työosaston laitteistossa ilmiö häviää kuitenkin 

erilaisiin häiriöihin, eikä työssä tehdä tätä osaa.  

 

Hg atomien virittyminen 4,9 eV viritystilalle saadaan sen sijaan hyvin näkyviin 

kytkennällä 3b, jossa jännitettä kasvatetaan hilaan g2 saakka. Tulos on kuvan 5 mukainen 

ja virran maksimit vastaavat nyt siis kiihdytysjännitteitä, joilla elektroni juuri ja juuri saa 

riittävästi energiaa yhteen, kahteen jne. viritykseen (mitä sitten minimit vastaavat?). 

Kuvassa 5 jokaisen huipun (vastaavasti pohjan) etäisyys vieressä olevaan huippuun 

(pohjaan) tulee olla 4,9 V. 

 

 
 

Kuva 4. Anodivirta jännitteen funktiona, kun käytetään kuvan 3a mukaista 

potentiaalijakaumaa (Franckin ja Hertzin mukaan).  
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Kuva 5. Alimman sallitun virityksen monikerrat, kun putken 

potentiaalijakautuma on kuvan 3b mukainen. Tässä kuvassa mittauspisteitä 

on liian vähän viritystilan energian määritystä ajatellen. 

  

 

3 Työn suoritus 

 

Työssä määritetään elohopean toisen viritystilan energia mittaamalla IA jännitteen U 

funktiona (U = U1+U2–U3) välillä 0-28 V. Mittaukset tehdään käyttäen 

potentiaalijakaumaa 3b). Kytkentäkaavio on kuvassa 1, ja tarvittavat uunin lämpötilat 

löytyvät työpaikkaohjeesta. Putken tarvitsemat jännitteet U1, U2, U3 sekä katodin 

hehkujännite Uf saadaan Fiskarsin (tai Leyboldin) jännitelähteestä ja anodivirta IA 

mitataan Keithleyn pikoampeerimittarilla. Uunin lämpötilaa säädetään Eurothermin 

lämpötilan säätäjällä. Viritystilan energian määrittämiseen voi käyttää sekä virran 

maksimeita että minimeitä. 

 

Muuta mittauksessa huomioitavaa:  

o Putkeen saa kytkeä jännitteet vasta sen lämmettyä. 

o Putki laitetaan varovasti kantaansa ja uuniin, eikä kolistella sitä tämän jälkeen. 

Lämpötilansäätäjän peukalopyörästä asetetaan haluttu lämpötila oikeanpuoleisen 

osoittimen kohdalle. Aloitetaan aina korkeammasta lämpötilasta (suuremmasta 

paineesta). Säätäjän tehon kytkemisen jälkeen uunin lämpötilaa voi seurata 

lämpömittarina toimivasta vasemman puoleisesta osoittimesta. Mittaamisen voi 

aloittaa n. 15 min. sen jälkeen, kun itse uunin lämpötila on saavuttanut ±2 astetta 

asetetusta arvosta.  

o Putken metalli- ja lasiosien höyrystymisen vuoksi käyttöikä on rajoitettu, joten 
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tarpeetonta kuumentamista on vältettävä. Toisaalta kuumassa uunissa olevassa 

putkessa on syytä pitää pieni kuormitus jatkuvasti. Mittausten tultua suoritetuksi 

katkaistaan jännitteet ja putki jätetään uuniin paikoilleen.  

o Korkein putkessa käytettävä jännite saa olla 30 V.  

o Ota minimien ja maksimien läheisyydessä riittävästi mittauspisteitä. 

 

 

4 Tulosten käsittely 

 

Työstä tehdään normaali työselostus, jossa esitellään teoria ja mittauslaitteisto sekä 

tehtyjen havaintojen perusteella esitetään työssä havaitun Hg:n viritystilan energian 

määrittäminen sekä viritystilan energia virherajoineen. Viritystilan energia tulee laskea 

käyttäen hyväksi vierekkäisiä maksimeja ja toisaalta vierekkäisiä minimejä. 

Lopputuloksena tulee ilmoittaa yksi arvo (virheineen), joka on saatu painotetulla 

keskiarvolla.  

 

Etsitään mahdollisia systemaattisia virheitä ja selvitetään mistä ne johtuvat. Lisäksi 

pohditaan miksi koe on tehtävä yksiatomisella kaasulla. Jos kuvan 5 maksimit vastaavat 

Hg-atomien monikertaisia virityksiä, maksimien (minimien) tulisi olla tasavälisiä. Onko 

näin mittauksessasi? 

 

Pohdi seuraavia kysymyksiä selostuksesi johtopäätökset –osiossa: (voit tarvittaessa 

kysyä apua assistenteilta) 

Miksi elektroni ei menetä energiaansa merkittävästi kimmoisissa törmäyksissä? Kuinka 

paljon se voi niissä energiaa menettää? 

Mikä on kimmoinen ja mikä kimmoton törmäys? 

Mikä on vastajännitteen U3 tarkoitus? 

Selitä virityksen ja fotoniemission välinen yhteys. 

Mikä on symbolilla G merkitty komponentti kuvan 1 kytkentäkaaviossa? 

Mikä on oleellinen ero kytkentöjen 3a ja 3b välillä? 

Miksi kytkennällä 3b saadaan nimenomaan ensimmäisen sallitun virityksen monikerrat, 

eli miksi ei muita virityksiä (ja niiden monikertoja)? 

 

Lisäkysymyksiä (vapaaehtoisia): 

Mihin jännitteeseen anodi kytketään? Miksi? 

Mitä merkitystä on sillä, että virtaa mitataan jännitteen U1 + U2 – U3 funktiona eikä U1 + 

U2 funktiona? 

Mihin uunin lämpötila vaikuttaa? 
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Liite 1.  Elohopean termikaavio. Siirtymien yhteydessä olevat luvut ilmoittavat siirtymän 

aallonpituuden Ångströmeinä (Å = 10
-10

 m) 

 

 

 

 


