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Tiivistelmä

Pro  gradu  -työssä  rakennettiin  Jyväskylän  yliopiston  fysiikan  laitokselle 

säteilyilmaisimena  toimiva  diffuusiosumukammio  jatkuvaan  esittelykäyttöön. 

Tutkimuksessa  selvitettiin  sumukammion  toimintaperiaate  sekä  erilaiset 

käyttömahdollisuudet  ionisoivan  säteilyn  havainnollistamisessa.  Sumukammion 

toiminta  perustuu  ylikylläisen  höyryn  tiivistymiseen  ionisoivan  säteilyn  kammioon 

tuottamien  ionien  ympärille,  jolloin  varauksellisen  hiukkassäteilyn  hiukkasten  radat 

näkyvät  kammiossa  tiivistymisvanoina.  Sumukammio  kykenee  ilmaisemaan  suoraan 

kaikkia varauksellisen hiukkassäteilyn lajeja ja epäsuorasti myös varauksetonta säteilyä 

sen tuottamien sekundääristen varauksellisten hiukkasten kautta. Tästä syystä kammio 

soveltuu  erinomaisesti  havainnollistamaan  muun  muassa  taustasäteilyä,  kosmista 

säteilyä sekä säteilyn ja aineen välisiä vuorovaikutustapoja.
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Johdanto

Ernest  Rutherford  on  kuvannut  sumukammiota  sanoin:  ”The  most  original  and 

wonderful  instrument  in  scientific  history”  [1].  Kammio  kirjaimellisesti  tarjoaa 

näkymän  näkymättömään  maailmaan,  sillä  se  on  yksi  harvoista  laitteista,  joilla  on 

mahdollista havaita ionisoivaa säteilyä paljain silmin. Sumukammioita on käytetty yli 

sata vuotta ionisoivan säteilyn ja höyryn tiivistymisen tutkimuksessa, ja monet niillä 

tehdyt  tutkimukset  ovat  olleet  Nobelin  palkinnon  arvoisia  [2,  3,  4].  Silti  harva 

fyysikkokaan on kuullut sumukammioista, vaikka niiden historiallinen merkitys muun 

muassa ydin- ja hiukkasfysiikan tutkimuksessa on kiistaton.

Pro  gradu  -työn  tavoitteena  oli  rakentaa  Jyväskylän  yliopiston  fysiikan  laitokselle 

jatkuvatoiminen,  diffuusioperiaatteella  toimiva sumukammio ja selvittää  tutkielmassa 

sen toimintaperiaate sekä mahdollisuudet ionisoivan säteilyn havainnollistamiskäytössä. 

Tutkimus  tehtiin  pääosin  1900-luvun  alun  sumukammioita  käsittelevien  artikkelien 

pohjalta ja havainnoimalla rakennetussa sumukammiossa tapahtuvia ilmiöitä.

Tutkimuskysymyksiä asetettiin kolme kappaletta: 

1) Millä periaatteilla diffuusiosumukammio toimii, ja millainen on sen rakenne?

2) Mitkä ovat JYFL:n sumukammion toiminnan kannalta olennaiset käyttöparametrit, ja 

kuinka ne vaikuttavat laitteen toimintaan?

3) Mitä diffuusiosumukammiolla voidaan havaita, ja mitkä ovat tehtyjen havaintojen 

mahdolliset fysikaaliset syyt?

Tutkimuksessa on käytetty vain vähän kvantitatiivista ja matemaattista käsittelyä ja sen 

sijaan  painotettiin  laadullisia  havaintoja  ja  selityksiä.  Tämä painotus  valittiin,  koska 

diffuusiosumukammio suunniteltiin pääasiallisesti havainnollistamiskäyttöön eikä sillä 

ole tarkoituskaan kerätä tarkkaa tilastollista dataa. Kvantitatiivisena säteilyilmaisimena 

JYFL:n sumukammio on alkeellinen, koska jokainen tapahtuma joudutaan laskemaan 

ihmisvoimin. Tilastolliseen käsittelyyn tarvittavan datamäärän kerääminen ei ole tällä 

tavoin  mielekästä.  Vahvimmillaan  laite  on  laadullisena  havainnollistamistyökaluna, 

jonka avulla voidaan perehtyä monipuolisesti ionisoivan säteilyn luonteeseen.



6

1 Diffuusiosumukammio

1.1 Historiaa

Vuonna 1911 C.  T.  R.  Wilson havaitsi  ionisoivan  säteilyn  jättävän tiivistymisvanoja 

ylikylläiseen vesihöyryyn tutkiessaan pilvien muodostumista ionien vaikutuksesta [1] 

[5, s. 285]. Tutkimuslaitteena hän käytti sylinterin muotoista kammiota, jonka tilavuutta 

voitiin muuttaa mäntämäisen pohjan avulla. Kammion ilma kyllästettiin vesihöyryllä, 

minkä  jälkeen  kammiota  laajennettiin.  Laajentaminen  viilensi  kammion  sisäilmaa, 

jolloin  vesihöyrystä  tuli  ilman suhteen  ylikylläistä  (englanniksi  supersaturated).  Kun 

kammiosta  oli  poistettu  muut  tiivistymiskeskukset,  ylikylläinen  höyry  tiivistyi 

kammioilman vapaiden ionien ympärille pisaroiksi muodostaen näkyvää sumua. Tämän 

ilmiön  seurauksena  ionisoivan  hiukkasen  radalleen  tuottama  ionisaatio  (jatkossa 

lyhyesti ionisaatiokaskadi) voitiin nähdä tiivistymisvanana kammiossa kuten kuvassa 1.

Laajennusperiaatteella  toimivaa  kammiota  kutsutaan  keksijänsä  mukaan  Wilsonin 

sumukammioksi  (Wilson  cloud  chamber)  tai  laajenemissumukammioksi  (expansion 

cloud chamber). Keksintöä jalostettiin myöhemmin nimenomaan hiukkasten ja niiden 

ratojen  ilmaisua  varten.  Sumukammioon  muodostuneita  tiivistymisvanoja  ryhdyttiin 

valokuvaamaan, jotta ratoja voitaisiin analysoida tarkemmin. Wilson sai keksimästään 

menetelmästä fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1927 [2].

Wilsonin  sumukammion  heikkoutena  on  sen  katkonainen  toiminta-aika.  Kammion 

laajennuksen  jälkeen  ylikylläinen  höyry  tiivistyy  tavalla  tai  toisella,  tavallisimmin 

kammion  väliaineena  toimivan  kaasun  pölyhiukkasiin,  tai  niiden  poissa  ollessa 

kammiokaasun ioneihin [6, s. 226]. Tiivistyminen poistaa höyryn ylikylläisyyden, kuten 

tekee myös kammion lämpeneminen laajennuksen jälkeen [6, s. 253], joten tietyn ajan 

kuluttua laajennuksesta kammio ei  enää kykene ilmaisemaan hiukkasia.  Katkonaisen 

toiminta-ajan takia  harvinaisten  tapahtumien,  kuten tiettyjen hiukkasten hajoamisten, 

havainnointi  oli  Wilsonin  sumukammiolla  vaikeaa  [7,  s.  409],  ja  kysyntä 

jatkuvatoimiselle sumukammiolle syntyi.
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R.  E.  Vollrath  ja  A.  Langsdorf  kehittivät  1930-luvulla  yhtä  aikaa  omia  versioitaan 

jatkuvatoimisesta  sumukammiosta.  Vollrathin  vuonna  1936  kehittämässä  kammiossa 

höyrystetään  happoa  (HCl)  ja  vettä  [7,  s.  409-410].  Kahden  höyryn  sekoittuessa 

kammiossa diffuusion vaikutuksesta höyryseoksesta tulee ylikylläistä sekä veden että 

hapon  suhteen.  Laite  toimi  ionisoivan  säteilyn  visualisointitarkoituksessa,  mutta 

tiivistymisvanojen laatu oli sen verran heikko, että niitä ei voitu valokuvata silloisella 

valokuvaustekniikalla.  Vanojen  laatua  heikensi  muun  muassa  liian  voimakkaasta 

tiivistymisestä vapautuneen latentin lämmön aiheuttama ilman liike. 

Langsdorf puolestaan kehitti  hieman Vollrathin jälkeen, vuonna 1938 sumukammion, 

jossa höyrystetään metanolia [8, s. 92‒93]. Höyry johdetaan hiilidioksidilla täytettyyn 

kammioon,  jossa  höyry  diffundoituu  kohti  vaakatasossa  olevaa  viilennettyä 

havainnointilevyä  tiivistyen  sen  pintaan.  Levyn  yläpuolelle  muodostuu  muutaman 

senttimetrin  paksuinen  kerros,  jossa  levyn  pinnalle  kulkeutuva  höyry  on 

ylikyllästyneessä tilassa. Tiivistymisvanat ovat havaittavissa tässä kerroksessa, ja niitä 

pystyttiin myös valokuvaamaan. Langsdorf kutsui laitettaan diffuusiosumukammioksi 

(diffusion cloud chamber), jona se tunnetaan myös nykyään.

Kuva 1: Alfahiukkaset muodostavat Wilsonin alkuperäisessä sumukammiossa 

tiivistymisvanoja [5, plate 9].
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Sumukammioita käytettiin säteilyn havainnointiin aina 1950-luvulle asti, jonka jälkeen 

ne  korvautuivat  kuplakammioilla  (bubble  chamber)  [9,  s.  Vii,  2,  5].  Kuplakammion 

kehitti D. A. Glaser vuonna 1952, ja hän sai keksinnöstään fysiikan Nobelin palkinnon 

vuonna 1960 [10]. Kuplakammion toimintaperiaate on sama kuin sumukammion, mutta 

kuplakammiossa  on  nestettä,  joka  on  ylikuumennettua  eli  kuumennettu  yli 

kiehumispisteen [11, s. 474], [9, s. 10‒11]. Tässä tilassa neste alkaa kiehua, mikäli sinne 

joutuu  nukleaatiokeskuksia,  joina  toimivat  esimerkiksi  ionit.  Ionisoiva  säteily  jättää 

nesteeseen  samanlaisia  ionisaatiokaskadeja  kuin  kaasuun,  ja  kiehuminen  alkaa  täten 

hiukkasen  radan  välittömästä  läheisyydestä.  Hiukkasen  rata  voidaan  siis  havaita 

kammiossa kuplavanana.  Nopealla  valokuvaustekniikalla  nämä vanat  voidaan kuvata 

ennen  kuin  neste  kiehuu  kauttaaltaan.  Valokuvat  analysoidaan  jälkikäteen 

sumukammioista otettujen kuvien tapaan [9, s. 2]. 

Kuplakammion  etu  sumukammioon  nähden  on  tiiviimpi  väliaine,  joten  hiukkasten 

energiajättö  on  kuplakammiossa  suurempi  [9,  s.  5].  Tämä  johtaa  sumukammiota 

parempaan  havaitsemistehokkuuteen  erityisesti  suurienergisten  hiukkasten  osalta. 

Esimerkiksi  CERN:in  Gargamelle-kuplakammiolla  tehty  tutkimus  johti  heikon 

vuorovaikutuksen neutraalin virran löytymiseen vuonna 1973 [12]. Sumukammioiden 

merkitystä  kuplakammioihin  verrattuna  ei  pidä  kuitenkaan  vähätellä,  sillä 

sumukammioiden avulla löydettiin esimerkiksi positroni vuonna 1932 [13, s. 491] ja 

kaoni  vuonna  1953  [14,  s.  855].  Nykyisin  sekä  sumu-  että  kuplakammiot  ovat 

ilmaisimina vanhentuneita, mutta diffuusiosumukammiota käytetään edelleen opetus- ja 

demonstraatiokäytössä [15, s. 903]. 

1.2 Toimintaperiaate

Nykyaikaiset  diffuusiosumukammiot  ovat  toimintaperiaatteeltaan  hyvin  samanlaisia 

Langsdorfin  kehittämän laitteen  kanssa,  mistä  esimerkkinä  toimivat  Phywen [16]  ja 

Supersaturated  Environmentsin  [17]  valmistamat  kaupalliset  sumukammiot.  Phywen 

sumukammiota  käytettiinkin  mallina  suunniteltaessa  JYFL:n  kammiota,  jonka 

toimintaperiaate  on  esitetty  kuvassa  2.  Sumukammion  sisällä  on  alkoholisäiliö  tai 

-lähde,  josta  alkoholia  höyrystetään  lämmittämällä.  Kammion  pohjalla  olevaa 

alumiinista mustaa levyä, josta jatkossa käytetään termiä havainnointilevy, viilennetään 
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alkoholin  tiivistymislämpötilan  alapuolelle.  Kammion  kattoa  lämmitetään 

vastuslankojen  avulla,  jotta  katon  ja  pohjan  välille  muodostuu  tarpeeksi  suuri 

lämpötilaero. Katon lämmitys myös estää alkoholin tiivistymisen kammion kattoon.

Kammion  pohjan  ja  katon  välisen  lämpötilaeron  seurauksena  diffuusio  on 

voimakkaampaa  kammion  yläosassa,  joten  alkoholihöyry  diffundoituu  kohti  kylmää 

pohjaa,  ja  lämpötilaero  pyrkii  tällä  tavoin  tasoittumaan.  Pohjan  viilennys  voidaan 

toteuttaa  pienemmissä  laitteissa  hiilidioksidijäällä  [17]  ja  suuremmissa  yleensä 

mekaanisesti  lämpöpumpulla  [16].  Mekaanisesti  viilennettävien  laitteiden  etuna  on 

huoltovapaus  ja  pidempi  toiminta-aika  verrattuna esimerkiksi  hiilidioksidijäällä 

viilennettäviin  kammioihin.  Haittapuolena  mekaanisesti  toimivat  kammiot  ovat 

rakenteeltaan monimutkaisempia ja kalliimpia.

Diffuusiosumukammion  yhtenä  heikkoutena  verrattuna  Wilsonin  sumukammioon  on 

sen  matala,  vain  muutaman  senttimetrin  korkuinen  ilmakerros  havainnointilevyn 

yläpuolella,  jossa  alkoholihöyry  on  ylikyllästynyttä.  Vain  tämä  alue  voi  ilmaista 

säteilyä, ja jatkossa siitä käytetään nimitystä aktiivinen alue. Ionisoivan hiukkasen radan 

ei kuitenkaan välttämättä tarvitse kulkea aktiivisen alueen läpi näkyäkseen sillä, koska 

sumukammioon voidaan luoda sähkökenttä, joka painaa ionisaatiokaskadeja aktiiviselle 

alueelle sen yläpuolelta [18, s. 976]. Sähkökentän vaikutuksesta kammiossa nähtävien 

tiivistymisvanojen määrä siis  kasvaa.  Sähkökentällä  on myös useita  muita  kammion 

toimintaa tehostavia vaikutuksia, joita käsitellään lisää luvussa 2.4.

Kuva 2: JYFL:n diffuusiosumukammion toimintaperiaate.
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2 Teoreettiset lähtökohdat

2.1 Ionisoiva säteily ja sen vuorovaikutustavat väliaineen kanssa

Ionisoivaksi säteilyksi kutsutaan kaikkea hiukkas- ja sähkömagneettista säteilyä, jolla 

on  tarpeeksi  energiaa  rikkoakseen  molekyylien  välisiä  sidoksia  tai  ionisoidakseen 

atomeja  tai  molekyylejä  tuottaen  ioneja  [19,  s.  1646]  [20,  s.  12].  Tavallisimmat 

ionisoivan säteilyn lajit ovat alfa-, beta- ja neutronisäteily, jotka ovat hiukkassäteilyä, ja 

sähkömagneettinen säteily, joka on gamma- tai röntgensäteilyä [20, s. 12, 44]. 

Hiukkassäteilyn  tapauksessa  varaukselliset  hiukkaset,  kuten  alfa-  ja  betahiukkaset, 

vuorovaikuttavat  yleisimmin  Coulombin  vuorovaikutuksen  välityksellä  kohdeaineen 

atomin elektroniverhon kanssa [21, s. 192]. Pienellä todennäköisyydellä hiukkanen voi 

myös  vuorovaikuttaa  atomiytimen  kanssa.  Ydinvuorovaikutuksen  todennäköisyys  on 

kuitenkin pieni, sillä ytimen säde (n. 1 fm) on karkeasti vain 10-5 koko atomin säteestä 

(n.  0,1  nm).  Täten  hiukkasen  vuorovaikutus  elektroniverhon  kanssa  on  karkeasti 

yksinkertaistettuna  noin  1010 kertaa  todennäköisempää  kuin  vuorovaikutus  ytimen 

kanssa.

Coulombisissa  vuorovaikutuksissa  varattu  hiukkanen  voi  virittää  väliaineen  atomin 

sidotun  elektronin  korkeammalle  viritystilalle  menettäen  viritystä  vastaavan  määrän 

energiaa  [21,  s.  194].  Kohdeatomi  voi  myös  ionisoitua,  mikäli  vuorovaikutuksessa 

siirtyvä  energia  ylittää  kohdeatomin  ionisaatioenergian.  Ionisaatioenergiat  ovat 

tyypillisesti  10  eV:n  luokkaa.  Varauksellisen  hiukkasen  edetessä  ja  hidastuessa 

väliaineessa  sen  energian  menetystä  pituusyksikköä  kohti  (dE/dx)  kutsutaan 

energiajätöksi  (yleensä  englanniksi  stopping  power,  eksaktimmin  kuitenkin  stopping 

force).  Raskaille  ionisoiville  hiukkasille,  kuten  alfahiukkasille,  energiajättöä  kuvaa 

laajalla energia-alueella Bethen yhtälö [22, s. 31]

dE
dx

= S = 4 e4 z 2

m0 v2 N Z [ln 2m0 v2

I
−ln1− v2

c2 − v2

c2 ]  . (1)
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Yhtälö (1) ei kuitenkaan kuvaa matalaa energia-aluetta, jossa väliaineen elektroneja voi 

sitoutua alfahiukkaseen, jolloin sen varaustila ei pysy vakiona. 

Relativistisille  elektroneille  puolestaan  Coulombin  vuorovaikutuksista  johtuvaa 

energiajättöä kuvaa yhtälö [22, s. 42]

S = 2e4 N Z
m0 v2 [ ln

m0 v2 E
2 I 2 1−2 

−ln 2 21−2−121−21
8
1−1−22] . (2)

Lausekkeissa (1) ja (2)  e on alkeisvaraus,  z on ionisoivan hiukkasen varaus ja  v sen 

nopeus,  NZ on  väliaineen  elektronitiheys,  m0 elektronin  massa  ja  I keskimääräinen 

väliaineen virityspotentiaali. Lisäksi yhtälössä (2) termi β = v /c.

Neutronisäteily  varauksettomana  ei  vuorovaikuta  Coulombin  vuorovaikutuksen 

välityksellä,  joten  se  ei  ole  suoraan  ionisoivaa.  Neutronisäteily  lasketaan  kuitenkin 

ionisoivaksi  säteilyksi,  sillä  vapaat  neutronit  voivat  aiheuttaa  ydinreaktioita 

kohdeatomeissa  [21,  s.  444],  joiden  tuotteina  voi  syntyä  varauksellisia  hiukkasia  ja 

sähkömagneettista säteilyä. Neutronisäteily myös läpäisee väliainetta tehokkaasti, koska 

neutronit  vuorovaikuttavat  hyvin  epätodennäköisesti  väliaineen  elektronien  kanssa. 

Vapaat  neutronit  hajoavat  spontaanisti  protoniksi,  elektroniksi  ja  elektronin 

antineutriinoksi puoliintumisajalla 880,1 sekuntia (n. 15 min) [23]:

n pe-e . (3)

Neutronin hajoamistuotteista protoni ja elektroni ovat varauksellisina ionisoivia.

Ionisoivan  sähkömagneettisen  säteilyn  vuorovaikutusmekanismit  aineen  kanssa  ovat 

hiukkassäteilyä monimutkaisempia [21, s. 198–201]. Fotoni voi sirota kohdeatomista, 

absorboitua atomiin tai muodostaa elektroni-positroniparin. Fotonit (ja hiukkaset) voivat 

myös  vuorovaikuttaa  pienellä  todennäköisyydellä  atomiytimen  kanssa  johtaen  joko 

siroamiseen, absorptioon tai ydinreaktioon. 
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Hiukkasten  vuorovaikutuksia  kutsutaan  törmäyksiksi,  vaikka  kyseessä  on 

etävuorovaikutus  eivätkä  hiukkaset  ”kosketa”  toisiaan.  Tilannetta  voidaan  kuitenkin 

tarkastella  klassisen  fysiikan  lakien  pohjalta  käyttäen  Coulombin  vuorovaikutusta  ja 

liikemäärän sekä energian säilymislakeja. Kevyiden ja suurienergisten hiukkasten, kuten 

elektronien, tapauksessa on kuitenkin usein huomioitava suhteellisuusteorian vaatimat 

korjaukset klassisiin laskuihin.

2.1.1 Alfasäteily

Alfasäteilyä  syntyy,  kuin  atomiydin  emittoi  ydinreaktiossa  alfahiukkasen  eli 

heliumytimen 4He2+ (merkitään symbolilla α). Alfasäteilylle tyypillinen energia on noin 

5  MeV [21,  s.  193].  Kuvassa  3 on  esitetty  alfahiukkasten  keskimääräinen  kantama 

ilmassa energian funktiona. Kuvasta nähdään, että esimerkiksi 5 MeV:n alfahiukkasen 

kantama ilmassa on noin 3,5 cm. Koska alfahiukkanen on massaltaan suuri verrattuna 

Kuva 3: Alfahiukkasten keskimääräinen kantama ilmassa hiukkasen energian funktiona.  

Kuvaaja on piirretty lähteen [24, s. 20] tietojen perusteella.
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elektroniin (mα = 4,001507 u ja  me = 5,4857990 × 10-4 u) [25, s. s. 71], sen liikkeen 

suunta  ei  olennaisesti  muutu  törmäyksissä  väliaineen  elektronien  kanssa.  Täten 

alfahiukkaset etenevät väliaineessa suoraviivaisesti, elleivät ne törmää atomiytimiin.

Raskaan  ionisoivan  hiukkasen,  kuten  alfahiukkasen,  suorassa  törmäyksessä 

kohdeatomin  elektroniin  hiukkanen  menettää  kineettistä  energiaansa elektronille 

suurimman mahdollisen määrän [21, s.  193]. Suora törmäys on kyseessä silloin, kun 

törmäävän  hiukkasen  massakeskipisteen  liikesuunta  on  kohti  kohdehiukkasen 

massakeskipistettä,  jolloin  hiukkaset  eivät  siroa  törmäyksessä  kulmiin. Törmäävän 

hiukkasen energian menetys suorassa törmäyksessä elektroniin määräytyy lausekkeen 

(4) mukaisesti:

T = T  4m
M   . (4)

Lausekkeessa (4)  T on törmäävän hiukkasen alkuperäinen kineettinen energia,  m on 

elektronin massa ja M ionisoivan hiukkasen massa.

Alfahiukkaselle,  jonka energia  on 5 MeV, saadaan lausekkeesta  (4) maksimaaliseksi 

kineettisen energian menetykseksi 2,7 keV. Tämä on tuhansia kertoja suurempi kuin 

tyypillinen  atomin  ionisoitumisenergia.  Yhdellä  alfahiukkasella  on  siis  riittävästi 

energiaa  ionisoida  tuhansia  atomeja,  vaikka  vain  murto-osa  törmäyksistä  johtaakin 

ionisaatioon.  Törmäyksissä  atomeista  vapautuneet  elektronit  (ns.  deltaelektronit  tai

δ-elektronit) voivat saada tarpeeksi kineettistä energiaa vapauttaakseen lisää elektroneja 

muista ympäristön atomeista synnyttäen verrattain laaja-alaisen ionisaatiokaskadin.

2.1.2 Betasäteily

Betasäteilystä puhuttaessa viitataan yleensä vain beta-aktiivisten ydinten hajoamisissa 

syntyviin elektroneihin (β- tai e-) ja positroneihin (β+ tai e+). Jatkossa kuitenkin termeillä 

betasäteily  tai  -hiukkanen  voidaan  viitata  myös  muihin  vapaisiin  elektroneihin  ja 

positroneihin,  kuten  ionisoivan  säteilyn  atomiytimistä  vapauttamiin  elektroneihin  tai 

parinmuodostuksessa syntyneisiin elektroneihin ja positroneihin. 
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Vapaat  betahiukkaset  vuorovaikuttavat  aineen  kanssa  samalla  tavoin  kuin  alfasäteily 

[21,  s.  196]  paitsi  että  betahiukkaset  eivät  voi  sitoa  väliaineesta  elektroneja. 

Betahiukkaset  ovat  myös  usein  nopeuksiltaan  relativistisia  toisin  kuin  alfahiukkaset. 

Lisäksi  betahiukkasten keveydestä johtuen niiden nopeuden suuruus ja etenemissuunta 

voi muuttua törmäyksissä voimakkaasti,  ja siten niiden rata väliaineessa ei ole suora 

vaan voimakkaasti mutkitteleva. Samasta syystä  betahiukkanen menettää alfahiukkasta 

suuremman osan energiastaan sähkömagneettisena säteilynä [21, s. 197], tosin ilmassa 

säteilyn osuus suurienergisten  betahiukkasten energianmenetyksestä  on enintään vain

10 %. Ilmassa etenevän betahiukkasen keskimääräisen kantaman riippuvuus hiukkasen 

energiasta on esitetty kuvassa 4.

Koska  törmäävä  betahiukkanen  on  massaltaan  identtinen  kohdehiukkasen  elektronin 

kanssa,  törmäyksen  jälkeen  ei  voida  ratojen  perusteella  erottaa,  onko  törmäyksen 

jälkeen  matkaansa  jatkava  hiukkanen alkuperäinen  betahiukkanen vai  kohdeatomista 

Kuva 4: Betahiukkasten keskimääräinen kantama ilmassa energian funktiona.  

Kantamat on laskettu lähteen [26, s. 30] yhtälöistä, jotka on jaettu ilman tiheydellä

1,293 mg/cm3 [25, s. 78].
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irronnut elektroni [21, s. 196]. Positroni tosin voidaan tarvittaessa tunnistaa varauksensa 

perusteella,  sillä  sen  rata  kaareutuu  magneettikentässä  vastakkaiseen  suuntaan  kuin 

samaan suuntaan etenevän elektronin rata. 

2.1.3 Sähkömagneettinen säteily

Sähkömagneettisen  fotonisäteilyn  lajeista  röngen-  ja  gammasäteily  ovat  tyypillisesti 

tarpeeksi  suurienergisiä  ionisoimaan  väliainetta.  Nämä  kaksi  säteilylajia  erotetaan 

toisistaan  syntymekanismin  perusteella:  röntgensäteilyä  syntyy  atomien 

elektronikuorilla ja varauksellisten hiukkasten jarrutussäteilynä, kun taas gammasäteily 

saa  alkunsa  atomiytimissä.  Kummatkin  ovat  kuitenkin  fotonisäteilyä  ja  niiden 

vuorovaikutusmekanismit  väliaineessa  ovat  samat.  Jatkossa  fotoneista  puhuttaessa 

tarkoitetaan nimenomaan röntgen- tai gammafotoneja.

Fotonisäteilyn  vuorovaikutusmekanismit  väliaineen  kanssa  ovat  Comptonin  sironta, 

valosähköinen ilmiö ja parinmuodostus [21, s. 198]. Vallitseva vuorovaikutusmekanismi 

riippuu säteilyn energiasta ja väliaineen protoniluvusta  Z kuvan  5 mukaisesti.  Kuvan 

symbolit σ, τ ja χ kuvaavat kunkin vuorovaikutusmekanismin todennäköisyyttä. 

Kuva 5: Fotonisäteilyn ja aineen välisten vuorovaikutusmekanismien 

vallitsevuudet riippuvat säteilyn energiasta ja väliaineen protoniluvusta.  

Yhtenäiset viivat kuvaavat 50 %:n todennäköisyyttä. [21, s. 202]
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Comptonin  sironnassa  fotoni  siroaa  lähes  vapaasta  elektronista  irrottaen  elektronin 

täysin atomiytimen vaikutuspiiristä [21, s. 199]. Lähes vapaiksi elektroneiksi voidaan 

käsittää  sidosenergialtaan  pienet,  atomin  uloimpien  elektronikuorien  elektronit. 

Sironnassa  osa  fotonin  energiasta  siirtyy  elektronin  irrotustyöksi  sekä  elektronin 

kineettiseksi energiaksi ja fotonin etenemissuunta muuttuu.

Valosähköisen  ilmiön  teoreettisen  perustan  esitti  Albert  Einstein  vuonna  1905

[27, s.  373–374],  ja hän sai  työstään vuoden 1921 fysiikan Nobelin palkinnon [28]. 

Valosähköinen  ilmiö  eroaa  Comptonin  sironnasta  siten,  että  fotonin  kanssa 

vuorovaikuttava  elektroni  on  voimakkaammin  sitoutunut  atomiytimeen  [21,  s.  198]. 

Prosessissa elektroni vapautuu atomiytimen vaikutuspiiristä, kuten tapahtuu Comptonin 

sironnassakin, mutta fotoni absorboituu kokonaan. Elektronin saama energia on täten 

fotonin  koko  alkuperäinen  energia  vähennettynä  elektronin  sidosenergialla. 

Valosähköinen  ilmiö  vaatii  tapahtuakseen  atomiytimen  läsnäolon,  jotta  liikemäärä 

säilyisi tapahtumassa.

Parinmuodostuksessa fotoni muodostaa elektroni-positroniparin:

γ → e+ + e- . (5)

Parinmuodostus,  kuten  valosähköinen  ilmiökin,  vaatii  atomiytimen  läsnäolon 

liikemäärän säilymisen vuoksi [21, s. 201]. Prosessin energiatasapainoa kuvaa lauseke

E = T +me+ c2T -me- c2  , (6)

jossa Eγ on fotonin energia, me+  ja me -  ovat positronin ja elektronin massat (jotka ovat 

samat, ja joita merkitään yleisesti  me) ja T+ sekä  T- ovat positronin ja elektronin liike-

energiat.  Atomi  saa  parinmuodostuksessa  pienen  liike-energian,  joka  on  kuitenkin 

olematon  verrattuna  lausekkeen  (6)  muihin  termeihin.  Lausekkeen  (6)  perusteella 

fotonin  energian  on  oltava  vähintään  arvon  2mec2 =  1,022  MeV  suuruinen,  jotta 

parinmuodostus voisi tapahtua.
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Kuvan  5 mukaan ilmassa  (jossa  keskimääräinen  Z on  alle  10)  Compton-sironta  on 

vallitsevin vuorovaikutusmekanismi. Tyypillisesti siis yksi fotoni tuottaa ilmassa useita 

vapaita  elektroneja  ennen  absorboitumistaan.  Parinmuodostuksen  todennäköisyys  on 

ilmassa  sen  sijaan  pieni  verrattuna  muihin  vuorovaikutusmekanismeihin.  Kuitenkin 

Suomessa esimerkiksi kaliumin isotoopin 40K tuottamien gammafotonien (n. 1,5 MeV) 

kertymänopeus on maanpinnalla keskimäärin 3,3 fotonia neliösenttimetrillä sekunnissa 

[29,  s.  321,  374],  joten  ilmassa  tapahtuvia  parinmuodostuksia  on  havaittavissa 

sumukammiossakin.

2.1.4 Kosminen säteily

Kosminen säteily on yleisnimitys avaruudesta Maan ilmakehään ja pinnalle saapuville 

suurienergisille  hiukkasille  [19,  s.  1679].  Kosmisen  säteilyn  käsitteellä  voidaan 

tarkoittaa primääristen, avaruudesta tulevien kosmisten hiukkasten lisäksi myös niiden 

ilmakehässä  tuottamia  sekundäärisiä,  tertiäärisiä  jne.  hajoamis-  ja  reaktiotuotteita

[30, s. 305]. Jatkossa tässä tutkielmassa kosmisella säteilyllä tarkoitetaan jälkimmäisenä 

mainittua, laajempaa käsitettä, ellei toisin mainita. 

Primäärinen kosminen säteily koostuu pääasiassa protoneista (n. 79 %), alfahiukkasista 

(n.  15  %)  ja  raskaammista  atomiytimistä  [30,  s.  305].  Primääristen  kosmisten 

hiukkasten  pystysuora  vuo  yläilmakehässä  on  noin  10  000  hiukkasta  neliömetrille 

sekunnissa [30, s. 306], ja ne ovat energialtaan relativistisia, eli kunkin hiukkastyypin 

energia  on hiukkasen oman lepomassan suuruusluokkaa tai  sitä  suurempi [31,  s.  1]. 

Protonille tämä vastaa esimerkiksi noin 1 000 MeV:n energiaa. Hyvin pienellä osalla 

primäärihiukkasista  voi  olla  energiaa  jopa  1020 eV.  Kosmisten  hiukkasten  ja  niiden 

hajoamistuotteiden  liikkeen  tarkastelussa  joudutaan  siis  käyttämään 

suhteellisuusteoriaa. 

Suhteellisuusteorian  mukaan  relativistisen  hiukkasen  nopeutta  ja  energiaa  yhdistää 

lauseke [19, s. 1430]

Ek = mc2 1
1−v2/c2−1  , (7)
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jossa  m on  hiukkasen  lepomassa,  c valonnopeus  ja  v hiukkasen  nopeus 

laboratoriokoordinaatistossa. Lauseke (7) voidaan kirjoittaa tiiviimmin muotoon

E k = −1mc2  , (8)

jossa tekijä γ riippuu hiukkasen nopeudesta:

 = 1
1−v2 /c2  . (9)

Toisaalta tekijälle γ saadaan lausekkeesta (8) toisinaan käyttökelpoisempi, kineettisestä 

energiasta riippuva muoto:

 =
Ek

mc21  . (10)

Lausekkeesta (7) voidaan edelleen ratkaista nopeudelle yhtälö

v = c1− 1

 E k

mc21
2 = c1−−2

 . (11)

Yläilmakehässä  kosmiset  hiukkaset  vuorovaikuttavat  atomiydinten  kanssa  tuottaen 

kirjavan  joukon  erilaisia  sekundäärisiä  hiukkasia  [32,  s.  9].  Suurin  osa  näissä 

törmäyksissä syntyvistä hiukkasista on pioneja (π+,  π-, π0) [32, s. 10]. Pioneja syntyy 

muun muassa seuraavissa reaktioissa [21, s. 669]:

p + p → p + p + π0, (12)
p + p → p + n + π+, (13)
p + n → p + p + π-, (14)
p + n → p + n + π0. (15)

Oletetaan, että syntyvän pionin kineettinen energia Ek on 1 000 MeV, eli se on selvästi 

relativistinen,  koska varauksellisen pionin massan  mπc2 tiedetään olevan noin 139,57 

MeV [23]. Lausekkeesta (11) saadaankin 1 000 MeV:n pionille nopeudeksi 0,99c.
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Varauksellisen pionin keskimääräinen elinikä on noin 2,60 × 10−8 s ja varauksettoman 

pionin  elinikä  vielä  vähemmän  [23].  Tässä  ajassa  lähes  valon  nopeutta

c ≈  3  ×  108 m/s  etenevä  varauksellinen  pioni  ehtii  lepokoordinaatistossaan  kulkea 

matkan s ≈ 3 × 108 m/s × 2,603 × 10−8 s ≈ 7,8 m. 

Toisaalta relativistisen hiukkasen omassa lepokoordinaatistossaan kulkema matka  s on 

[19, s. 1416]

s =
s0


 , (16)

jossa s0 on hiukkasen kulkema matka laboratoriokoordinaatistossa. Täten Maan pinnalta 

tarkasteltuna hiukkasen kulkema matka on

s0 =  s =  E k

mc21 s , (17)

josta  saadaan  varauksellisen  pionin  kulkemaksi  keskimääräiseksi  matkaksi  noin  64 

metriä  ennen  hajoamistaan.  Lyhyestä  kantamastaan  johtuen  pioneja  esiintyykin 

matalalla ilmakehässä hyvin vähän verrattuna muihin kosmisiin hiukkasiin (ks. kuva 8).

Pionit  ja  muut  sekundääriset  kosmiset  hiukkaset  tuottavat  hajotessaan  tai  ilmakehän 

atomien  kanssa  reagoidessaan  lisää  hiukkasia.  Tuloksena  on  kuvan  6 simulaation 

mukainen  kilometrejä  korkea  hiukkassuihku  (air  shower).  Kuvassa  7 on  esitetty 

havainnollistus hiukkassuihkun eri komponenteista ja kuvassa  8 kosmisen säteilyn ja 

sen aiheuttamien hiukkassuihkujen eri hiukkastyyppien pystysuorat vuot ilmakehässä.

Hajotessaan pionit tuottavat myoneja (μ+,  μ-), jotka ovat elektronien kaltaisia leptoneja 

mutta  massaltaan  noin 200 kertaa suurempia (mμc2 = 105,66 MeV) [23].  Vallitsevat 

(lähes 100 %) pionien hajoamismekanismit ovat

--  , (18)

 ++  , (19)

0  2  . (20)
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Kuva 6: Simulaatio protonin tuottamasta hiukkaskaskadista 

ilmakehässä [33]. Sinisellä värillä on merkitty hadronit,  

punaisella fotonit, elektronit sekä positronit ja vihreällä 

myonit.
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Myonien  elinikä  lepokoordinaatistossa  on  2,197  ×  10-6 s,  jossa  myoni  kulkee  siis 

elinaikanaan matkan s = 3 × 108 m/s × 2,197 × 10-6 s = 659,1 m. Kun oletetaan myonin 

kineettiseksi energiaksi 1 000 MeV, niin lausekkeeseen (17) sijoittamalla myonin massa 

ja laskettu  s saadaan myonin kulkemaksi matkaksi  Maan pinnalta  tarkasteltuna noin

6 900 m. Myonit kulkevat siis tyypillisesti useita kilometrejä ennen hajoamistaan, joten 

yläilmakehässä syntyneitä myoneja voidaan havaita maanpinnalla asti. Keskimääräinen 

myoniaktiivisuus maanpinnalla kuvasta  8 arvioituna (yhtenäinen viiva,  μ+ +  μ-) onkin 

noin  sata  myonia  neliömetrillä  sekunnissa,  ja  ne  muodostavat  suurimman  osan 

varauksellisten hiukkasten kertymänopeudesta Maan pinnalla [29, s. 44].

Hajotessaan myonit tuottavat elektroneja tai positroneja riippuen myonin varauksesta. 

Hajoamisreaktiot ovat [23]:

-e-e , (21)

  + e+e . (22)

Kuvassa  9 on  esitetty  reaktion  (21)  havainnollistamiseksi  negatiivisen  myonin 

hajoamisen Feynman-diagrammi.

Kuva 7. Havainnollistava piirros kosmisen protonin tuottaman hiukkassuihkun eri  

komponenteista [29, s. 43].
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Kuva 9. Feynman-diagrammi negatiivisen myonin 

hajoamisesta [31, s. 15].

Kuva 8. Kosmisten hiukkasten ja niiden aiheuttamien hiukkassuihkujen 

laskennalliset pystysuorat hiukkasvuot ilmakehässä. Kuvaajissa on huomioitu 

vain yli 1 000 MeV:n hiukkaset. Pisteet vastaavat negatiivisten myonien (μ-)  

kokeellisesti mitattua vuota. [30, s. 306]
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2.2 Varauksellisen hiukkasen käyttäytyminen sähkö- ja magneettikentässä

Sumukammiolla  voidaan  tunnistaa  hiukkasen  varaus,  mikäli  kammioon  luodaan 

tarpeeksi  voimakas  magneettikenttä.  Varauksen  tunnistus  perustuu  siihen,  että 

magneettikentässä  samaan  suuntaan  liikkuvien,  varaukseltaan  vastakkaismerkkisten 

hiukkasten radat (ja täten myös niiden jättämät tiivistymisvanat) kaartuvat vastakkaisiin 

suuntiin.  Tällä  menetelmällä  C.  D.  Anderson  tunnisti  positronin  vuonna  1932

[13,  s.  491],  ja  hän  sai  löydöstään  fysiikan  Nobelin  palkinnon  vuonna  1936  [3]. 

Andersonin ottamassa kuvassa 10 on esitetty tilanne, jossa kuvan alareunasta saapuva, 

magneettikentässä  liikkuva  positroni  menettää  liike-energiaansa  lyijylevyyn.  Tämä 

havaitaan  hiukkasen  radan  voimistuneena  kaareutumisena  levyn  läpäisyn  jälkeen. 

Magneettikenttä suuntautuu kuvassa katsojasta tasoon päin.

Kuva 10. Kaikkien aikojen ensimmäinen, C. D. Andersonin julkaisema kuva 

positronin tiivistymisvanasta [13, s. 492]. Anderson sai positronin 

löytämisestä fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1936 [3].
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Varattujen hiukkasten käyttäytyminen sähkö- ja magneettikentissä perustuu Lorentzin 

voimaan.  Sähkömagneettisessa  kentässä  nopeudella  v  liikkuvaan,  varauksen  q 

omaavaan hiukkaseen kohdistuu voima [19, s. 1024]

F = q  E  v×B  , (23)

jossa  B  on  magneettivuon  tiheys  ja  E  sähkökenttä.  Sekä  B  että  E  voivat  olla 

aikariippuvaisia.  Yhtälöstä  (23)  voidaan  havaita,  että  sähkökentän  hiukkaseen 

kohdistama  voima  on  samansuuntainen  itse  sähkökentän  kanssa,  kun  taas 

magneettikentän  kohdistama  voima  on  kohtisuora  sekä  hiukkasen  liikesuunnan  että 

magneettivuon tiheyden suhteen. Täten homogeeninen magneettikenttä ohjaa hiukkasen 

ympyräradalle.  Paikallaan  olevaan  hiukkaseen  staattinen  magneettikenttä  ei  vaikuta, 

joten magneettikentän hiukkaseen kohdistama voima voi ainoastaan muuttaa hiukkasen 

liikesuuntaa.  Sähkökenttä  voi  sen  sijaan  muuttaa  sekä  hiukkasen  liikesuuntaa  että

liike-energiaa.

Homogeenisessa  magneettikentässä  etenevän  varauksellisen  hiukkasen  radan  säde 

voidaan laskea lausekkeesta [19, s. 1030]

R = p
∣q∣B , (24)

jossa  p on  hiukkasen  liikemäärä,  q on  sen  varaus  ja  B magneettivuon  tiheys. 

Relativistiselle hiukkaselle p = γmv [19, s. 1428], jossa m on hiukkasen lepomassa ja v 

on lausekkeesta (11) määräytyvä nopeus. Täten relativistiselle hiukkaselle lauseke (24) 

saa muodon

R = m c 2−1
∣q∣B

 . (25)

Keskimääräinen  magneettivuon  tiheys  JYFL:n  sumukammion  kestomagneettien 

kohdalla noin 1 cm:n korkeudella havainnointilevyn pinnasta mitattuna on noin 6 mT 

(ks.  kuva  19).  Lausekkeesta  (25)  saadaan  arvio  tässä  magneettikentässä  liikkuvan

0,2  MeV:n  elektronin  radan  säteelle.  Tällaisia  elektroneja  saadaan  muun  muassa
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90Sr-lähteestä,  jonka  betasäteilyn  päätepiste-energia  on  noin  500  keV  [29,  s.  378]. 

Elektronin  energialla  200 keV saadaan tekijälle  γ arvoksi  noin  1,4.  Tällöin  säteeksi 

saadaan noin 30 senttimetriä. Tämä lienee lähellä sitä maksimisädettä, jolla hiukkasen 

radan  kaareutuminen  vielä  voidaan  sumukammiossa  silmin  havaita,  sillä  JYFL:n 

sumukammion magneettien yhteinen leveys on n. 10 cm ja pituus n. 17 cm.

2.3 Höyryn liike ja tiivistyminen sumukammiossa

Sumukammion  toiminta  perustuu  höyryn  tiivistymiseen  nestepisaroiksi  ionien 

vaikutuksesta.  Höyrynä  käytetään  tavallisimmin  alkoholia,  kuten  etanolia  tai 

isopropanolia. Alkoholien käyttöä sumukammiossa voidaan perustella niiden matalalla 

höyrystymislämmöllä  verrattuna  veteen,  ja  lisäksi  ne  esiintyvät  huoneenlämmössä 

nesteinä.  Alkoholit  ovat  myös ihmiselle  suhteellisen  myrkyttömiä,  etenkin  etanoli  ja 

isopropanoli, joita käytetään mm. tavallisissa kotitalouden desinfiointiaineissa.

Sumukammiossa  alkoholihöyry  diffundoituu  kammion  lämmitetystä  yläosasta  kohti 

viilennettyä  pohjaa.  Diffuusion  vaikutuksesta  energiaa  siirtyy  korkeammasta 

lämpötilasta  matalamman  lämpötilan  suuntaan  ja  hiukkasia  ajautuu  suuremmasta 

pitoisuudesta  pienempään  [34,  s.  3‒4,  860‒861].  Diffuusio  on  molekyylien 

satunnaisliikkeestä johtuva ilmiö, ja sen seurauksena energiaa ja hiukkasia siirtyy niin 

kauan kun lämpötila- ja pitoisuuserot pysyvät sumukammiossa yllä. 

Koska alkoholihöyry tiivistyy sumukammion pohjalla, ja siten siis höyryn molekyylit 

poistuvat  kammion ilmatilasta,  höyryn  pitoisuus  ei  kasva  kammion alaosassa.  Täten 

höyryä diffundoituu kammion yläosista kohti pohjaa niin kauan kun pohjan lämpötila 

on höyryn tiivistymislämpötilan alapuolella.  On myös huomattava,  että höyry siirtyy 

kammiossa  nimenomaan  diffuusion  vaikutuksesta.  Kammiossa  ei  saa  esiintyä 

makroskooppisia virtauksia, kuten konvektiota, sillä ne sekoittavat kammion ilmaa, ja 

siten estävät ylikylläisen höyrykerroksen muodostumisen kammion pohjalle. Kammion 

ilmatilan on oltava mahdollisimman stabiili, jotta kammio toimisi oikein.
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2.3.1 Tiivistyminen ja höyrystyminen

Tiivistyminen ja höyrystyminen ovat vastakkaissuuntaiset prosessit, joissa aine muuttaa 

olomuotoaan kaasusta nesteeksi (tiivistyminen) tai päinvastoin (höyrystyminen). Nämä 

prosessit tapahtuvat faasien rajapinnalla [35, s. 151]. Faasien rajapinta ei ole staattinen 

eikä  edes  tarkasti  määritelty,  sillä  molekyylitasolla  molekyylejä  siirtyy  jatkuvasti 

faasista  toiseen  [36,  s.  43].  Tiivistyminen  makroskooppisena  ilmiönä  syntyy,  kun 

nestefaasiin  sitoutuu  aikayksikössä  useampia  molekyylejä  kuin  siitä  pakenee. 

Höyrystymisessä  puolestaan  molekyylejä  pakenee  nesteestä  aikayksikössä  enemmän 

kuin siihen sitoutuu. Kaasufaasissa olevaa osuutta aineesta kutsutaan höyryksi, mikäli 

sen  lämpötila  on  kriittisen  pisteen  alapuolella,  eli  kaasu  voidaan nesteyttää  painetta 

kasvattamalla  [37,  s.  9].  Faasimuutoksia  ja  niiden  riippuvuuksia  lämpötilasta  sekä 

paineesta voidaan kuvata faasidiagrammeilla [19, s. 708] (ks. kuva 11). 

Nesteen  lämpötilan  kasvaessa  yhä  useammalla  molekyylillä  on  riittävästi  energiaa 

paetakseen  nestefaasista,  joten  neste-höyrysysteemin  lämpötilan  kasvaessa  höyryn 

osuus nestefaasiin nähden kasvaa [19, s.  708].  Paineen kasvaessa puolestaan faasien 

rajapintaan kohdistuu voimakkaampi höyryfaasissa olevien hiukkasten pommitus, joka 

johtaa voimistuneeseen tiivistymiseen.  Paineen pienentyessä tai  lämpötilan kasvaessa 

Kuva 11: Tyypillinen faasidiagrammi [38]. Höyrystyminen ja tiivistyminen tapahtuvat  

nesteen ja kaasun välisen höyrynpainekuvaajan yli.
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höyryn  osuus  väliaineessa  siis  kasvaa.  Kun  tiivistyminen  on  yhtä  nopeaa  kuin 

höyrystyminen,  aineen  höyry-  ja  nestefaasit  ovat  tasapainotilassa.  Tasapainotilan 

höyryfaasin  osapainetta  väliaineessa,  esimerkiksi  ilmassa,  kutsutaan  höyrynpaineeksi 

[35,  s.  149].  Höyrynpaine  noudattaa  höyrynpainekuvaajaa,  joka  on  kuvan  11 

faasidiagrammissa  nesteen  ja  kaasun  välinen,  kriittisestä  pisteestä  alkava  ja 

kolmoispisteeseen päättyvä kuvaaja.

Höyryn ja nesteen välistä tasapainotilaa nimitetään kastepisteeksi [36, s. 42]. Kastepiste 

on  aina  höyrynpainekuvaajalla.  Faasidiagrammissa  höyrynpainekuvaajan  yläpuolella 

olevaa höyryä kutsutaan ylikylläiseksi tai ylisaturoituneeksi (supersaturated) [6, s. 227]. 

Makroskooppista tiivistymistä voi tapahtua vain höyrynpainekuvaajan yläpuolella, sillä 

ainoastaan  tällöin  höyryn  tiivistyminen  on  nopeampaa  kuin  nesteen  höyrystyminen. 

Tiivistyminen  vaatii  kuitenkin  tiivistymiskeskusten  läsnäolon,  joiden  pinnalla 

tiivistyminen  tapahtuu  [36,  s.  40].  Ilman  tiivistymiskeskuksia  tiivistyminen  yleensä 

estyy  ja  höyry  säilyy  ylikylläisessä  tilassa,  joka  on  tällöin  metastabiili  tasapainotila

[39, s. 735].

2.3.2 Höyryn tiivistyminen pisaroiksi tiivistymiskeskusten vaikutuksesta

Tiivistymiskeskusten rooli tiivistymisprosessissa perustuu nestepisaran geometriaan ja 

molekyylien  välisiin  vetovoimiin  [40,  s.  221],  [41,  s.  9972].  Nesteen  sisällä 

nestemolekyylillä on keskimäärin yhtä monta naapurimolekyyliä joka puolella, jolloin 

siihen kohdistuu keskimäärin yhtä suuri attraktio joka suuntaan [42, s. 443]. Nesteen 

pinnalla  sen  sijaan  molekyyleillä  on  naapureita  vain  toisella  puolella  eli  nesteen 

sisäpuolella. Tämä johtaa nesteen pintamolekyyleihin kohdistuvaan attraktioon nesteen 

sisälle,  josta  syntyy  muun  muassa  makroskooppinen  pintajännitys.  Nestepinnan 

kaarevuus vaikuttaa pintamolekyylien kokemaan attraktioon, koska jyrkästi kaarevalla 

pinnalla  pintamolekyylillä  on  vähemmän  naapurimolekyylejä  vetämässä  kyseistä 

molekyyliä puoleensa [40, s. 221]. Tästä syystä pienessä pisarassa pintamolekyylit ovat 

heikommin sitoutuneet pisaraan kuin suuressa pisarassa tai laakealla nestepinnalla (ks. 

kuva 12). Pisaran koon kasvaessa sen höyrynpaine siis pienenee ja sen höyrystymiseen 

vaadittava lämpötila kasvaa.
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Lordi Kelvin johti pisaran höyrynpaineelle ja säteelle yhtälön

ln
pr

p∞
= 2T

r
M

R
, (26)

jossa  pr on pisaran höyrynpaine ja  p∞ laakean nestepinnan höyrynpaine,  joka vastaa 

nesteen "normaalia" höyrynpainetta [6, s. 230], [9, s. 7]. Termi T on nesteelle ominainen 

pintajännitys,  r pisaran  säde,  M nesteen  moolimassa,  R kaasuvakio,

θ lämpötila ja ρ nesteen tiheys. Lausekkeen (26) termi pr / p∞ on ylikylläisyysaste, ja se 

kuvaa  sitä  tilaa,  jolla  tietyn  kokoiset  pisarat  ovat  tasapainotilassa.  Yhtälöstä  (26) 

nähdään, että täytyy päteä pr / p∞ > 1 aina. Ilman suhteellisen kosteuden on siis oltava 

vähintään pr / p∞ × 100 %, jotta höyry voi tiivistyä pisaroiksi. On kuitenkin huomattava, 

että yhtälö pitää paikkansa vain oletuksella, että pisaran pintajännitys on riippumaton 

pisaran koosta [40, s. 221]. Tämä oletus ei päde, kun pisaran säde lähestyy molekyylien 

kokoluokkaa.

Kuvassa  13 on katkoviivalla merkitty yhtälön (26) kuvaaja vedelle lämpötilassa 0  °C. 

Kuvaajasta havaitaan,  että pisaralla on oltava valmiiksi  tarpeeksi suuri  säde,  jotta se 

voisi kasvaa. Pienisäteisten pisaroiden kasvu on lisäksi mahdollista vain voimakkaasti 

ylikyllästyneessä  höyryssä.  Täten  yksi  mahdollisuus  varauksettomien  pisaroiden 

muodostumiseen  on  tiivistymiskeskus,  jonka  koko  on  suurempi  kuin  tasapainossa 

olevan  varauksettoman  pisaran  koko  vallitsevissa  olosuhteissa  [6,  s.  231].  Tällöin 

Kuva 12: Pienessä pisarassa kuvassa a) pintamolekyylillä  

on vähemmän naapurimolekyylejä kuin suuressa pisarassa 

tai laakealla nestepinnalla kuvassa b). [43]
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pisaran tiivistyminen voi alkaa tiivistymiskeskuksen pinnalta sellaisella säteellä, jolla 

pisaran kasvu on valmiiksi mahdollista [6, s. 226, 231]. Sopivina tiivistymiskeskuksina 

toimivat  esimerkiksi  ilman  pölyhiukkaset,  jotka  ovat  kokoluokaltaan

10-8 − 10-6 m.  Tämän  kokoisten  hiukkasten  pinnalle  muodostuvan  pisaran  kasvu 

edellyttää vain hieman yli 1 olevaa ylikylläisyysastetta.

Mikäli  ilmassa  on  vapaita  ioneja,  voi  pisaran  muodostuminen  alkaa  myös  niiden 

vaikutuksesta  [5,  s.  285].  Varauksellista  pisaraa  eli  pisaraa,  jonka  sisällä  on 

alkeisvarauksen  e omaava ioni,  voidaan kuvata J. J.  Thomsonin esittämällä yhtälöllä 

(27), joka on muutos Kelvinin yhtälöön (26) [6, s. 231], [9, s. 8]:

ln
pr

p∞
= M

R 2T
r

− e2

8 k r 4   . (27)

Kuva 13: Vesipisaran säde riippuu pisaran ympäristön ylikylläisyysasteesta pr / p∞.

(a) Tasapainokuvaaja varauksettomalle pisaralle. (b) Tasapainokuvaaja varaukselliselle 

pisaralle. Kuvaajan yläpuolella vastaava pisara kasvaa ja alapuolella haihtuu. [9, s. 8]
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Yhtälössä (27) k on pisaraa ympäröivän väliaineen eristevakio ja e alkeisvaraus. Yhtälö 

(27) on aina pienempi kuin varauksettoman hiukkasen yhtälö (26), eli varauksellinen 

hiukkanen pisaran sisällä stabiloi pisaraa. Tämä johtuu ionin ja molekyylien välisistä 

vetovoimista,  jotka  stabiloivat  pisara-alkiota  [41,  s.  9972].  Yksiarvoisten 

alkoholimolekyylien,  kuten  isopropanolin,  dipolimomentti  on  suhteellisen  voimakas 

niiden  elektronirikkaan  hydroksyyliryhmän  (-OH)  takia  [37,  s.  970].  Ionit  ja 

dipolimomentin  omaavat  molekyylit  kokevat  verrattain  voimakkaan  keskinäisen 

attraktion  [42,  s.  437],  ja  tästä  syystä  varauksellisessa  pisarassa  molekyylit  ovat 

tiukemmin sitoutuneet pisaraan kuin varauksettomassa pisarassa. Täten varauksellisen 

pisaran  aiheuttama  höyrynpaine  on  erityisesti  pienillä  pisaran  ko'oilla  huomattavasti 

varauksettoman, saman kokoisen pisaran höyrynpainetta pienempi (ks. kuva 13).

Kuvan  13 mukaisesti varaukselliset pisarat voivat muodostua pelkän ionin ympärille, 

eivätkä  tarvitse  kasvaakseen  makroskooppista  tiivistymiskeskusta,  sillä  tarpeeksi 

pienisäteiset  (kuvassa  alle  4  ×  10-8  cm)  varaukselliset  pisarat  ovat  aina 

tasapainokuvaajan yläpuolella. Pienisäteiset pisarat eivät tosin kasva rajattomasti vaan 

asettuvat tasapainotilaan, mikäli ylikylläisyysaste on liian matala. Tämä nähdään kuvan 

13 varauksellisen  pisaran  kuvaajasta  välillä  4  × 10-8 –  6  × 10-8 cm.  Pisaran  varaus 

kuitenkin  pienentää  pisaran  rajattomaan  kasvuun  tarvittavaa  ylikylläisyysastetta 

huomattavasti.  Ionisoivan  säteilyn  sumukammioon  jättämien  tiivistymisvanojen 

muodostuminen  perustuu  siis  ionien  pisaraa  stabiloivaan  vaikutukseen:  Kammiossa 

liikkuva  varattu  hiukkanen  tuottaa  ratansa  välittömään  läheisyyteen  runsaan  määrän 

ioneja,  esimerkiksi  alfahiukkanen  tuottaa  tuhansia  ionipareja  millimetrin  matkalle

[44, s. 82]. Syntyneet ionit mahdollistavat ylikylläisessä höyryssä pisaroiden kasvun, ja 

yhdessä nämä pisarat muodostavat hiukkasen rataa noudattelevan tiivistymisvanan.

Suurilla ylikylläisyysasteilla (vedelle yli 8) sumukammiossa voi muodostua pisaroita, 

vaikka kammiossa ei olisikaan ioneja, pölyhiukkasia tai vastaavia tiivistymiskeskuksia 

[6,  s.  232].  Tällöin  pisarat  alkavat  kasvaa  höyrymolekyylien  kasaumista,  joiden 

kokoluokka on veden tapauksessa alle  5  × 10-10 m.  Näitä  kasaumia  ei  voida silmin 

havaita, sillä ihminen pystyy paljain silmin näkemään vain ne pisarat, joiden koko on yli 

5  ×  10-5 m  [6,  s.  237].  Molekyylien  kasaumia  muodostuu  jatkuvasti  molekyylien 

satunnaisten törmäysten seurauksena, ja ne höyrystyvät tyypillisesti heti synnyttyään. 
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Jotkin näistä kasaumista kuitenkin voivat olla tarpeeksi pitkäikäisiä kasvaakseen kuvan 

13 tasapainokuvaajan (a) yli ja muodostavat siten näkyviä pisaroita erityisesti korkeilla 

ylikylläisyysasteilla. 

Ionisoivan  säteilyn  lisäksi  myös  ionisoimaton  säteily,  kuten  valo,  voi  saada 

sumukammiossa aikaan valosähköisen ilmiön tai  vastaavia  valokemiallisia  reaktioita, 

joissa  voi  muodostua  tiivistymiskeskuksia  [8,  s.  96].  Tiivistymiskeskuksia  voi  myös 

syntyä, mikäli kammiossa höyrystettävä alkoholi ylittää kiehumispisteensä tai se kuplii 

[45,  s.  48].  Tällöin  ilmaan  voi  joutua  pieniä  nestepisaroita,  jotka  ovat  kuitenkin 

tarpeeksi  suuria  säilyäkseen  höyrystymättä  olemattomiin.  Päätyessään  aktiiviselle 

alueelle ne voivat kasvaa näkyviksi pisaroiksi. Nestemäiseen alkoholiin voi myös joutua 

epäpuhtauksia  esimerkiksi  metallipinnoilta  [8,  s.  97],  jotka  nesteen  mukana 

höyrystyttyään  toimivat  tiivistymiskeskuksina.  Oletettavasti  nämä  epäpuhtaudet  ovat 

metalli-ioneja. 

Sumukammion  toiminnan  kannalta  optimitilanne  on  se,  että  alkoholihöyryn 

tiivistymistä  aiheuttaa  vain  ionisoiva  säteily.  Tällöin  kammion  ilmaisukyky  on 

parhaimmillaan,  koska  kaikki  ylimääräinen  tiivistyminen  heikentää  höyryn 

ylikylläisyyttä  ja  ylimääräinen  sumu  vaikeuttaa  heikompien  tiivistymisvanojen 

havaitsemista.  Osa  ylimääräisistä  tiivistymiskeskuksista,  jotka  muodostuvat 

taustasäteilyn  vaikutuksesta,  on  kuitenkin  mahdollista  poistaa  kammion  ilmatilasta 

tarpeeksi  voimakkaalla  sähkökentällä  (ks.  luku  2.4.1).  Pölyhiukkaset  puolestaan 

katoavat  ilmasta  nopeasti  kammion  toiminnan  aikana,  koska  niiden  ympärille 

muodostuu pisaroita, jolloin ne putoavat gravitaation vaikutuksesta kammion pohjalle. 

Höyrystettävänä nesteenä on syytä käyttää mahdollisimman puhdasta alkoholia, ja sen 

kontakti  metalli-  ja  muihin  epäpuhtauksia  tuottaviin  pintoihin  täytyy  minimoida. 

Toisaalta jotta säteilyn aiheuttama ionituotto ja sitä kautta myös havaitsemistehokkuus 

olisi tarpeeksi suuri, kammion kaasuna kannattaa käyttää helposti ionisoituvaa kaasua. 

Tämän perusteella esimerkiksi jalokaasut ovat huono valinta kammion väliaineeksi.
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2.4 Ulkoisen sähkökentän vaikutukset sumukammiossa

Ulkoisella sähkökentällä on suuri merkitys sumukammion toimintaan, sillä se vaikuttaa 

sumukammiossa  aikayksikössä  muodostuvien  pisaroiden  lukumäärään  [41,  s.  9977]. 

Toisin sanoen sähkökenttä vaikuttaa tiivistymisvanojen pisaramäärään sekä -tiheyteen ja 

sitä  kautta  tiivistymisvanojen  näkyvyyteen.  Kuvassa  14 on  esitetty  alfahiukkasen 

tiivistymisvanan pisaroiden määrällinen muodostumisnopeus sähkökentän funktiona. 

Kuvan 14 perusteella pisaroiden syntymisnopeus kasvaa sähkökentän funktiona tiettyyn 

rajaan asti, mutta tämän rajan jälkeen sähkökentän vaikutus katoaa. Kuvan mukaan jo 

voimakkuudeltaan  noin  20  V/cm  sähkökenttä  riittää  vähentämään  rekombinaatiota 

suurimman mahdollisen määrän. JYFL:n kammiossa sähkökenttä on noin 200 V/cm eli 

kymmenkertainen tähän rajaan verrattuna. 

Kuva 14: Alfavanojen pisaroiden muodostumisnopeus (kpl/s/cm3)  

ulkoisen sähkökentän funktiona sumukammiossa (alkoholina 

etanoli) [41, s. 9977].
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Mahdollisia  selityksiä  pisaroiden muodostumisnopeuden riippuvuuteen sähkökentästä 

on esitetty monissa tutkimuksissa  [8, s. 99], [18, s. 976],  [41, s. 9977], joista osa on 

keskenään  myös  ristiriidassa.  Onkin  mahdollista,  että  sähkökentän  kokonaisvaikutus 

kammion  toimintaan  on  seuraavissa  luvuissa  (2.4.1 ‒ 2.4.4)  esiteltyjen  vaikutusten 

summa.

2.4.1 Diffundoituneiden ionien poistaminen kammiosta

Sumukammioissa on käytetty ulkoista sähkökenttää heti kammion keksimisestä lähtien. 

Wilson  käytti  laajenemissumukammiossaan  pystysuoraa  sähkökenttää  poistamaan 

kammioon ennen laajennusta  muodostuneet  ionit,  jotteivät  ne aiheuttaisi  ei-toivottua 

tiivistymistä  [5,  s.  286].  Langsdorf  käytti  kammiossaan  sähkökenttää  vähentääkseen 

diffundoituneiden  ionien  ajautumista  aktiiviselle  alueelle  [8,  s.  99].  Ilman  ulkoista 

sähkökenttää sumukammion ilmatilaan kertyy taustasäteilyn tuottamana vapaita ioneja, 

joiden  diffundoituessa  aktiiviselle  alueelle  ne  tuottavat  ei-toivottua  tiivistymistä  ja 

heikentävät kammion ilmaisuherkkyyttä. 

Ulkoinen,  ylhäältä  aktiiviselle  alueelle  päin  suuntautuva  sähkökenttä  pitää  kammion 

diffundoituneiden  ionien  pitoisuuden  pienenä,  sillä  se  vetää  negatiiviset  ionit  kohti 

kammion kattoa ja painaa positiiviset ionit aktiiviselle alueelle. Ulkoinen sähkökenttä 

siis puolittaa aktiiviselle alueelle päätyvien diffundoituneiden ionien määrän [8, s. 99]. 

On  myös  mahdollista,  että  sähkökenttä  painaa  sekä  diffundoituneet  että 

tiivistymisvanojen ionit nopeammin aktiivisen alueen läpi, jolloin niiden ympärillä ehtii 

tapahtua  vähemmän  tarpeetonta  tiivistymistä  kuin  ilman  sähkökenttää.  Tällöin 

aktiivisen  alueen  ylikylläisyysaste  säilyy  korkeampana  ja  kammion  ilmaisukyky  on 

parempi.

2.4.2 Rekombinaation heikentäminen

Ionisoiva  hiukkanen  synnyttää  radalleen  varsin  paikallisen  ionisaatiokaskadin,  joka 

koostuu  positiivisista  ioneista  ja  elektroneista.  Osa  molekyyleistä  irronneista 

elektroneista  kuitenkin  rekombinoituu  (tyypillisesti  isäntäioninsa  kanssa)  pian 

ionisaatiotapahtuman  jälkeen  [46,  s.  30]  eikä  täten  toimi  tiivistymiskeskuksina. 

Ulkoinen sähkökenttä vetää elektroneja ja positiivisia ioneja erilleen toisistaan, jolloin 

rekombinaatio oletettavasti heikkenee. 
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Sähkökentän  heikentävä  vaikutus  rekombinaatioon  on  kuitenkin  varsin  pieni: 

Sähkökentän  voimakkuudella  100  V/cm  rekombinaatiolta  välttyy  korkeintaan  noin

10 % enemmän ioneja verrattuna tilanteeseen ilman kenttää [46, s. 29], [47, s. 504]. 

Arvoa 100 V/cm voimakkaammalla sähkökentällä sen kasvattamisella ei ole juurikaan 

vaikutusta rekombinaatioon. Tämä johtunee siitä, että suurin osa atomista irronneista 

elektroneista jää niin lähelle muodostunutta ionia, että tarvittaisiin huomattava ulkoinen 

sähkökenttä  kumoamaan  toisiaan  lähellä  olevien  ionin  ja  elektronin  välinen 

attraktiivinen vuorovaikutus [46, s. 31].

2.4.3 Ionisaatiokaskadien ohjaaminen aktiiviselle alueelle

Ilman ulkoista sähkökenttää sumukammiossa muodostuvat ionisaatiokaskadit  pysyvät 

oletettavasti  lähes  paikallaan,  koska  kammiossa  ei  pitäisi  tapahtua  makroskooppista 

ilman yhdensuuntaista liikettä. Diffuusio aiheuttaa vain kaskadien laajentumista, mutta 

sen  vaikutuksesta  ne  eivät  liiku  kauas  syntysijoiltaan.  Tästä  syystä  ilman  ulkoista 

sähkökenttää  tiivistymisvanoja  muodostavat  oletettavasti  vain  ne  hiukkaset,  jotka 

kulkevat  aktiivisen  alueen  läpi.  Kun  sumukammioon  luodaan  ylhäältä  alaspäin 

suuntautuva  sähkökenttä,  se  painaa  myös  aktiivisen  alueen  yläpuolella  syntyneiden 

ionisaatiokaskadien positiiviset ionit kohti aktiivista aluetta. Tällöin aktiivisella alueella 

voidaan havaita  myös  sen  yläpuolella  kulkeneiden  hiukkasten  ratoja  kaksiulotteisina 

projektioina  ja  sumukammiossa  havaittavien  tiivistymisvanojen  kokonaislukumäärä 

kasvaa [18, s. 976].

2.4.4 Ionitiheyden pienentäminen tiivistymisvanassa

Tiivistymisvanan pisaroiden koko riippuu vanan ionien ja tätä kautta pisara-alkioiden 

tiheydestä  tiivistymisvanassa.  Tämä  johtuu  siitä,  että  ylikylläistä  höyryä  on 

tiivistymisvanan yksittäisen pisara-alkion välittömässä läheisyydessä rajallinen määrä, 

joten  pisara-alkioiden  määrän  kasvaessa höyryä  riittää  suhteellisesti  vähemmän yhtä

pisara-alkiota  kohden  [41,  s.  9975].  Tiivistymisvanan  ionitiheyden  kasvaessa  entistä 

harvempi pisara-alkio kasvaa silmin havaittavaksi pisaraksi. Mikäli siis tiivistymisvanan 

ionitiheys  on  liian  suuri,  sen  näkyvyys  saattaa  olla  heikko,  koska  vanan  näkyvien 

pisaroiden tiheys on liian pieni.
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Ulkoinen  sähkökenttä  pienentää  tiivistymisvanaan  muodostuvien  pisara-alkioiden 

tiheyttä  ainakin  kahdella  eri  tavalla:  Voidaan  olettaa,  että  tarpeeksi  voimakas 

sähkökenttä  vähintään  puolittaa  tiivistymisvanan  pisara-alkioiden  määrän,  koska  se 

estää negatiivisten varausten pääsyn kammion yläosista aktiiviselle alueelle [8, s. 99], 

mikäli  sähkökenttä suuntautuu sumukammion katosta kohti  aktiivista aluetta.  Lisäksi 

sähkökenttä  saattaa  vähentää  tiivistymisvanan  positiivisten  pisara-alkioiden  määrää

[41,  s.  9977].  Tiivistymisvanan pisara-alkiot  ovat  massoiltaan  ja  mahdollisesti  myös 

osittain  varauksiltaan  heterogeenisiä,  joten  sähkökenttä  antaa  niille  erisuuruisia 

kiihtyvyyksiä.  Tällöin muodostuva tiivistymisvana levenee pystysuunnassa siten,  että 

kevyimmät  pisara-alkiot  ajautuvat  vanan  alaosiin  [8,  s.  102].  Mikäli  vanassa  on 

erivarauksisia pisara-alkioita, pienimmän varauksen omaavat pisara-alkiot jäävät vanan 

yläosiin.  Vanan  leveneminen  pienentää  sen  pisaratiheyttä  ja  täten  parantaa  sen 

näkyvyyttä.
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3 JYFL:lle rakennettu sumukammio 

3.1 Tavoitteet ja suunnittelun eteneminen

JYFL:lle rakennettavan sumukammion suuntaa antavina malleina toimivat Phywen ja 

Supersaturated  Environmentsin  valmistamat  kaupalliset  sumukammiot.  Jälkimmäisen 

valmistajan halvimman, 50 × 50 cm2:n havainnointilevyllä varustetun, jatkuvatoimisen 

kammion  myyntihinta  on  48  000  dollaria,  kun  vastaavasti  Phywen  pienemmällä,

40 × 40 cm2:n havainnointilevyllä varustetun kammion hinta on 25 000 euroa. Phywen 

valmistamia  kammiota  on  esillä  esimerkiksi  Olkiluodon  ydinvoimalan 

vierailukeskuksessa ja tiedekeskus Heurekassa. 

JYFL:lle  rakennettavan  kammion  tavoitteelliseksi  havainnollistamiskyvyksi  asetettiin 

kyky ilmaista vähintään luonnon taustasäteilyä.  Tavoitteeksi  kammion toiminta-ajalle 

asetettiin  vähintään  viikko,  mieluummin  kuukausi  ilman  minkäänlaista  huoltoa  ja 

käyttötarkoitukseksi  asetettiin  jatkuva  havainnollistamiskäyttö  Jyväskylän  yliopiston 

fysiikan  laitoksen  aulassa.  Jatkuvatoimisuuden  lisäksi  sumukammiosta  täytyi  siis 

suunnitella  edustavan  näköinen  ja  turvallinen.  Lisäksi  kammion  pohjaan  haluttiin 

kiinnittää  kaksi  kestomagneettia,  jotka  kaareuttaisivat  ainakin  elektronien  ratoja 

kammiossa. Materiaalikuluihin varattiin alustavasti murto-osa kaupallisten kammioiden 

hinnasta, noin 2 500 euroa.

Sumukammion  suunnittelu  alkoi  havainnollistettavan  ilmiön  todentamisella,  eli 

tavoitteena  oli  saada  tiivistymisvanat  näkyviin  alkoholihöyryssä.  Tavoite  onnistui 

asettamalla dekantterilasin pohjalle pesusieni, joka kasteltiin isopropanolilla. Lasin suu 

suljettiin  ilmatiiviisti  mustalla  muovilla  ja  teipillä.  Tämän  jälkeen  lasi  käännettiin 

ylösalaisin ja sen suu vietiin lähelle nestetyppeä. Tällöin lasin sisälle lähellä muovin 

pintaa muodostui kerros ylikylläistä alkoholihöyryä, johon astian seinää vasten painettu 
90Sr-betalähde tuotti heikkoja tiivistymisvanoja.
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Suurin osa sumukammion suunnittelutyöstä tehtiin Autodesk Inventor 2011 -ohjelmalla 

[48],  ja  kammion  kokoaminen  tapahtui  fysiikan  laitoksen  työpajalla.  Suunnittelussa 

pyrittiin osin soveltamaan Phywen valmistamassa sumukammiossa nähtyjä ratkaisuja, 

koska ne oletettiin toimiviksi. Phywen sumukammiosta ei kuitenkaan pyritty tekemään 

suoraa kopiota, eikä se olisi ollut mahdollistakaan, koska ainoat saatavilla olevat tiedot 

tästä  laitteesta  olivat  Phywen  julkaisemassa  käyttöoppaassa  [16],  jossa  ei  paljasteta 

tarkkoja teknisiä yksityiskohtia.

Suuri  osa  materiaaleista  oli  saatavilla  työpajalta,  kuten  metallitavara,  tai  fysiikan 

laitoksen varastoista, kuten sumukammion havainnointilevyn viilentämiseen tarvittava 

kompressori.  Kammion  testausta  varten  saatiin  myös  lainaksi  virtalähteitä  ja  muuta 

elektroniikkaa, mutta lopulliseen versioon oli hankittava uudet, kammion koekäytössä 

selvitettyjen  mitoitusparametrien  mukaiset  virta-  ja  jännitelähteet.  Joitakin 

sumukammion osia, kuten lasikuvut, teetettiin myös työpajan ulkopuolella.

3.2 JYFL:n sumukammion rakenne

Kuvat  15 ja  16 ovat  valokuvia  JYFL:n  sumukammiosta  lopullisessa  muodossaan. 

Kuvassa 17 on puolestaan esitetty Autodesk Inventor -ohjelmalla piirretty leikkauskuva 

kammiosta. Leikkauskuvasta nähdään muun muassa alumiinisen havainnointilevyn alla 

olevat  kupariset  jäähdytysputket  sekä  magneettisysteemin  rakenne.  Lisäksi  kuvasta 

nähdään  osa  kammion  konehuoneen  sisätiloista,  virtalähteistä  ja  kompressorista. 

Sumukammion  toiminnan  lohkokaavio  on  liitteenä  1,  listaus  kammion  teknisistä 

piirustuksista liitteenä 2 ja sumukammion tekniset piirustukset liitteenä 3.

3.2.1 Isopropanolin kierto sumukammiossa

Sumukammiossa  käytettäväksi  alkoholiksi  valittiin  isopropanoli  Phywen  esimerkin 

mukaisesti.  Toinen  vaihtoehto  olisi  ollut  etanoli,  jota  käytetään  Supersaturated 

Environmentsin  laitteessa.  On  huomattava,  että  isopropanolilla  on  absorptiomaksimi 

204 nm:n aallonpituudella [49], joten esimerkiksi UV-säteily voi saada isopropanolissa 

aikaan  valokemiallisia  reaktioita.  Kammiossa  voidaan  käyttää  myös  jotain  muuta 

alkoholia,  mikäli  vain  kammion  käyttöparametreja  muutetaan  kyseiselle  aineelle 

sopiviksi.  Esimerkiksi  eri  nesteillä  on  erilainen  höyrystymislämpö,  mikä  vaikuttaa
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Kuva 15: JYFL:n sumukammion yläosa, kuvaaja W. Trzaska.

Kuva 16: JYFL:n sumukammio valmiina,  

kuvaaja W. Trzaska.
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Kuva 17: JYFL:n diffuusiosumukammion lohkokuva. (1) Ulompi lasikammio, 

(2) Sisempi lasikammio, (3) Alkoholin syöttöputki, (4) Muovinen pohjalevy, 

(5) Vanerihyllyt, (6) Tuuletinpaneelit, (7) HV- ja lämmityssysteemi alumiinikiskoineen,  

(8) Alkoholikouru, (9) Havainnointilevy, (10) Maalatut verhoilulevyt, (11) Kupariset  

jäähdytysputket, (12) LED-valaisimen varjostin, (13) Magneetin vaimennusrauta, 

(14) Kestomagneetit, (15) Kompressoritilan äänieristys, (16) Virtalähteitä, 

(17) Kylmälaite, (18) Metallirunko.
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nesteen  vaatimaan  höyrystystehoon.  Kammion  toimintaa  lienee  myös  mahdollista 

kokeilla  vedellä,  kun  vain  kompressorin  termostaatti  säädetään  nollan  celsiusasteen 

yläpuolelle, jottei vesi jäädy havainnointilevyn pintaan.

Alkoholin  kierrätykseen  valittiin  Eheimin  valmistama  Compact  600  -uppopumppu. 

Alkoholiastiaksi valittiin kannellinen, kumitiivistein varustettu viiden litran muoviastia, 

jotta  alkoholin  kierto  olisi  mahdollisimman  suljettu.  Astian  kanteen  tehtiin  tiiviit 

läpiviennit alkoholin paluu- ja syöttöletkuille sekä pumpun verkkojohdolle. Alkoholin 

virtauksen  säätelyä  varten  syöttöputken  päähän  kiinnitettiin  palloventtiili. 

Syöttöputkeen kiinnitettiin myös kaksi 1  Ω:n lämmitysvastusta  alkoholin mahdollista 

esilämmitystä  varten.  Syöttöputkesta  alkoholi  tippuu alumiiniseen neliön muotoiseen 

kouruun,  joka  on  noin  20  cm:n  korkeudella  kammion  pohjalevystä  ja  noin  8  cm:n 

etäisyydellä kammion sisemmästä  kattolasista.  Kourun korkeutta voidaan tarvittaessa 

muuttaa.  Kourussa  alkoholia  lämmitetään  kourun  pohjalle  sijoitetun  vastuslangan 

avulla, jotta alkoholi höyrystyy tehokkaasti kammion ilmatilaan.

Alkoholikouru tehtiin V-muotoisesta alumiiniprofiilista. Kouruun sijoitettu n. 2,2 metrin 

mittainen (4 × 0,55 m) vastuslanka on NiCr-vastuslankaa. Kokonaisvastukseltaan lanka 

on noin 3,1 Ω (johdinvastus on valmistajan mukaan 1,39 Ω/m). Vastuslanka eristettiin 

alumiinikourusta  pujottamalla  siihen  lasihelmiä,  jotka  nostavat  langan  irti  kourun 

pohjasta.  Muovieristettä  ei  voitu  käyttää  langan  mahdollisen  kuumenemisen  takia. 

Sopiva  alkoholikourun  lämmitysteho  oli  havaintojen  perusteella  noin  100  W.  Teho 

saadaan  AXIOMET  AX-3005D-3  -lähteen  kahdesta  rinnan  kytketystä

0-5 A / 0-30 V -lähdöstä. Tällöin 100 W:iin päästään kun lähtöjen jännite on noin 16 V, 

jolloin kumpikin lähtö syöttää piiriin noin 3 A:n virran.

Kourusta höyrystyttyään alkoholi diffundoituu kammiossa alaspäin ja tiivistyy lopulta 

havainnointilevyn  jäähdytettyyn  pintaan,  johon  se  muodostaa  muutaman  millimetrin 

syvyisen nestekerroksen. Ylimääräinen alkoholi valuu havainnointilevyn ylivuotoputken 

kautta  levyn  juurella  olevaan  uraan.  Myös  alkoholikourussa  on  ylivuotoputki  siltä 

varalta, että alkoholin pumppausnopeus ylittää alkoholin höyrystymisnopeuden. Kourun 

ylivuotoputki  valuttaa  alkoholia  samaan  uraan  kuin  havainnointilevyn  putki.  Uran 
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pohjalla on useita poistoputkia, joita pitkin alkoholi valuu painovoiman vaikutuksesta 

takaisin  alkoholiastiaan.  Alkoholi  pääsee  myös  havainnointilevyn  alle,  joten  sinne 

asennettiin myös yksi poistoputki.

3.2.2 Alumiininen havainnointilevy ja sen jäähdytys

Laitteen havainnointilevyn kooksi valittiin Supersaturated Environmentsin valmistaman 

suuremman (80 × 80 cm2) ja pienemmän (50 × 50 cm2) laitteen levyjen pinta-alojen 

välistä  arvo  60  ×  60  cm2.  Havainnointilevy  työstettiin  alumiinista  ja  sen  pintaan 

kaiverrettiin  5  mm:n  syvennys,  johon  tiivistyvä  alkoholi  kertyy.  Levyn  pohjaan 

kaiverrettiin urat 8 mm:n kupariselle jäähdytysputkelle, jota mahdutettiin uriin yhteensä 

yli  60 metriä.  Levyn  keskelle  sijoitettiin  myös  digitaalisen  lämpömittarin  lämpötila-

anturi. Levyn reunalle sijoitettiin toinen anturi termostaatille, jonka tehtävänä oli katkoa 

lämpöpumpun jännitettä havainnointilevyn lämpötilan perusteella.

Kuva 18: JYFL:n sumukammion kylmälaitteen asennuksen suoritti ARE-yhtiön 

kylmämestari, kuvaaja M. Laitinen.
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Havainnointilevy ja alkoholikouru päällystettiin mustalla tuulilasin tummennuskalvolla, 

koska mikään kokeiltu maali ei kestänyt jatkuvaa altistumista alkoholille ja lämpötilan 

vaihteluille.  Maalitehtailta  kysyttäessä  kuitenkin  teollisuuskäyttöön  suunnitellut 

kaksikomponenttimaalit olisivat toimineet (Tikkurilan Temacoat 40 tai Teknoksen Inerta 

50  yhdessä  Inerta  Primer  5  -pohjamaalin  kanssa).  Tämä kuitenkin  selvisi  vasta  sen 

jälkeen, kun kammio oli jo valmis, eikä maalaaminen enää tällöin ollut mielekästä. 

Havainnointilevy  viilennetään  mekaanisesti  lämpöpumpulla.  Jäähdytyslaitteiston 

asennuksen suoritti  ARE-yhtiön kylmämestari.  Valokuva asennuksesta on kuvana  18. 

Asennettu  kylmälaite  on  fysiikan  laitoksen  aiemmin  muusta  käytöstä  poistettu,

Danfoss-merkkinen,  SC18 twin  -mallinen  laite,  jossa  on  kaksi  kompressoria  rinnan. 

Kylmäaineena laitteessa on R-404A. Tavoitteena oli  jäähdyttää alumiinilevy Phywen 

laitteen  saavuttamaan  -35  celsiusasteeseen.  Testikäytössä  laitteen  todettiin  pääsevän 

jopa alle -40 celsiusasteen, jolla laitteen jäähdytysteho on kylmämestarin mukaan noin 

300 –  400 W.  Testeissä  todettiin  myös,  että  laite  toimisi  juuri  ja  juuri  vain  yhdellä 

kompressorilla. 

3.2.3 Magneettisysteemi

Havainnointilevyn  alapuolelle  kiinnitettiin  kaksi  pinta-alaltaan  17  ×  5  cm2:n 

kestomagneettia kaareuttamaan kammiossa kulkevien elektronien ja positronien ratoja. 

Magneettivuon tiheys senttimetrin etäisyydellä magneetien pinnasta on suurimmillaan 

noin  25  mT Hall-anturilla  mitattuna.  Sumukammiossa  noin  senttimetrin  korkeudella 

havainnointilevyn  pinnasta  kestomagneettien  magneettivuon  tiheyden  pystysuora 

komponentti  on  enintään  9  mT.  Kentän  pystysuoran  komponentin  suunta  on 

magneettien yläpuolella alaspäin. 

Kuvassa  19 on esitetty Hall-anturilla  mitattu  kestomagneettien magneettivuon tiheys 

paikkakoordinaattien  funktiona  noin  1  cm  havainnointilevyn  yläpuolella. 

Magneettikentän vaimentamista varten havainnointilevyn alle asennettiin magneettien 

ympärille  tarvittaessa  vedettävä  rautakehys.  Rauta  ferromagneettisena  aineena  on 

magneettikentän  kenttäviivoille  otollisempi  kulkureitti  kuin  ilma.  Täten  rautakehystä 

voidaan  käyttää  päälle/pois  -kytkimen  tapaan  kestomagneettien  magneettikentälle. 

Kehys vaimentaakin magneettivuon tiheyden noin kymmenesosaan alkuperäisestä.
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3.2.4 Sumukammion katon lämmitys ja sähkökentän luominen

Sumukammion  sisemmän  kattolasin  yläpuolelle  kiinnitettiin  vastuslangat  katon 

lämmitystä varten. Oletuksena oli,  että kammion yläosan lämpötilan on oltava suuri, 

jotta  alkoholin  diffundoituminen  kohti  havainnointilevyä  olisi  tarpeeksi  voimakasta. 

Tavoitteena oli saada aikaan lankoihin maksimissaan 300 watin lämmitysteho. Katon 

lämmitystä tarvittiin myös estämään alkoholin tiivistyminen kattolasin sisäpinnalle ja 

vesihöyryn tiivistyminen sen ulkopinnalle. 

Kammion käytön  aikana  kuitenkin  havaittiin,  että  katon  lämmityksellä  ei  ole  suurta 

vaikutusta  tiivistymisvanojen  näkyvyyteen,  joten  lämmitystä  tarvittiin  vain  estämään 

alkoholin  tiivistyminen  kammion  kattoon.  Lämmitystehoksi  riittääkin  korkeintaan 

kolmasosa  suunnitellusta  eli  noin  100  W (16,4  V ×  5,9  A).  Vastuslangat  ja  niiden 

kytkennät mitoitettiin kuitenkin 300 W:n tehonkulutuksen mukaisesti mutta kuitenkin 

siten,  että  lämmityssysteemin  teholähteeksi  saatiin  ostettua  edullinen 

laboratorioteholähde. 

Kuva 19: Sumukammion kestomagneettien magneettivuon tiheys paikkakoordinaattien 

funktiona. Havainnointilevyn alareuna tarkoittaa sitä reunaa, jolle on asennettu 

magneettien vaimennusraudan säätötanko. 
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Lämmityslangat  ovat  0,2  mm:n paksuista  konstantaanilankaa,  jonka  johdinvastus  on 

15,6  Ω/m [50]. Lankaa  viritettiin  kattolasin  päätyihin  sijoitettujen  alumiinikiskojen 

väliin yhteensä 2 × 9 × 0,75 m. Vastuslangat ja alumiinikiskot muodostavat kuvan 20 

mukaisen kytkennän,  jossa on kaksi  yhdeksän  rinnan kytketyn  vastuslangan ryhmää 

sarjassa. Kytkennän muodostamiseksi toinen alumiinikiskoista katkaistiin. Yhtenäisen 

kiskon  ja  kattolasin  reunan  väliin  sijoitettiin  kierrejousia,  jotka  pitävät  vastuslangat 

jännityksessä.  Tämä  ratkaisu  estää  vastuslankojen  riippumisen  lämpölaajenemisen 

vaikutuksesta.

Yhden  vastuslangan  pituus  d =  0,75  m,  joten  yhden  langan  resistanssiksi  saadaan

R = 0,75 m × 15,6  Ω/m = 11,7  Ω. Koko vastussysteemin resistanssi  Rtot on kahden 

yhdeksän rinnan kytketyn vastuslankasysteemin resistanssin summa, eli

Rtot = 9⋅1
R 

−1

9⋅1
R 

−1

= 2⋅R
9

= 2
9
⋅11,7 = 2,6  .

Kuva 20: Sumukammion kattolasin lämmitys- ja korkeajännitelankojen 

kytkentäkaavio.
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Maksimiteholla P = 300 W saadaan lausekkeella I = (P/R)1/2 piirissä kulkevaksi virraksi 

I  ≈ 10,7 A. Tällä virralla kunkin vastuslangan läpi kulkee noin yhden ampeerin virta, 

jolla valmistaja on ilmoittanut langan kuumenevan noin 200 celsiusasteeseen [50]. Jos 

jätetään lankojen kuumeneminen huomiotta, tarvittava jännite  U saadaan Ohmin laista 

U = RI, joten U ≈ 27,8 V. Teholähteen mitoitus tehtiin näiden arvojen perusteella.

Kattolasin lämmityssysteemille hankittiin teholähteeksi MATRIX MPS-3010L-2, jossa 

on kaksi kappaletta 0 – 10 A / 0 – 30V -lähtöjä. Testikäytössä käytettiin teholähdettä 

Lambda EMS-30-65. Vastussysteemin resistanssiksi mitattiin 2,8 Ω. Jännitteellä 27,3 V 

systeemin läpi kulkee 10 A:n virta, jolloin lämmitysteho on 273 W. Lämmityssysteemin 

resistanssi siis vastaa laskettua arvoa 2,6 Ω ja maksimaalinen lämmitysteho on lähellä 

tavoitearvoa.  Lämmitysteholla  100 W kunkin vastuslangan läpi  kulkee noin 0,7 A:n 

virta, jolloin kunkin langan lämpötila on noin 150 °C.

Sumukammion  sähkökenttä  saatiin  aikaan  nostamalla  kattolasin  lämmityssysteemi 

kokonaisuudessaan  korkeaan  jännitteeseen  (jatkossa  myös  HV  eli  high  voltage). 

Kuvassa  21 on  esitetty  kokonaisuudessaan  lämmitys-  ja  HV-systeemin  lohkokaavio. 

Korkeajännitelähteeksi  hankittiin  EMCO  A60,  jonka  tuottama  jännite  on  6  kV. 

Korkeajännitelähde  on  kytketty  katon  lämmityslankojen  virtalähteen  runkoon.  Tällä 

kytkennällä  virtalähteen  rungon  potentiaali  saadaan  nostettua  enintään  kuuteen 

Kuva 21: Sumukammion kattolasin lämmitys- ja HV-systeemin lohkokaavio.
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kilovolttiin.  Tällöin  virtalähde  on  eristettävä,  ettei  siihen  voida  koskea  käsin. 

Virtalähdettä  ei  myöskään  voida  kytkeä  suoraan  verkkovirtaan,  koska  laitteen 

maapotentiaali on sähköverkon nollapotentiaalia 6 kV korkeampi. Täten virtalähteen ja 

sähköverkon välille täytyy kytkeä eristysmuuntaja, joka kestää kyseisen jännite-eron. 

Eritysmuuntajaksi hankittiin Muuntosähkö OY:n MCI 500-230/320 (500 VA / 10 kV 

toisio).

Sumukammion  testauksen  aikana  lasikaton  lämmityksen  virtalähde  rikkoontui  kaksi 

kertaa. Syynä oli ilmeisesti virtalähteen sisäosien ja kuoren välille muodostunut liian 

suuri jännite-ero, joka oli johtanut läpilyöntiin ja sitä kautta joidenkin komponenttien 

rikkoutumiseen.  Jännite-eron syyksi epäiltiin liian nopeaa korkeajännitteen muutosta, 

joka on voinut syntyä esimerkiksi HV-lähteen virran katkaisusta ilman että jännitettä on 

ensin  laskettu  hitaasti  nollaan.  Ongelma  korjattiin  kytkemällä  lämmityslankojen 

virtalähteen  runko  ja  kaikki  jännitelähdöt  ns.  piikintappajakytkennällä  (spike  killer) 

yhteen.  Kytkentä  estää  liian  suurten  jännitepiikkien  muodostumisen  rungon  ja 

jännitelähtöjen välille.

Koska  kattolankojen  sumukammioon  luomassa  HV-kentässä  on  metalliosia,  kuten 

alkoholikouru  ja  sen  tukiraudat,  ne  on  maadoitettava,  etteivät  ne  varaudu  kentän 

vaikutuksesta  korkeaan  jännitteeseen.  Kourun  ja  se  tukien  lisäksi  näitä  osia  ovat 

alkoholin  kuparinen syöttöputki  ja  alumiininen havainnointilevy.  Maadoitettavat  osat 

kytkettiin  lämpöpumpun  suojamaahan.  Tästä  syystä  sumukammiota  käytettäessä 

lämpöpumpun  on  oltava  kytkettynä  pistorasiaan  ennen  korkeajännitteen  kytkemistä 

päälle. On myös huomattava, että kammion virran katkaisun jälkeen korkeajännite voi 

säilyä vastuslangoissa ja niiden virtalähteessä jonkin aikaa, jopa päiviä.

3.2.5 Lasiset kuvut ja niiden lämmitys

Sumukammion  sisempi  lasikupu  muodostaa  varsinaisen  kammiotilan.  Kuvun  sivun 

pituus on 0,70 m ja korkeus 0,30 m, ja sen yhdellä sivulla on akryylistä tehty irrotettava 

luukku. Luukun ansiosta kammion sisälle voidaan esimerkiksi asettaa esineitä ilman että 

kammion lasikupuja tarvitsee irrottaa. Sisempi kupu lepää omalla painollaan kammion 

pohjalevyyn liimattujen tiivistenauhojen päällä. Tiivisteiden pitävyys todettiin kammion 

käytön aikana, jolloin kammion muovisen alkoholisäiliön seinät painuivat sisäänpäin. 

Syynä tähän voi olla se, että kammion läpivientien kautta oli päässyt samaan aikaan 
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vuotamaan alkoholia. Vuotaneen alkoholin tilalle ei kuitenkaan päässyt ilmaa, jolloin 

kammioon saattoi muodostua alipaine. Toinen selitys voi olla se, että kylmä pohjalevy 

viilentää kammion ilmaa niin paljon, että kammion ja huoneilman välille muodostuu 

paine-ero.

Ulompi lasikupu lepää sumukammion vanerikannen päällä, ja sen tarkoitus on suojata 

sisemmän kuvun yläpuolella olevia korkeajännitelankoja sekä eristää kupujen välinen 

ilmatila  kattolasin  lämmityksen  tehostamiseksi.  Ulompi  kupu  ei  ole  kuitenkaan 

ilmatiivis toisin kuin sisempi kupu. Ulomman kuvun sivun pituus on 0,80 m ja korkeus 

0,19 m. Kummankin kuvun lasien paksuus on 5 mm.

Pitkäaikaisen,  usean  tunnin  käytön  aikana  sisemmän  lasikuvun  sivuseinät  voivat 

jäähtyä, jolloin niiden sisäpinnalle voi tiivistyä alkoholia. Tämä on ei-toivottavaa, sillä 

ylimääräinen  alkoholin  tiivistyminen  sumukammiossa  heikentää  kammion 

ilmaisutehokkuutta,  kasvattaa  vaadittavaa  alkoholin  kiertonopeutta  ja  heikentää 

näkyvyyttä  sivuseinien  läpi.  Alkoholi  jättää  myös  lasipinnoilta  haihtuessaan  tahroja. 

Testikäytön aikana tiivistymistä  havaittiin  korkeilla  alkoholin  höyrystystehoilla  (noin 

100  W  ja  yli  sen).  Tarvittaessa  lasiseinien  lämmitys  voidaan  toteuttaa  sopivalla 

vastuslangalla,  johon  saataisiin  virta  esimerkiksi  AX-3005D-3  -lähteen  toisesta

0 – 5 A / 0 – 30 V -lähdöstä.

3.2.6 Valaistus

Sumukammion valaisimiksi harkittiin ensin loisteputkivalaisimia, mutta niiden tarkka 

suuntaaminen  ja  suurehko  koko  muodostuivat  ongelmaksi.  Loisteputkien  sijaan 

valaisimina  päädyttiin  käyttämään  LED-listoja,  jotka  ovat  pienen  kokonsa  ansiosta 

helppoja suunnata siten, että häikäisyä syntyy mahdollisimman vähän. Havainnointilevy 

käyttäytyy kylmänä kuin peili siihen tiivistyneen alkoholin takia, joten häikäisystä olisi 

voinut muodostua ongelma. Samasta syystä kaikki sumukammion pinnat, jotka voivat 

heijastua  havainnointilevyn  pinnasta  tarkkailijan  silmiin,  värjättiin  mustaksi,  mikäli 

tämä vain oli mahdollista. Valittujen LED-listojen tehonkulutus on 0,7 W listaa kohden, 

ja  niiden  lähettämän  valon  värilämpötila  on  4  000  K.  Listoja  asennettiin  kammion 

kolmelle sivulle yhteensä kuusi kappaletta. Kammion huoltoluukun sivulle ei asennettu 

valaisimia, koska muuten luukun avaaminen olisi ollut hankalaa.
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LED-listat  kiinnitettiin  V-muotoisen  alumiiniprofiilin  sisäkulmaan,  ja  listojen 

alapuolelle  kiinnitettiin  peltisuikaleet.  Alumiiniprofiilin  kaksi  sivua  estävät  listojen 

valon pääsyn ylä- ja takakulmiin, ja peltisuikaleet estävät sen pääsyn alakulmiin. Näin 

valaisimien  valo  suuntautuu  pienessä  kulmassa  käytännössä  ainoastaan 

havainnointilevyn  pinnalle  ja  sen  yläpuoliselle  aktiiviselle  alueelle  eikä  häiritse 

tarkkailijaa.

Sumukammiota  ei  voida  käyttää  normaalissa  huonevalaistuksessa,  sillä  tällöin 

ympäristön heijastukset estävät näkyvyyden kammion sisälle. Kammiota täytyy käyttää 

joko  voimakkaasti  hämärretyssä  tilassa  tai  jopa  täysin  pimeässä.  Koska  kammio 

sijoitetaan aulatilaan, huoneen valaistusta ei voida himmentää, joten kammion ympärille 

on asetettava pimennysverho.

3.2.7 Sumukammion runko

Sumukammion  runko  hitsattiin  35  mm:n  huonekaluputkesta.  Runkoon  kiinnitettiin 

huonekalupyörät  kuljetusta  varten  sekä  ulos  kierrettävät  jalat  kammion  tukevaa 

paikalleen sijoittamista varten. Kammion verhoilu tehtiin havuvanerista, mikä oli virhe, 

sillä  havuvaneri  ei  sovellu  verhoilutarkoituksiin  sen huonon ulkonäön ja  epätasaisen 

pinnan takia. Täten vanereita jouduttiin hiomaan ja tasoittamaan kohtuuttoman paljon 

ennen  kuin  niiden  pinnoista  tuli  tasaisia.  Viimeistely  tehtiin  valkoisella 

huonekalumaalilla (värikoodi NCS C 0205-Y).

Rungon sisälle kiinnitettiin lattialevy sekä kaksi hyllyä (ks. kuva 17). Lattialle, omaan 

eristettyyn tilaansa kiinnitettiin kylmälaitejärjestelmä. Kylmälaitteen tila äänieristettiin 

sivuilta Ecophon Modus TAL -äänenvaimennuslevyillä. Tilan päätyjä ei äänieristetty, 

jotta ilman kierto kylmälaitteen lauhduttimelle ei heikentyisi. Puhalluspuolen päätyyn 

asetettiin neljä kappaletta Revoltec-merkkisiä tuulettimia (12 V / 0,18 A) kylmälaitetilan 

ilman kierron tehostamiseksi.

Sumukammion  rungon  hyllyille  sijoitettiin  virtalähteet,  korkeajännitelähde, 

eristysmuuntaja,  alkoholiastia  pumppuineen  sekä  toiset  neljä  tuuletinta. 

Korkeajännitelähteeseen  kytketty  virtalähde  eristettiin,  jottei  sen  korkeajännitteessä 

olevaan runkoon päästäisi käsin koskemaan. Rungon etummaiselle hyllylle sijoitettiin 

lämpötila-anturien näytöt, lämpöpumpun termostaatti ja sumukammion virtakytkimet.
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3.2.8 Tiivistymisvanojen kuvaaminen

Sumukammion tiivistymisvanojen kuvaaminen on haastavaa, sillä käytettävän kameran 

täytyy pystyä tallentamaan pimeässä heikommatkin vanat. Videokuvan täytyy myös olla 

hyvälaatuista  ja  mahdollisimman  kohinatonta,  jotta  vanat  erottuvat  tarpeeksi  hyvin 

mustasta taustasta. Videointi on välttämätöntä harvinaisten tapahtumien todentamiseksi, 

sillä  ihmisen  reaktioaika  on  esteenä  kyseisten  tapahtumien  valokuvaukselle. 

Vaihtoehtona  tiivistymisvanoista  voitaisiin  ottaa  satunnaisesti  valokuvia,  mutta 

harvinaisen tapahtuman tallentuminen kuvaan on tällä tekniikalla epätodennäköistä ja 

kuvien analysointiin vaadittava työmäärä liian suuri.

Aktiivista  aluetta  kuvattiin  kohtisuoraan  sen  yläpuolelta  Samsung  SCB-3000P

-digivideokameralla.  Samalla  kameralla  olisi  mahdollista  kuvata  kammiota  myös 

jatkuvasti  visualisointitarkoituksessa,  jolloin  kameran  kuva  voitaisiin  syöttää 

reaaliajassa  esimerkiksi  fysiikan  laitoksen  aulaan  sijoitettavalle  näytölle.  Kammiota 

suoraan  yläpuolelta  kuvattaessa  hiukkasten  kantamat  ja  vaakatasossa  tapahtuneet 

sironnat  olivat  kuvista  helpoiten  määritettävissä.  Yläpuolelta  kuvattaessa  kuvaan  ei 

kuitenkaan saatu koko aktiivista aluetta. Ongelmana oli myös tiivistymisvanojen heikko 

näkyvyys.  Tämän  takia  kameran  valotusaikaa  pidennettiin  ja  kuvan  kirkkautta 

kasvatettiin sekä kohinasuodin kytkettiin päälle. Näillä keinoilla kuvanlaadusta saatiin 

parempi  verrattuna  kameran  perusasetuksiin  ja  tiivistymisvanat  selvemmin näkyviin. 

Tällä  tavoin  otettujen  kuvien  ja  videon  tiivistymisvanat  eivät  enää  kuitenkaan  anna 

oikeaa kuvaa siitä, miltä vanat näyttävät kammiossa paljain silmin tarkasteltuna.

Kammiota kuvattiin loivista kulmista Canon EOS 5D Mark II -järjestelmäkameralla, 

Sony DSC-W570 -digikameralla sekä Logitech C270 -webkameralla. Loivasta kulmasta 

sumukammiota  kuvatessa  etuna  oli  tiivistymisvanojen  hyvä  näkyvyys,  vaikkakaan 

näistä kuvista ei voida tehdä yksiselitteisiä päätelmiä hiukkasten kantamista. Erilaisten 

ilmiöiden todentamisessa loivasta kulmasta otettu videokuva oli kuitenkin hyödyllisin, 

sillä  tällä  tekniikalla  kuvaan  saatiin  käytännössä  koko  aktiivinen  alue  ja 

tiivistymisvanojen näkyvyys oli parempi kuin yläpuolelta kuvatussa videossa. Loivasta 

kulmasta  kuvattu  video  antaa myös havainnollisemman kuvan kammion toiminnasta 

kuin  suoraan  yläpuolelta  otettu  video,  koska  kammiota  ei  tyypillisesti  tarkastella 

suoraan yläpuolelta.
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Järjestelmäkameran  videon  kuvanlaatu  oli  kaikista  käytetyistä  kameroista  paras,  ja 

esimerkiksi alfavanoista saatiin yksityiskohtaisia lähikuvia. Kaikilla muilla kameroilla 

tallennettujen videoiden laatu oli varsin heikko eikä tiivistymisvanoista saatu tarkkoja 

kuvia.  Valtaosa  tutkielman  kuvista  onkin  järjestelmäkameralla  kuvattujen  videoiden 

ruutukaappauksia,  mutta  eräät  harvinaiset  tapahtumat  tallentuivat  vain 

huonolaatuisemmalle videolle.

Lähes  kaikkia  kuvia,  myös  järjestelmäkameralla  otettuja,  jouduttiin  jälkikäteen 

käsittelemään,  jotta  tiivistymisvanat  saatiin  erottumaan  mustasta  taustasta.  Kuvien 

kontrastia,  kirkkautta,  gamma-arvoa  ja  terävyyttä  säädettiin  kuvankäsittelyohjelmalla 

tarpeen mukaan. Kuvia myös rajattiin tarvittaessa. Kuvia muokattaessa pyrittiin siihen, 

että tiivistymisvanat näyttäisivät kuvissa mahdollisimman samalta kuin paljain silmin 

nähtynä. Joidenkin ilmiöiden esille tuomiseksi kuitenkin esimerkiksi kuvien kirkkautta 

ja kontrastia piti muuttaa niin paljon, että lopputulos on lähes mustavalkoinen. Hyvien 

kuvien  saaminen  erityisesti  betavanoista  oli  haastavaa,  sillä  järjestelmäkameralla 

kuvatussa  videossakaan  ne  eivät  erotu  kunnolla  mustasta  taustasta.  Parhaat  kuvat 

tiivistymisvanoista saatiin lähes vaakatasosta kuvattaessa, mutta tällöin ongelmana oli 

se, että  vanoista saatiin kuvaan vain lyhyt osa.
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4 Havainnot ja niiden käsittely

4.1 Alfahiukkasten tiivistymisvanat

4.1.1 Alfahiukkasten synnyttämien tiivistymisvanojen ulkonäkö

Alfahiukkasen  tunnistaminen  sumukammiossa  on  helppoa  sen  kammioon  jättämästä 

suorasta  ja  paksusta,  noin  puolen  senttimetrin  levyisestä  tiivistymisvanasta  (jatkossa 

alfavana), jollainen on esitetty kuvaparissa 22 a) ja b). Muut hiukkaset eivät tavallisesti 

jätä tällaisia vanoja. Alfavanat ovat lyhyitä, tyypillisesti noin neljä senttimetriä pitkiä, 

eivätkä  ole  koskaan  pituudeltaan  yli  kymmentä  senttimetriä.  Alfavanoja  havaitaan 

sumukammiossa  keskimäärin  yksi  kahdessa  sekunnissa.  Toisinaan  alfavanassa 

havaitaan kulma, joka on muodostunut alfahiukkasen sirottua väliaineen atomiytimestä 

[51, s. 284]. Tästä ilmiöstä ei kuitenkaan vielä saatu kuvaa.

Alfahiukkasen  tiivistymisvanan  leveys  johtuu  pääasiassa  tiivistymisvanan  ionien  ja 

pisaroiden  diffundoitumisesta,  koska  alfahiukkasen  väliaineesta  irrottamat  elektronit 

eivät  saa  tarpeeksi  energiaa  edetäkseen  sumukammiossa  silmin  havaittavaa  matkaa. 

Esimerkiksi kuvan  4 yhtälön mukainen kantama 10 keV:n elektronille (pienin sallittu 

energia ko. yhtälölle) on noin millimetri ilmassa. Tyypillisen 5 MeV:n alfahiukkasen 

maksimaalinen  energiansiirto  väliaineen  elektronille  on  yhtälön  (4)  mukaan  vain

Kuva 22: a) Alfavana on heti muodostuttuaan homogeeninen. b) Hetki  

muodostumisensa jälkeen alfavanan päädyt taipuvat alaspäin. 
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2,7  keV,  joten  alfahiukkasen  tuottaman  tiivistymisvanan  leveys  ei  voi  johtua 

deltaelektronien  kantamista  vaan  vanan  leveyden  aiheuttaa  ionien  diffuusio  ennen 

aktiiviselle alueelle joutumista.

Valtaosa sumukammiossa nähtävistä alfavanoista on diffuusion levittämiä, jollainen on 

myös  kuvien  22 a)  ja  b)  alfavana.  Voidaan  olettaa,  että  diffundoituneet  vanat  ovat 

saapuneet  aktiiviselle  alueelle  sen  yläpuolelta  sähkökentän  painamina,  jolloin 

ionisaatiokaskadin ioneilla on ollut aikaa diffundoitua ennen kuin niiden ympärille on 

alkanut  kerääntyä  alkoholimolekyylejä.  Pieni  osa  vanoista  on  kuitenkin  teräviä, 

leveydeltään  arviolta  muutaman  millimetrin,  mistä  voidaan  päätellä,  että  niiden 

tuottaneet alfahiukkaset ovat kulkeneet aktiivisen alueen välittömässä läheisyydessä tai 

jopa sen läpi. Tällöin vanan ionit eivät ole ehtineet diffundoitua kauas syntypisteestään 

ennen kuin niiden ympärille on jo muodostunut pisara.

Alfavanojen muoto vastaa teoreettista  käsitystä  alfahiukkasen liikkeestä väliaineessa: 

elektroneihin verrattuna alfahiukkanen siroaa heikosti  johtuen sen suuresta  massasta, 

mutta toisaalta suuren energiajätön takia alfahiukkasen kantama on lyhyt. Alfavanojen, 

ja yleisesti kaikkien muidenkin tiivistymisvanojen, pituudet riippuvat vanan tuottaneen 

hiukkasen  energiasta  mutta  myös  hiukkasen  radan  kulmasta  vaakatasoon  nähden: 

ionisoivan hiukkasen jyrkkä rata näkyy lyhyempänä vanana kuin loiva. 

Kuva 23: Alfahiukkasen ionituotto millimetriä kohden ilmassa sen kantaman 

funktiona [44, s. 82]. Kuvaajan esittämän hiukkasen lähtöenergia on

kuvasta 3 arvioituna noin 4,3 MeV.
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Saapumiskulmasta  riippumatta  on  oletettavaa,  että  alfahiukkasten  sumukammioon 

jättämät  tiivistymisvanat  olisivat  vahvempia  hiukkasen  radan  loppupäässä,  koska 

alfahiukkasen ionituotto on suurimmillaan juuri ennen sen pysähtymistä (ks. kuva 23). 

Vanan vahvuudella tarkoitetaan sen erottuvuutta mustasta havainnointilevyn pinnasta. 

Vana on sitä vahvempi, mitä enemmän ja tiheämmin siinä on näkyviä pisaroita. Tästä 

huolimatta sumukammiossa havaitut alfavanat vaikuttavat kuitenkin olevan jokaisesta 

kohdastaan yhtä vahvoja. 

Suurin  syy  siihen,  miksi  alfavanojen  pisaratiheys  vaikuttaa  olevan  riippumaton 

alfahiukkasen  energiajätöstä,  lienee  se,  että  vanan ionitiheyden kasvaessa  pisaroiden 

määrä  ei  kasva  samassa  suhteessa  [41,  s.  9975].  Tämä johtuu  siitä,  että  ylikylläistä 

höyryä on yksittäisen ionin välittömässä läheisyydessä rajallinen määrä,  joten ionien 

määrän  kasvaessa  höyryä  riittää  suhteellisesti  vähemmän  yksittäistä  ionin  ympärille 

muodostuvaa  pisaraa  kohden.  Kun  ionien  määrä  tiivistymisvanassa  kasvaa  liian 

suureksi,  kaikkien  ympärille  ei  tiivisty  tarpeeksi  höyryä,  jotta  muodostuvat  pisarat 

voitaisiin silmin havaita. Täten tietyn rajan jälkeen ionitiheyden kasvu ei enää kasvata 

näkyvien  pisaroiden  määrää  tiivistymisvanassa.  Ilmeisesti  alfavanan  ionitiheys  on 

pienimmilläänkin suurempi kuin kyseinen raja-arvo, jolloin alfavana on aina tasavahva.

4.1.2 Pitkittäinen pisaravapaa alue alfavanan keskellä

Matalalla aktiivisen alueen läpi kulkeneiden alfahiukkasten tiivistymisvanojen keskellä 

pituussuunnassa  havaitaan  toisinaan  sumusta  (eli  pisaroista)  tyhjä  alue.  Tällainen 

tiivistymisvana  on  esitetty  kuvassa  24.  Tiivistymisvanoissa  voi  olla  myös 

poikittaissuuntaisia  pisarattomia  kohtia,  joiden  syntymekanismi  on  selitetty  luvussa 

4.5.2.  Poikittaisten  pisaravapaiden  alueiden  syntymekanismi  ei  kuitenkaan  liity 

pitkittäissuuntaisten pisaravapaiden alueiden syntyyn.

Pisaravapaa pitkittäinen alfavanan alue näkyy sumukammiossa parhaiten juuri  ennen 

vanan  katoamista  havainnointilevyn  nestepintaan.  Pisarattoman  alueen  voisi  olettaa 

syntyvän  joko  siksi,  ettei  alfavanan  keskiosassa  ole  tarpeeksi  suurta  höyryn 

ylikylläisyysastetta pisaroiden muodostumiseen, vanan keskiosassa muodostuvat pisarat 

ovat liian pieniä näkyäkseen tai siksi, ettei vanan keskiosassa ole tiivistymiskeskuksia.



54

Pisaravapaa alue alfavanan keskellä ei kuitenkaan johdu siitä, että vanan keskiosassa ei 

olisi  alun  perinkään  tapahtunut  ionisaatiota,  sillä  primäärisen  alfahiukkasen 

vuorovaikutus on voimakkainta niiden atomien kanssa, jotka se on ohittanut lähimmältä 

etäisyydeltä.  Täten  ionipitoisuuden  täytyy  olla  vanan  keskellä  suurin.  Ionit  eivät 

myöskään karkaa vanan keskeltä, sillä niiden ionisaatioprosessissa saama rekyylienergia 

on niiden massaan suhteutettuna mitätön.

Pisaroiden  tiivistymisnopeuteen  verrattuna  alfahiukkasen  radalleen  jättämä 

ionisaatiokaskadi syntyy hetkessä, joten lähtökohtaisesti tiivistymisvanan joka kohdassa 

on  sen  syntyhetkellä  sama  ylikylläisyysaste.  Vanan  keskiosassa  hiukkasen  radan 

läheisyydessä  on  kuitenkin  suurin  ionitiheys,  mistä  johtuen  vanan  keskiosissa 

muodostuvat pisarat ovat keskimäärin pienimpiä. Onkin mahdollista, että ionitiheys on 

vanan keskellä niin suuri, että valtaosa syntyvistä pisaroista ei kasva tarpeeksi suureksi 

näkyäkseen paljain silmin.

Alfavanan  pisaraton  keskikohta  näkyy  parhaiten  juuri  ennen  tiivistymisvanan 

katoamista mahdollisesti siksi, että tällöin vanan alaosan pisarat ovat jo ehtineet osua 

nestepintaan ja kadota. Tällöin ne eivät enää näy keskikohdan alapuolella ja läpinäkyvä 

keskikohta  nousee  paremmin  esille  muusta  vanasta.  Ennen  osumistaan  nestepintaan 

tiivistymisvana  myös  leviää  vaakasuunnassa,  jolloin  pisaroista  vapaa  alue  näkyy 

Kuva 24: Suuren ionitiheyden takia alfavanan 

keskelle pituussuunnassa ei muodostu näkyviä 

pisaroita.
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tavallista  laajempana.  Korkeammalla  kammiossa  kulkeneiden  alfahiukkasten 

tiivistymisvanoissa ei näy pisaroista tyhjää keskikohtaa, koska näissä vanoissa ioneja ja 

pisaroita on ehtinyt ajautua vanan keskelle diffuusion vaikutuksesta.

4.1.3 Radon alfasäteilyn lähteenä sumukammiossa

Sumukammiossa  taustasäteilynä  havaitun  alfasäteilyn  lähde  on  kammion  sisällä

[52, s. 3], sillä alfahajoamisissa vapautuvat alfahiukkaset ovat energialtaan niin pieniä, 

etteivät  ne  voi  läpäistä  kammion  seiniä.  Alfahiukkaset  eivät  voi  myöskään  lyhyen 

kantamansa takia kulkea kammion reunoilta kammion keskelle,  jossa niitä havaitaan 

yhtä  usein  kuin  kammion reunoilla.  Alfa-aktiivisuuden lähde  sumukammiossa  onkin 

todennäköisimmin  kammion  ilmaan  huoneilmasta  kulkeutunut  radon  [15,  s.  905],

[52,  s.  3].  Tähän  viittaavat  myös  sumukammiossa  havaittujen  alfavanojen  lyhyet 

kantamat. Radonin isotoopin  222Rn hajoamisessa alfahiukkasen saama energia on noin 

5,5 MeV [29, s. 375], jota vastaa noin 4 cm:n kantama ilmassa (ks. kuva 3).

Luonnossa esiintyy paljon muitakin alfa-aktiivisia aineita kuin radon, mutta niistä radon 

on ainoa kaasumainen alkuaine,  joten käytännössä huoneilman alfa-aktiivisuuden on 

oltava kokonaan siitä ja sen tytärytimistä peräisin [29, s.  374–380]. Sisäilman radon 

onkin  suomalaisten  suurin  yksittäinen  säteilyaltistuksen  lähde  yli  50  %:n  osuudella 

kaikesta  säteilyaltistuksesta  [29,  s.  27].  Suomessa radonin  aktiivisuuspitoisuus 

sisäilmassa on keskimäärin 120 Bq/m3 [29, s. 112]. 

Radonia  syntyy  kallioperässä  sen  sisältämien  uraanin  isotooppien  238U  ja  235U sekä 

toriumin isotoopin 232Th hajoamissarjoissa, jotka on esitetty kuvassa 25. Kaasumaisena 

aineena  radon pystyy pakenemaan kallioperästä.  Huoneilman radon koostuu pääosin 

uraanisarjan  isotoopista  222Rn  (merkitty  kuvaan  25 paksulla  suorakulmiolla),  koska 

torium- ja aktiniumsarjan nuklidit  220Rn ja  219Rn ovat niin lyhytikäisiä, ettei niitä ehdi 

kulkeutua kallioperästä huoneilmaan merkittäviä määriä [29, s. 112]. Jatkossa radonista 

puhuttaessa viitataankin juuri isotooppiin 222Rn, ellei toisin mainita, ja oletettavasti tämä 

isotooppi  tytärytimineen  tuottaa  valtaosan  sumukammion  alfa-aktiivisuudesta. 

Diffuusiosumukammiolla voidaankin määrittää huoneilman radonin aktiivisuuspitoisuus 

[15, s. 905‒906].
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Kuva 25: Luonnon hajoamissarjat [29, s. 377]. Sumukammiossa mahdollisesti  

havaittavien alfahajoamisten yhteyteen on lisätty kussakin hajoamisessa vallitseva 

alfahiukkasen saama energia keV:ina [29, s. 375–786]. Yhtenäisellä paksulla 

suorakulmiolla on merkitty todennäköisin alfahiukkasten tuottaja sumukammiossa 

(222Rn) ja katkonaisilla suorakulmioilla joitakin toissijaisia alfasäteilijöitä (218Po, 214Po,  
222Rn ja 216Po).
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Sumukammiossa havaitaan usein  222Rn:n neljän senttimetrin  vanaa selvästi  pidempiä 

alfavanoja.  Ne  lienevät  peräisin  uraanisarjan  ytimen  214Po  hajoamisesta,  jossa 

alfahiukkasen  energia  on  noin  7,7  MeV  (ks.  kuva  25).  Tätä  energiaa  vastaa  noin

7 cm:n kantama ilmassa (ks. kuva 3). Kolmas merkittävä alfahajoaminen uraanisarjassa 

on  218Po:n hajoaminen, mutta sen tuottaman alfahiukkasen kantama on lähellä  222Rn:n 

alfahiukkasen kantamaa. On myös mahdollista, että sumukammiossa on pieniä määriä 

toriumsarjan  radonin  isotooppia  220Rn  ja  sen  tytärytimiä,  joista  212Po  voi  tuottaa 

kammioon jopa yli 8 MeV:n alfahiukkasia (ks. kuva 25).

Sumukammiossa  havaitaan  noin  kerran  kahdessa  minuutissa  kaksi  alfavanaa,  jotka 

vaikuttavat  syntyvän  samaan  aikaan  ja  alkavan  lähes  samasta  pisteestä  muodostaen

V-kirjaimen muotoisen kuvion. Tällainen vanapari on esitetty kuvassa 26 a). Tämä ilmiö 

voi syntyä kahdesta nopeasta peräkkäisestä alfahajoamisesta, jossa tytärydin alfahajoaa 

välittömästi  emoytimen  jälkeen.  Jatkossa  tähän  tapahtumaan  viitataan  termillä 

kaksoisalfahajoaminen. Harvoin myös kaksi toisistaan riippumatonta alfahajoamista voi 

tapahtua  lähes  samanaikaisesti  sekä  lähellä  toisiaan,  ja  osa  V-muotoisista 

tiivistymisvanapareista syntyy tällä tavalla.

Nopeissa peräkkäisissä hajoamisissa alfavanojen lähtöpisteet ovat lähellä toisiaan, sillä 

ytimen alfahajoamisessa  saama rekyylienergia,  ja  sitä  kautta  sen  kantama,  on hyvin 

pieni. Täten ydin ei voi matkata hajoamispisteestään kovin kauas lyhyessä ajassa ennen 

uutta hajoamista. Diffuusion seurauksena ydin voi kulkea kauaksikin lähtöpisteestään, 

Kuva 26: a) Kaksi uraanisarjan nopeaa peräkkäistä alfahajoamista muodostavat

V-muotoisen tiivistymisvanaparin. b) Havainnollistava piirros valokuvan tilanteesta.  

Päinvastainen vanojen muodostumisjärjestys on myös mahdollinen.
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mutta  tällainen  prosessi  vaatii  tavallisesti  myös  aikaa.  Varauksellisena  hiukkasena 

rekyyliytimen  ympärille  voi  myös  tiivistyä  pisara,  joka  vähintäänkin  hidastaa  sen 

etenemistä, ellei pysäytä sitä kokonaan. 

Sumukammiossa havaituissa kaksoisalfahajoamisissa lienee kyse toriumsarjan radonin 

isotoopin  220Rn  ja  sen  tytärytimen  216Po  hajoamisista  [53,  s.  288],  sillä  216Po:n 

puoliintumisaika on vain 0,145 s [29, s. 376]. Lyhyestä puoliintumisajastaan huolimatta 

isotooppia  220Rn  on  huoneilmassa  pieniä  pitoisuuksia  [29,  s.  112].  Vaikka  valtaosa 

kammion  alfa-aktiivisuudesta  onkin  peräisin  uraanisarjan  isotoopista  222Rn,  sen 

hajoamisketjussa  ei  ole  nuklideja,  jotka  voisivat  tuottaa  sumukammiossa  havaitun 

määrän kaksoisalfahajoamisia. On hyvin harvinaista että  222Rn:n tytärydin 218Po hajoaa 

sekunnin murto-osien sisällä emoytimensä jälkeen, koska  218Po:n puoliintumisaika 3,1 

minuuttia [29, s. 375] on tähän aikaväliin verrattuna pitkä. 

Uraanisarjan  nuklidi  218Rn  voi  myös  tuottaa  kaksoisalfahajoamisia,  koska  sen 

tytärytimen 214Po puoliintumisaika on vain 164 μs [29, s. 375]. Tämän hajoamisketjun 

muodostuminen  on  kuitenkin  harvinaista,  sillä  kyseistä  tapahtumaa  edeltää  kaksi 

harvinaista  betahajoamista  alkaen  218Po:sta  (ks.  kuva  25).  Haarautumissuhteiden 

perusteella  218Rn:n  ja  214Po:n  hajoamisparin  muodostumisen  todennäköisyys  on  vain 

0,02  % ×  0,1  % =  2  ×  10-7 verrattuna  kaikkiin  muihin  hajoamisreitteihin  222Rn:stä 
210Pb:hen.  Sen sijaan toriumsarjan kaksoisalfahajoaminen näkyy lähes  aina,  jos  vain 

kammiossa on 220Rn-ytimiä.

Koska  uraanisarjan  isotoopin  222Rn:n  puoliintumisaika  on  alle  neljä  päivää,  pitäisi 

sumukammion  alfa-aktiivisuuden  laskea  pitkänä  seuranta-aikana,  jos  kammioon  ei 

pääse  korvaavaa  radonia.  Pisin  yhtäjaksoinen  aika,  jona  sumukammio  on  ollut 

toiminnassa ja avaamatta, on noin kaksi viikkoa. Tänä aikana kammion alfa-aktiivisuus 

ei  kuitenkaan  vaikuttanut  laskevan  ja  kaksoisalfahajoamisiakin  (oletettavasti  220Rn:n 

tuottamina) havaittiin arviolta yhtä paljon kuin seuranta-ajan alussa. Radonia siis pääsee 

sumukammioon huolimatta sen näennäisestä tiiveydestä. 
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4.2 Betahiukkasten tiivistymisvanat

4.2.1 Betahiukkasten synnyttämien tiivistymisvanojen ulkonäkö

Betahiukkasten, eli elektronien ja positronien, sumukammioon jättämät tiivistymisvanat 

(betavanat) ovat tyypillisesti mutkaisia, paljon ohuempia sekä heikommin näkyviä kuin 

alfavanat ja saattavat kulkea koko kammion läpi. Betavanoja esiintyy kammiossa myös 

huomattavasti  runsaammin  kuin  alfavanoja.  Sumukammion  aktiivinen  alue  onkin 

jatkuvasti täynnä betavanojen muodostamaa verkkoa. 

Kuvassa 27 on esitetty tyypillisiä betahiukkasten jättämiä tiivistymisvanoja. Kuva 28 on 

puolestaan lähikuva betavanan loppupäästä, joka merkitty kuvaan nuolella. Betavanojen 

ulkonäkö  vastaa  teoreettista  käsitystä  elektronien  liikkeestä  väliaineessa: 

Tiivistymisvana on mutkainen, koska betahiukkaset siroavat törmäyksissä voimakkaasti 

keveydestään johtuen.  Betahiukkasten energiajättö on alfahiukkasta pienempi,  jolloin 

niiden  jättämät  tiivistymisvanat  ovat  myös  alfavanoja  heikompia,  mutta  toisaalta 

betahiukkasten kantama on suuri, tyypillisesti useita metrejä (ks. kuva 4).

Kuvasta  27 havaitaan, että betavanat ovat yleisesti toisesta päästään syheröisempiä ja 

vahvempia kuin muu osa vanasta. Voidaan päätellä, että betahiukkasen tiivistymisvanan 

mutkaisempi pää on hiukkasen radan loppuosa, koska hiukkasen energian pienentyessä 

se  on  alttiimpi  suuren  kulman  sironnoille.  Oletettavasti  siis  kuvan  28 nuolella 

merkityssä kohdassa betahiukkanen on pysähtynyt.

Kuva 27: Betahiukkaset jättävät sumukammioon tyypillisesti ohuita ja mutkittelevia 

tiivistymisvanoja.
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Kuva 29: Elektronin törmäyksistä johtuva energiajättö puhtaassa typessä

(ρ ≈ 1,17 kg/m3) elektronin energian funktiona [54]. Voidaan olettaa, että elektronin

energiajättö on lähes sama myös ilmassa.

Kuva 28: Betahiukkasen tiivistymisvanan loppuosa nuolella merkittynä.
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Kun tarkastellaan elektronin energiajättöä sen energian funktiona kuvasta 29, havaitaan 

elektronin  törmäyksistä  johtuvan energiajätön pienenevän sen energian  pienentyessä. 

Saavutettuaan minimin noin 1 MeV:n kohdalla energiajättö alkaa jyrkästi kasvaa, kun 

elektronin energia edelleen pienentyy. Hidastuessaan siis elektronit ionisoivat väliainetta 

voimakkaammin, ja osittain tästä syystä (elektronien suurten kulmien sironnan lisäksi) 

pysähtyvien elektronien tiivistymisvanat ovat loppupäästään vahvempia.  Betavanojen 

ulkonäön perusteella voidaan siis päätellä betahiukkasten kulkusuunta kammiossa, joka 

on  suorasta  ja  heikommin  erottuvasta  osuudesta  kohti  mutkittelevaa  ja  paremmin 

erottuvaa vanan päätä. Samanlaista päätelmää ei voida tehdä alfahiukkaselle, koska sen 

sumukammioon jättämä rata on suora ja tasapaksu kuten kuvaparissa 22 a) ja b).

Hiukkasen kantamaa on vaikea arvioida, ellei sen radan lähtö- ja päätepistettä pystytä 

hyvin  määrittelemään.  Suurienergisille  betahiukkasille  lähtöpisteen  määrittely  on 

erityisen vaikeaa, koska niiden kantamat ovat yleensä paljon suurempia kuin kammion 

leveys.  Betavanasta  usein  näkyykin  kerrallaan  vain  osa,  sillä  hiukkasen  rata  on 

kolmiulotteinen, ja hiukkasen näennäinen lähtöpiste saattaa olla esimerkiksi piste, jossa 

alun perin pystysuoraan kulkenut hiukkanen on sironnut vaakatasossa olevalle radalle. 

Vaakatasossa  näkyvä  tiivistymisvana  on  myös  pelkkä  projektio  hiukkasen 

kolmiulotteisesta radasta, joten hiukkasen radan kaltevuus jää kokonaan huomiotta.

4.2.2 Betasäteilyn lähteet sumukammiossa

Huoneilmassa  esiintyvää  betasäteilyä  syntyy  ionisoivan  säteilyn  vaikutuksesta, 

ympäristön  beta-aktiivisista  isotoopeista  ja  kosmisen  säteilyn  tuottamana.  Ionisoiva 

säteily  irrottaa  väliaineesta  elektroneja,  ja  toisaalta  elektroneja  voi  syntyä  myös 

parinmuodostuksen  kautta.  Kosmisen  säteilyn  epästabiilit  hiukkaset,  kuten  pionit  ja 

myonit, tuottavat hajotessaan elektroneja ja positroneja.  Kosmisen säteilyn pystysuora, 

yli  10  MeV:n  elektronien  ja  positronien  vuo  Maan  pinnalla  on  noin  30  hiukkasta 

neliömetrille sekunnissa [30, s. 307]. Kosminen säteily lieneekin suurin betahiukkasten 

lähde  Maan  pinnalla  ja  siten  myös  sumukammiossa.  Betasäteilyn  kantama  voi  olla 

ilmassa  useita  metrejä,  ja  tarpeeksi  suurienerginen  betasäteily  voi  läpäistä  kammion 

lasin.  Betahiukkasten  ei  siis  tarvitse  syntyä  sumukammion  sisällä  näkyäkseen 

kammiossa toisin kuin alfahiukkasten.
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Beta-aktiivisia isotooppeja syntyy muun muassa luonnon hajoamissarjoissa (ks. kuva 

25),  ja  niitä  esiintyy  myös  maaperässä  ja  rakennusmateriaaleissa.  Esimerkiksi

beta-aktiivisen kaliumin isotoopin  40K tyypillinen aktiivisuuspitoisuus maaperässä on 

400  Bq/kg  [29,  s.  20,  374]  ja  betonirakenteissa  noin  1  000  Bq/kg  [55,  s.  1195]. 

Ympäristön beta-aktiivisten isotooppien synnyttämä säteily voi myös näkyä kammiossa, 

sillä  esimerkiksi  40K:n  betasäteilyn  päätepiste-energia  on  1,31  MeV [29,  s.  374]  ja 

maksimikantama ilmassa kuvasta 4 arvioituna yli 4 metriä.

4.2.3 Parinmuodostus

Kuvassa  30 a)  on  esitetty  sumukammiossa  havaittu  todennäköinen  parinmuodostus. 

Parinmuodostukseen sumukammiossa viittaa tilanne, jossa kaksi betavanaa saa alkunsa 

samasta pisteestä, ja ne muodostavat toistensa välille terävän kulman. Toisen vanan on 

tällöin muodostanut positroni ja toisen elektroni. Parinmuodostus on tapahtunut vanojen 

alkupisteessä  (merkitty  kuvaan  30 a)  nuolella),  joten  liitoskohdassa  betavanojen  on 

ilmestyttävä  näkyviin  samanaikaisesti.  Parin  muodostanut  fotoni  ei  varauksettomana 

näy  sumukammiossa,  mutta  sen  tulosuunnan  voi  kuvan  30 b)  mukaisesti  päätellä 

suunnasta, johon parinmuodostuskuvion kärki osoittaa. 

Sumukammiossa  parinmuodostusta  on  käytännössä  vaikea  havaita  voimakkaan 

betataustan takia, koska yksittäinen parinmuodostuskuvio hukkuu muiden betavanojen 

sekaan.  Videolta  parinmuodostustapahtumia on hieman helpompi etsiä,  vaikka  myös 

siinä niitä on vaikea erottaa toisistaan risteävistä betavanoista. Kuitenkin vain videon 

avulla voidaan varmistua siitä, että betavanat syntyvät samanaikaisesti ja saavat alkunsa 

samassa pisteessä.

Kuva 30: a) Nuolella on merkitty sumukammiossa näkyvä mahdollinen

parinmuodostus, kuvaaja M. Laitinen. b) Havainnollistava piirros

valokuvan parinmuodostuksesta, elektronin ja positronin paikat

voivat olla myös päinvastoin.
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4.2.4 Elastinen sironta

Kuvassa 31 a) on esitetty mahdollinen elastinen sironta, jossa betahiukkanen siirtää osan 

energiastaan väliaineen elektronille irrottaen sen ytimen vaikutuspiiristä. Tuloksena on 

törmäyskohdasta lähtevät kaksi tiivistymisvanaa. Toinen vana muodostuu alkuperäisen 

betahiukkasen  jatkaessa  matkaansa,  ja  toisen  vanan  synnyttää  väliaineesta  irronnut 

elektroni.  Tilanteen  tunnistamiseen  muusta  betataustasta  pätevät  samat  kriteerit  kuin 

parinmuodostukseenkin: tiivistymisvanojen on ilmestyttävä täsmälleen samaan aikaan, 

ja toinen vana ei saa jatkua haarautumiskohdan yli,  jolloin kyseessä olisi vain kaksi 

toisiaan risteävää betavanaa. Ei voida kuitenkaan tietää, kumpi siroamisen jälkeisistä 

tiivistymisvanoista  on  alkuperäisen  betahiukkasen  tuottama  ja  kumpi  törmäyksessä 

irronneen  elektronin,  joten  kuva  31 b)  esittää  vain  toisen  kahdesta  mahdollisesta 

tilanteesta. 

4.3 Suurienergisten hiukkasten tiivistymisvanat

Sumukammioon  muodostuu  useita  kertoja  minuutissa  viivasuoria  tiivistymisvanoja, 

jotka kulkevat  koko kammion läpi.  Tällaisia  vanoja jättävillä  hiukkasilla  täytyy olla 

tarpeeksi  energiaa,  jotta  ne  läpäisevät  kammion  lasin  eivätkä  olennaisesti  muuta 

suuntaansa vuorovaikuttaessaan väliaineen kanssa. Jatkossa näistä hiukkasista käytetään 

termiä  suurienergiset  hiukkaset,  ja  ne  voivat  olla  mitä  tahansa  suurienergisiä 

Kuva 31: a) Primäärinen betahiukkanen irrottaa väliaineesta elektronin nuolella  

merkityssä kohdassa. b) Esimerkki valokuvan tilanteesta: indeksi 1 merkitsee 

alkuperäistä betahiukkasta ja 2 atomista irronnutta elektronia.
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varauksellisia  hiukkasia.  Suurienergisten  hiukkasten  jättämien  vanojen  vahvuus 

vaihtelee  betavanan  vahvuudesta  alfavanan  vahvuuteen  asti.  Heikot  vanat  ovat 

sumukammiossa  huomattavasti  yleisempiä  kuin  vahvat,  paksut  vanat,  mutta  heikot 

vanat  eivät  yleensä kiinnitä  sumukammiossa katsojan huomiota.  Esimerkki  vahvasta 

suurienergisen hiukkasen jättämästä tiivistymisvanasta on esitetty kuvassa 32.

Suurienergisten  hiukkasten  pääasiallisin  lähde  Maan  pinnalla  on  kosminen  säteily. 

Ilmakehän  molekyyleihin  osuessaan  primääriset  kosmiset  hiukkaset  tuottavat  suuren 

määrän  sekundäärisiä  hiukkasia,  kuten  pioneja,  protoneja  ja  muita  hadroneja. 

Sekundääriset  hiukkaset  voivat  hajotessaan  tai  vuorovaikuttaessaan  ilmakehän 

molekyylien kanssa tuottaa edelleen lisää hiukkasia, joista osa voidaan havaita Maan 

pinnalla asti. Tavallisimmat näistä Maan pinnalla havaittavista hiukkasista ovat myonit

(ks. kuva 8), joiden kertymänopeus Maan pinnalla on noin 100 m-2s-1. 

JYFL:n sumukammiolla ei voida tunnistaa yksittäisen suurienergisen hiukkasen tyyppiä 

sen  jättämän  tiivistymisvanan  perusteella  toisin  kuin  matalaenergisiä  alfa-  ja 

betahiukkasia. Koska suurienergisten hiukkasten jättämät vanat ovat suoria ja läpäisevät 

koko  kammion,  niiden  ainoa  vaihteleva  ominaisuus  on  niiden  vahvuus. 

Tiivistymisvanan vahvuus riippuu sen jättäneen hiukkasen ionituotosta  ja sitä  kautta 

hiukkasen  energiajätöstä  ilmassa,  mutta  keskenään  erityyppisillä  ja  -energisillä 

hiukkasilla voi olla yhtä suuri energiajättö.

Kuva 32: Suurienergisen hiukkasen jättämä

tiivistymisvana. Vanan lievä kaarevuus johtuu

kammioilman liikkeestä (ks. luku 4.5.4).
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Kuvassa  33 on  esitetty  eri  hiukkastyyppien  energiajättöjä  ilmassa  niiden  energian 

funktiona.  Kuvasta  nähdään,  että  esimerkiksi  1  MeV:n  myoneilla  ja  noin  9  MeV:n 

protoneilla  on  lähes  sama  energiajättö,  joten  niiden  tuottamat  tiivistymisvanat  ovat 

myös  vahvuuksiltaan  ja  ulkonäöltään  samanlaiset.  Voidaan  kuitenkin  olettaa,  että 

valtaosa  sumukammiossa  havaituista  suurienergisistä  hiukkasista  riippumatta  niiden 

jättämien  vanojen  vahvuuksista  on  myoneja,  koska  myonit  ovat  selvästi  yleisimpiä 

kosmisia hiukkasia alailmakehässä (ks. kuva 8).

Kuva 33: Eri hiukkasten energiajättöjä ilmassa kunkin hiukkasen energian 

funktiona [22, s. 32].
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Myonien tyypillinen energia Maan pinnalla on noin 4 GeV [30, s. 306], joten kuvasta 

33 approksimoimalla tyypilliset myonien jättämät tiivistymisvanat ovat vahvuudeltaan 

betavanojen luokkaa.  Tämä vastaa myös tehtyä  havaintoa siitä,  että sumukammiossa 

valtaosa viivasuorista vanoista on hyvin heikosti  näkyviä.  Kuvan  32 tapaiset,  paksut 

vanat ovat peräisin hidastuneesta suurienergisestä hiukkasesta, jolla kuitenkin on vielä 

tarpeeksi  energiaa  tai  massaa  edetäkseen  suoraan.  Huomaamattomammat,  betavanan 

vahvuiset tiivistymisvanat ovat puolestaan peräisin heikosti ionisoivista, hyvin suuren 

energian omaavista hiukkasista, joiden ionisaatiokyky on minimissä. Näistä hiukkasista 

käytetään englannin kielen termiä ”minimum ionizing particle” tai lyhennettynä ”mip” 

[22, s. 32], [56, s. 325].

Valtaosa  kosmisesta  säteilystä  saapuu  Maan  pinnalle  jyrkässä  kulmassa  tai  lähes 

pystysuoraan,  joten  sumukammion  kyky  ilmaista  näitä  hiukkasia  on  rajoittunut. 

Aktiivisella  alueella  syntyy  kuitenkin  sekunnissa  useita  kymmeniä  pieniä,  noin 

alfavanan vahvuisia tiivistymistäpliä, jollainen on merkitty kuvaan  34 nuolella. Nämä 

täplät syntyvät todennäköisesti kammion läpäisevistä, vaakatasoon nähden jyrkän radan 

omaavista  varauksellisista  hiukkasista.  On  todennäköistä,  että  suurin  osa 

tiivistymistäplistä  saa  alkunsa  hidastuneista  kosmisista  myoneista,  koska  täplät  ovat 

liian  voimakkaita  ollakseen  betahiukkasten  aiheuttamia  ja  täpliä  on  liikaa,  jotta  ne 

olisivat peräisin pelkästään alfahajoamisista.

Kuva 34: Sumukammion aktiiviselle alueelle jyrkässä kulmassa saapunut 

hiukkanen muodostaa tiivistymistäplän (merkitty nuolella), kuvaaja

M. Palosaari.
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4.4 Suurienergiset reaktiot sumukammiossa

Sumukammiossa  havaittavia  harvinaisia  ilmiöitä  ovat  korkeaenergisten  hiukkasten 

reaktiot  ja  niiden  tuottamat  monihaaraiset  tiivistymisvanat,  jollainen  on  esitetty 

esimerkiksi  kuvassa  35.  On huomattava,  että  näissä  reaktioissa syntyneiden vanojen 

määrä ei kerro tapahtumassa osallisena olevien hiukkasten määrää, sillä osa hiukkasista 

voi kulkea niin jyrkillä radoilla, etteivät ne näy aktiivisella alueella, ja osa hiukkasista 

voi  olla  varauksettomia.  Kaikissa  reaktioissa  ei  myöskään  välttämättä  synny 

monihaaraista  tiivistymisvanaa  vaan  esimerkiksi  vana,  jossa  on  kulma  eli  kinkki 

(englanniksi kink) [57]. Tällainen reaktio on esimerkiksi myonin spontaani hajoaminen, 

josta tosin ei olla vielä saatu kuvaa JYFL:n sumukammiossa.

Monihaaraisia tiivistymisvanoja tuottavia todennäköisiä reaktiotyyppejä on kolme:

1)  Hiukkanen,  esim.  pioni,  on  spontaanisti  hajonnut,  ja  tiivistymisvanan  haarat 

muodostuvat hajoamisreaktion varauksellisista tuotteista.

2) Hiukkanen on vuorovaikuttanut väliaineen kanssa tuottaen varauksellisia hiukkasia 

siroten  itse.  Tällöin  yksi  haara  muodostuu  alkuperäisestä  hiukkasesta,  jos  se  on 

varauksellinen,  ja  loput  haarat  syntyvät  reaktiossa  vapautuneista  varauksellisista 

hiukkasista (esim. elastinen sironta).

3) Hiukkanen on vuorovaikuttanut väliaineen kanssa kadoten itse ja tuottaen samalla 

varauksellisia hiukkasia (esim. parinmuodostus).

Kuva 35: Korkeaenergisen varauksellisen hiukkasen 

hajoaminen tai reaktio väliaineen kanssa.
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Kaikki luetellut vaihtoehdot voivat myös esiintyä yhdessä, sillä hiukkasten hajoamis- ja 

reaktiotuotteet  voivat  reagoida  uudelleen  kaikilla  kolmella  tavalla.  Näiden  kolmen 

vaihtoehdon ja  reaktioissa  osallisena  olevien  mahdollisten  hiukkasten  muodostamien 

kombinaatioiden lukumäärä on valtava. Tästä johtuen kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja 

ei voida käydä läpi. Jatkossa keskitytäänkin tarkastelemaan vain todennäköisimpiä syitä 

sumukammiossa  havaittujen  monihaaraisten  tiivistymisvanojen  synnylle.  On  myös 

muistettava,  että  kaikissa  kolmessa  reaktiotyypissä  voi  syntyä  neutraaleja  hiukkasia, 

jotka eivät muodosta tiivistymisvanoja.

4.4.1 Varauksellisen hiukkasen reaktion kolmihaarainen tiivistymisvana

Kuvassa 35 varattu hiukkanen on saapunut kammioon kuvan alalaidasta ja on tuottanut 

kolme erillistä tiivistymisvanaa noin puolivälissä kammiota. Kuvan 35 tapauksessa kyse 

tuskin on luvun  4.4 alussa mainitusta vaihtoehdosta 1), sillä ilmakehässä yleisimmät 

epästabiilit varaukselliset hiukkaset myonit ja pionit hajoavat kolmeksi varaukselliseksi 

hiukkaseksi  hyvin  harvoin  [23].  On  toki  mahdollista,  että  kuvassa  35 hajoaa  jokin 

ilmakehässä esiintyvä, pionia tai myonia harvinaisempi hiukkanen, mutta niiden kirjo 

on  niin  valtava,  että  yksittäisten  hiukkastyyppien  hajoamisten  tarkastelu  ei  ole 

mielekästä.

Todennäköisin  selitys  kuvan  35 kaltaisten  tiivistymisvanojen  synnylle  lienee 

korkeaenergisen, ilmakehässä yleisen (ks. kuva 8) kosmisen hiukkasen, esim. myonin, 

reaktio väliaineen molekyylin (esim. N2) kanssa. Reaktio voi olla joko vaihtoehdon 2) 

sirontareaktio  tai  vaihtoehdon  3)  absorptio.  Toisaalta  hiukkanen  voi  myös 

vuorovaikuttaa  väliaineen  atomiytimen  kanssa.  Tällainen  tapahtuma  on  esimerkiksi 

lausekkeen (14) reaktio p + n → p + p + π-. Korkeaenerginen törmäys voi tuottaa suuren 

määrän sekä varauksellisia että varauksettomia hiukkasia (mm. protoneja, neutroneja ja 

pioneja),  jossa  syntyvien  hiukkasten  määrä  riippuu  törmäävän  hiukkasen  energiasta

[21, s. 669‒670].

4.4.2 Neutraalin hiukkasen reaktion kolmihaarainen tiivistymisvana

Kuvassa  36 a)  on  esitetty  kuvan  35 reaktion  kaltainen,  kolmihaaraisen 

tiivistymisvanajoukon tuottanut tapahtuma. Reaktioita tosin erottaa se, että kuvassa 36 

saapuvan hiukkasen rataa ei näy. Tämä viittaa siihen, että saapuva hiukkanen on ollut 

varaukseton, ja se on todennäköisesti saapunut kammioon kuvan oikeasta ylänurkasta. 
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Kammiossa se on tuottanut vähintään kolme varauksellista hiukkasta jollakin luvun 4.4 

alussa luetelluista kolmesta mekanismista. Varatuista reaktiotuotteista yksi on jatkanut 

matkaansa vaakatasossa, toinen vaakatasosta nähden yläviistoon ja kolmas alaviistoon. 

Yleisimmät neutraalit  kosmiset hiukkaset Maan pinnalla ovat neutronit,  kun heikosti 

vuorovaikuttavat  neutriinot  jätetään  huomiotta  (ks.  kuva  8).  Kosmisista  nukleoneista 

(kuvassa 8 merkintä p + n) noin joka kolmas on neutroni [30, s. 307], joten kosmisten 

neutronien pystysuora vuo kuvan 8 perusteella on Maan pinnalla noin 0,5 m-2s-1. Tällä 

Kuva 36: a) Korkeaenergisen neutraalin hiukkasen hajoaminen tai reaktio 

väliaineen kanssa. b) Havainnollistava piirros valokuvan tilanteesta: yläviistoon 

lähtevä hiukkanen karkaa aktiiviselta alueelta liian jyrkässä kulmassa 

muodostaakseen pitkää tiivistymisvanaa, ja alaviistoon jatkava hiukkanen 

puolestaan tunkeutuu havainnointilevyn sisään.
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perusteella kuvan  36 tapauksessa tuskin on kyse vaihtoehdon 1) hiukkashajoamisesta, 

sillä neutronit eivät spontaanisti hajoa kolmeksi varaukselliseksi hiukkaseksi [23]. Täten 

kyseessä on todennäköisesti  vaihtoehdon 2)  tai  3)  hiukkasen  törmäys  atomiytimeen, 

kuten lausekkeen (14) reaktio n + p → p + p + π-.

4.4.3 Neutraalin hiukkasen reaktion kaksihaarainen tiivistymisvana

Kuvassa  37 a)  on esitetty kaksihaarainen tiivistymisvana,  jonka ylemmässä haarassa 

lähellä haarautumiskohtaa on kinkiltä näyttävä kulma. Kinkki voi olla seurausta joko 

hiukkasen sironnasta väliaineesta tai spontaanista hajoamisesta. Kyseessä voi myös olla 

ilman  liikkeen  tuottama  vääristymä  suoraan  vanaan.  Joka  tapauksessa  kuvan  37 a) 

tiivistymisvanaparin  on  tuottanut  kuvan  36 a)  tapaisesti  varaukseton  hiukkanen, 

mahdollisesti neutroni, koska saapuvan hiukkasen rataa ei kuvassa 37 a) näy. 

Kuva 37: a) Korkeaenergisen varauksettoman hiukkasen reaktion 

tiivistymisvanakuvio, jonka ylemmässä haarassa on mahdollinen kinkki.  

b) Tilanne, jossa kinkkiä ei ole. c) Tilanne, jossa kinkki muodostuu.  

Kuvissa kirjaimet A, D ja E merkitsevät varauksettomia hiukkasia,  

loput varauksellisia.
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4.5 Yleisiä tiivistymisvanojen ominaisuuksia

4.5.1 Hiukkasten näennäinen silmin havaittava liikenopeus

Hiukkasten  ratojen  kaltevuudesta  johtuen  joidenkin  tiivistymisvanojen 

muodostumisnopeus on silmin havaittava, mistä voi saada käsityksen, että hiukkasten 

liikenopeuden ja kulkusuunnan voisi  myös havaita  silmin.  Todellisuudessa kuitenkin 

hiukkasen  tuottama  ionisaatiokaskadi  muodostuu  sen  tuottaneen  hiukkasen 

liikenopeudella.  Lausekkeesta  (11)  saadaan  esimerkiksi  5  MeV:n  alfahiukkasen 

etenemisnopeudeksi noin 11 000 km/s,  jota on mahdotonta havaita silmin.  Kosmiset 

hiukkaset ja elektronit etenevät tätäkin suuremmilla relativistisilla nopeuksilla.

Vaikutelma siitä,  että  jotkin hiukkaset  liikkuvat  sumukammiossa silmin havaittavalla 

nopeudella, johtuu hiukkasten ratojen kaltevuudesta. Tiivistymisvana alkaa muodostua 

siitä kohdasta, jossa ionisaatiokaskadin alin kohta saapuu aktiiviselle alueelle, ja vana 

kasvaa sitä mukaa kun kaskadi laskeutuu alaspäin. Laskeutumisnopeus on niin hidas, 

että loivassakin kulmassa kulkeneen hiukkasen tiivistymisvanan muodostumisnopeus on 

silmin havaittava. Vanan muodostumisnopeus riippuu siis hiukkasen radan kulmasta ja 

ionisaatiokaskadin  vajoamisnopeudesta.  Hiukkasten  etenemissuuntaa  ja  -nopeutta  ei 

täten voida päätellä tiivistymisvanan muodostumisnopeudesta tai kasvusuunnasta eikä 

hiukkasten liikenopeutta voida silmin nähdä edes sumukammion avulla.

4.5.2 Katkonaiset tiivistymisvanat

Sumukammiossa  havaitaan  usein  katkonainen  tiivistymisvana,  vaikka  kumpikin  osa 

vanasta on saman hiukkasen aiheuttama. Tämä ilmiö on nähtävissä esimerkiksi kuvassa 

38 a).  Tyypillisesti  ilmiö  havaitaankin  alfahiukkasten  jättämissä  vanoissa,  mutta 

katkonaisuutta  voi  esiintyä  kaikissa  sumukammiossa  syntyvissä  tiivistymisvanoissa. 

Katkonaiset tiivistymisvanat syntyvät, kun katkenneen vanan jättäneen hiukkasen rata 

risteää jo olemassa olevaa tai juuri kadonnutta tiivistymisvanaa. Aiemmin syntynyt vana 

on  tiivistyttyään  aiheuttanut  alkoholihöyryn  ylikylläisyyden  katoamisen  välittömästä 

ympäristöstään,  jolloin  tällä  alueella  ei  hetkeen  voi  tapahtua  enempää  tiivistymistä

[52, s. 4] [51, s. 282]. Samasta syystä välittömästi tiivistymisvanan katoamisen jälkeen 

on  alkuperäisen  vanan  tilalla  nähtävissä  ympäristöään  selvästi  tummempi, 

taustasumusta tyhjä alue, joka näyttää mustalta vanalta taustasumussa. Aika, jonka tämä 

alue on näkyvissä, on hiukkasilmaisimena toimivan sumukammion kuollut aika.
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4.5.3 Tiivistymisvanojen päiden taipuminen alaspäin

Sumukammioon  muodostuvien  vahvojen  tiivistymisvanojen  alku-  ja  loppupäät  sekä 

vanojen  katkeamiskohtien  päätyosat  taipuvat  usein  vanan  muodostumisen  jälkeen 

alaspäin kuten kuvissa 39 a) ja b). Ilmiö on myös nähtävissä alfavanan kuvassa 22 b). 

Tiivistymisvanat syntyvät kuitenkin suorina, mikä nähdään erityisen hyvin vertaamalla 

kuvia 22 a) ja 22 b). Betavanoilla päiden taipuminen alaspäin ei ole havaittavissa.

Vanojen  tiivistyessä  vapautuu  olomuodon  muutokseen  liittyvää  latenttia  lämpöä 

aiheuttaen kammioilman konvektiota [8, s. 98–99], jonka seurausta ilmiö mahdollisesti 

on.  Tiivistymisessä vapautunut  lämpö jakautuu  tiivistymishetkellä  hyvin paikallisesti 

tiivistymisvanan  alueelle,  mutta  vana  alkaa  jäähtyä  heti  muodostumisensa  jälkeen. 

Koska  kuitenkin  vastasyntyneen  tiivistymisvanan  alueella  ilma  on  hetkellisesti 

ympäristöään  lämpimämpää,  vana  laajenee  hieman  heti  synnyttyään.  Tästä  johtuva 

vanan päiden liike kohti viileämpää ilmaa voi jäähdyttää vanan päitä nopeammin kuin 

vanan keskiosaa. Lisäksi vanan päädyissä vanalla on suurin pinta-ala, josta luovuttaa 

lämpöenergiaa ympäristöönsä, mikä tehostaa vanan päiden jäähtymistä. Mikäli vanan 

päätyosat  ovat  muuta  vanaa  viileämpiä,  ne  voivat  vajota  nopeammin  kuin  vanan 

keskiosa. 

Kuva 38: a) Alfavana risteää aiemmin syntynyttä betavanaa. Tuloksena syntyy 

katkennut alfavana. b) Havainnollistava piirros a-kuvan tilanteesta.
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Vanan päihin voi muodostua myös suurempia pisaroita kuin keskiosaan, koska vanan 

päätyjen  tiivistymiskeskusten  ympäristössä  on  enemmän  tarjolla  ylikylläistä  höyryä 

kuin muualla vanan alueella. Suuremmat pisarat vajoavat gravitaatiokentässä väliaineen 

vastuksen  takia  pienempiä  nopeammin,  mikä  voi  osittain  selittää  vanan  päätyjen 

suuremman vajoamisnopeuden. Tämä kuitenkaan ei ole varsinainen syy, joka nähdään 

kuvasta  39 a). Kuvassa on kaksi suurienergisen hiukkasen jättämää tiivistymisvanaa. 

Vanojen katkeamiskohdissa niiden päät  taipuvat  alaspäin.  Katkeamiskohdassa pisarat 

eivät  voi  kuitenkaan  kasvaa  muita  suuremmiksi,  sillä  katkeamiskohdassa  höyryn 

ylikylläisyys  on  kadonnut  edellisen  vanan  tiivistymisen  seurauksena.  Täten  vanojen 

päiden  taipumisen  todennäköisempi  selitys  on  tiivistymisessä  vapautuneen  latentin 

lämmön aiheuttama hetkellinen lämpötilaero vanan päiden ja vanan keskiosien välillä.

4.5.4 Tiivistymisvanojen vääristyminen vaakatasossa

Useat  tiivistymisvanat  vaikuttavat  taipuvan  vaakatasossa,  vaikka  niitä  tuottaneet 

hiukkaset  eivät  olisi  kulkeneetkaan  magneettikentän  lävitse.  Tällainen  vana  on 

esimerkiksi  kuvassa  40 b).  Hiukkasen  radan  näennäinen  taipuminen  johtuu  ilman 

liikkeestä kammiossa,  mikä havaitaan vertailemalla  kuvia  40 a)  ja  40 b) keskenään. 

Kuvassa  40 a)  tiivistymisvana  on  syntynyt  suorana,  mutta  puolen  sekunnin  jälkeen 

otetussa kuvassa  40 b) se on jo taipunut ilman liikkeen vaikutuksesta. Kammioilman 

liike  on  suurinta  havainnointilevyn  reunalla,  jolloin  tällä  alueella  muodostuneet 

tiivistymisvanat taipuvat useimmin ja voimakkaimmin.

Kuva 39: a) Kaksi katkonaista suurienergisten hiukkasten jättämää vanaa, joiden 

katkeamiskohtien päädyt taipuvat alaspäin. b) Kummastakin päästään alaspäin 

taipunut alfavana.
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Havainnointilevyn  reuna-alueilla  myös  epähomogeeninen  sähkökenttä  voi  aiheuttaa 

tiivistymisvanoihin kaarevuutta,  sillä esimerkiksi  maadoitettu alkoholikouru vääristää 

kentän  muotoa.  Mikäli  sähkökentässä  on  vaakasuora  komponentti,  se  voi  antaa 

tiivistymisvanan  ioneille  vaakasuoran  liikemäärän  ja  voi  täten  taivuttaa 

tiivistymisvanaa.

4.6 Kammion toiminnan kannalta olennaiset parametrit

4.6.1 Korkeajännite

Tiivistymisvanojen  laatuun  vaikuttava  tärkeä  tekijä  on  korkeajännite,  jota  ilman 

tiivistymisvanat katoavat näkyvistä lähes kokonaan. Sumukammiossa näkyy tällöin vain 

vähän hyvin ohuita alfavanoja ja betavanojen lyhyitä osia. Tällöin nähtävät vanat ovat 

tosin erittäin teräviä sekä kapeita ja ne muodostuvat hyvin lähellä havainnointilevyn 

alkoholikerroksen  pintaa.  Tästä  voidaan  päätellä,  että  ilman  sähkökenttää 

sumukammion aktiivinen alue (ja ilmaisutilavuus) on hyvin matala. Ilman sähkökenttää 

hiukkasten ratojen läheisyyteen muodostunut ionisaatiokaskadi pysyy lähes paikallaan. 

Tästä syystä ilman sähkökenttää tiivistymisvanoja muodostuu vain niihin kohtiin, joissa 

hiukkasten radat läpäisevät aktiivisen alueen.

Ilman ulkoista sähkökenttää aktiivinen alue muodostuu kylmän nestepinnan välittömään 

läheisyyteen,  koska  tällä  alueella  on  oltava  olosuhteista  riippumatta  suuri  pitoisuus 

alkoholihöyryä [35, s. 150]. Tämä johtuu siitä, että nesteen pinta ei ole staattinen vaan 

siitä  pakenee  ja  siihen  sitoutuu  jatkuvasti  molekyylejä,  joten  lähellä  nesteen  pintaa 

molekyylien  tiheys  on  tarpeeksi  suuri  näkyvien  tiivistymisvanojen  muodostumiselle. 

Aktiivisen alueen yläreunan vetäytyminen lähelle  nestepintaa viestii  siitä,  että  ilman 

Kuva 40: a) Vastasyntynyt tiivistymisvana. b) Sama vana

taipuneena ilman liikkeen vaikutuksesta puoli sekuntia

myöhemmin
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sähkökenttää aktiivisen alueen ionikuormitus  on niin suuri,  että höyryn ylikylläisyys 

katoaa sumukammiosta  lähes kokonaan.  Ilman sähkökenttää tälle  ohuelle  aktiiviselle 

alueelle  ei  myöskään  ajaudu  ionisaatiokaskadeja  sen  yläpuolelta,  jolloin 

sumukammiossa nähtävien tiivistymisvanojen kokonaismäärä jää pieneksi. 

Sumukammion  toiminnan  riippuvuus  sähkökentästä  johtunee  kentän  kyvystä  poistaa 

diffundoituneita  ioneja  kammion  ilmatilasta  ja  siitä,  että  kenttä  painaa  ylimääräisiä 

ionisaatiokaskadeja  aktiiviselle  alueelle.  Rekombinaatiolla  ei  ole  suurta  vaikutusta 

tiivistymisvanojen näkyvyyteen,  sillä  sähkökentällä  sitä  voidaan heikentää  vain  noin

10  % (ks.  luku  2.4.2).  Sähkökenttä  myös  mahdollisesti  pienentää  erityisesti  suuren 

ionitiheyden omaavien vanojen ionitiheyttä ja siten parantaa niiden näkyvyyttä. Tämä ei 

kuitenkaan  selitä  sitä,  miksi  myös  huomattavasti  pienemmän  ionitiheyden  omaavat 

betavanat katoavat ilman sähkökenttää.

Ilman sähkökenttää muodostuneet  tiivistymisvanat  ovat  teräviä  todennäköisesti  siksi, 

että  ne  syntyvät  aktiivisella  alueella,  ja  siten  ionien  ympärille  alkaa  heti  kerääntyä 

alkoholimolekyylejä.  Tästä  syystä  tiivistymisvanat  ehtivät  levitä  diffuusion 

vaikutuksesta huomattavasti vähemmän verrattuna tilanteeseen, jossa tiivistymisvanan 

synnyttänyt ionisaatiokaskadi muodostuu aktiivisen alueen yläpuolella ja sähkökenttä 

painaa sen alas.

Sumukammiota  käytettäessä  havaittiin,  että  alle  3  kV:n  jännitteellä  tiivistymisvanat 

alkavat  menettävät  terävyyttään  ja  levenevät  vaakatasossa.  Tämä johtunee  siitä,  että 

sähkökentän  heikentyessä  ionisaatiokaskadien  ajautumisnopeus  aktiiviselle  alueelle 

heikentyy.  Tällöin ionisaatiokaskadit ehtivät levitä enemmän diffuusion vaikutuksesta 

ennen  saapumistaan  aktiiviselle  alueelle,  jolloin  myös  muodostuvat  vanat  ovat 

leveämpiä.  Korkeilla,  yli  6  kV:n  jännitteillä  puolestaan  muodostuvien 

tiivistymisvanojen määrä  vaikuttaa  vähenevän ja  yksittäinen  vana  näkyy kammiossa 

vähemmän aikaa.  Tämä johtunee  siitä,  että  voimakas  sähkökenttä  painaa  ionit  liian 

nopeasti  aktiivisen  alueen  läpi,  jolloin  niiden  ympärille  ei  ehdi  kerääntyä  tarpeeksi 

alkoholimolekyylejä.  Tällöin  yksittäisen  tiivistymisvanan  näkyvien  pisaroiden  määrä 

vähenee  ja  näkyvä  vana  ajautuu  nopeammin  pois  näkyvistä.  Näiden  havaintojen 

perusteella sumukammion korkeajännitelankojen jännitteeksi valittiin kiinteä arvo 6 kV.
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4.6.2 Sumukammion katon lämmitys

Sumukammion  lasikaton  lämmitys  ei  ole  kriittinen  tekijä  tiivistymisvanojen 

muodostumisen kannalta. Tämä havaittiin, kun kattolämmityksen virtalähde rikkoontui, 

ja kammio toimi monta tuntia ilman katon lämmitystä ennen kuin vika havaittiin. Ilman 

katon  lämmitystä  tiivistymisvanojen  terävyys  kuitenkin  heikkenee,  vaikka  toisaalta 

myös  taustasumun  määrä  vähenee.  Tämä  johtunee  alkoholihöyryn  heikentyneestä 

diffuusiosta  kohti  havainnointilevyä,  jolloin  aktiivisella  alueella  on  vähemmän 

ylikylläistä höyryä kuin kattoa lämmitettäessä. Höyryn määrän vähentyessä pisaroiden 

kasvunopeus  hidastuu  ja  sitä  riittää  tavallista  harvemman  pisaran  muodostumiseen. 

Täten muodostuva tiivistymisvana ehtii levitä diffuusion vaikutuksesta enemmän ennen 

kuin  ionien  ympärille  on  muodostunut  keskimäärin  yhtä  monta  näkyvää  pisaraa 

verrattuna  normaalitilanteeseen,  jossa  katon  lämmitys  toimii.  Kammion 

havaitsemistehokkuuteen tiivistymisvanojen terävyyden heikkenemisellä ei kuitenkaan 

tuntunut olevan vaikutusta. 

Vaikka  katon  lämmityksellä  ei  olekaan  olennaista  vaikutusta  tiivistymisvanojen 

näkyvyyteen, lämmitystä tarvitaan estämään alkoholin tiivistyminen kammion kattoon. 

Tiivistynyt  alkoholi  vaikeuttaa  näkemistä  kammion  sisälle  mutta  ajan  kanssa  myös 

tahraa  sisemmän  lasikuvun  sisäpinnan.  Havainnollistamiskäytössä  kammion  kattoa 

päätettiin  käyttää  murto-osalla  (n.  100  W,  16,4  V  ×  5,9  A)  suunnitellusta 

maksimitehosta.  Tämä  säästää  energiaa  mutta  ennen  kaikkea  kasvattaa  teholähteen 

elinaikaa, koska sitä ei tarvitse käyttää maksimiteholla.

4.6.3 Havainnointilevyn jäähdytys

Ilman havainnointilevyn jäähdytystä sumukammio ei toimi. Mikäli havainnointilevy on 

liian lämmin, sen yläpuolelle ei muodostu ylikylläistä höyrykerrosta. Havainnointilevyn 

maksimilämpötila kammion toiminnan kannalta vaikuttaisi olevan lähellä arvoa -20 °C, 

jolloin  kammiossa  alkaa  näkyä  tiivistymisvanoja.  Lämpötilan  laskiessa  tästä  noin

-30  °C:een  asti  tiivistymisvanojen  näkyvyys  paranee.  Alle  -30  °C:n  lämpötiloilla 

lämpötilan muutoksilla ei vaikuta olevan enää vaikutusta kammion toimintaan. Tosin 

alin lämpötila, johon havainnointilevy voidaan viilentää onkin vain noin -40 °C. Tällä 

lämpötila-alueella  mahdolliset  havainnointilevyn  lämpötilan  muutokset  saattavat  olla 

vaikutuksiltaan  niin  pieniä,  että  niitä  ei  havaita.  Riittää  siis,  että  lämpöpumpun 

termostaatti on säädetty siten, että havainnointilevyn lämpötila ei nouse yli -30 °C:n.
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Havainnointilevyn  tarkan  lämpötilan  arviointi  on  vaikeaa  koska  levy  ei  viilenny 

tasaisesti.  Epätasainen  viileneminen  johtuu  siitä,  että  kylmäaine  kiertää  levyn  alla 

reunalta keskelle ja takaisin, joten kylmäaine alkaa höyrystyä ensin havainnointilevyn 

reunalla  viilentäen  nämä alueet  keskiosaa  nopeammin.  Vaikka  alumiini  materiaalina 

johtaa  lämpöä  hyvin,  kylmäaineen  kierto  aiheuttaa  lämpötilaeron  silloin,  kun 

lämpöpumppu  on  käynnissä.  Tämä  voidaan  havaita  erityisesti  silloin,  kun  kammio 

käynnistetään huoneenlämpöisenä. Kun lämpöpumppu on käynyt hetken, alkoholi alkaa 

ensin tiivistyä levyn reunoille ja tiivistyminen etenee hitaasti kohti keskustaa. 

Vastaavasti  lämpöpumpun  ollessa  pois  päältä  havainnointilevyn  reuna-alueet  alkavat 

lämmetä  ensimmäisenä.  Tämä  voidaan  havaita  aktiivisen  alueen  katoamisena  levyn 

reuna-alueilta,  kun  lämpöpumppu  on  ollut  tarpeeksi  kauan  pois  päältä.  Koska 

havainnointilevyn lämpötilamittarin  anturi  on havainnointilevyn keskellä,  se ilmaisee 

parhaiten  levyn  keskimääräisen  lämpötilan.  Lämpöpumpun  termostaatin

lämpötila-anturi puolestaan on levyn reunalla, joten termostaatti reagoi levyn lämpötilan 

minimi- ja maksimiarvoihin kahden celsiuksen tarkkuudella (sen hystereesi on 2 °C).

4.6.4 Alkoholikourun lämmitys

Sumukammio  ei  toimi  oikein  ilman  alkoholin  höyrystystä  kammion  yläosassa,  sillä 

alkoholihöyryä tiivistyy kammioilmasta havainnointilevyn pintaan. Täten kammiossa on 

tuotettava  jatkuvasti  korvaavaa  höyryä,  jotta  ylikylläisyysaste  havainnointilevyn 

yläpuolella säilyy tarpeeksi korkeana. Jos alkoholia ei lämmitetä tarpeeksi tai ollenkaan, 

sen  höyrystymisnopeus  ei  riitä  pitämään  yllä  tarpeeksi  suurta  ylikylläisyysastetta 

havainnointilevyn yläpuolella. Riittävä lämmitysteho on noin 50 W (3 A × 16 V), kun 

alkoholin virtausnopeus syöttöputkessa on noin 3 tippaa sekunnissa. Tätä pienemmällä 

teholla tiivistymisvanojen määrä alkaa vähetä ja ne menettävät terävyyttään. 

Arvoa 50 W suuremmalla lämmitysteholla tehon lisäys kasvattaa taustasumun määrää, 

mutta tiivistymisvanojen laatuun tällä ei ole suurta vaikutusta (tiettyyn lämmitystehoon 

asti).  Tämä johtunee siitä, että ilman alkoholipitoisuuden kasvaessa aktiivisen alueen 

ylikylläisyysaste  kasvaa,  jolloin  sekä  tiivistymisvanojen  että  ei-toivottujen 

tiivistymiskeskusten  ympärille  muodostuvien  pisaroiden  määrä  ja  koko  kasvavat. 

Tiivistymisvanan  pisaramäärän  tai  pisaroiden  koon  kasvu  ei  kuitenkaan  olennaisesti 
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vaikuta vanan näkyvyyteen, mikäli vanan näkyvien pisaroiden määrä on jo valmiiksi 

suuri.  Ylimääräisten tiivistymiskeskusten muodostamien pisaroiden määrän kasvaessa 

kammion  taustasumu  kuitenkin  sakenee.  Liian  suurella  alkoholin  lämmitysteholla 

kammiossa nähdäänkin vain taustasumua, eli höyryä tiivistyy suhteellisesti enemmän 

taustasumuksi kuin tiivistymisvanoiksi.

4.6.5 Muita huomioita

Mikäli  kammion  muovinen  huoltoluukku  avataan  kammion  toiminnan  aikana, 

tiivistymisvanat  katoavat  näkyvistä  välittömästi.  Luukun  sulkemisen  jälkeen  kuluu 

arviolta kymmenen minuuttia ennen kuin vanat alkavat uudelleen näkyä. Tämä johtuu 

siitä, että luukun ollessa auki kammioon virtaa lämmintä ilmaa, minkä takia kammioon 

muodostuneet,  tasapainotilassa  olevat  ilmakerrokset  sekoittuvat.  Tällöin 

havainnointilevyn  yläpuolinen  ilma  pääsee  lämpenemään  ja  ylikylläisyys  katoaa. 

Tiivistymisvanoja ei näy ennen kuin kammioon on muodostunut uusi tasapainotila, eli 

ennen kuin ilma on jälleen kerrostunut ja ilman pohjakerros on viilentynyt tarpeeksi.

4.7 Magneettikentän vaikutus

Magneettivuon tiheys sumukammiossa kestomagneettien yläpuolella on esitetty kuvassa 

19. Mittaukset on suoritettu noin senttimetrin korkeudella havainnointilevyn pinnasta. 

Vaikka  magneettivuon  tiheys  on  verrattain  heikko,  taustasäteilyn  matalaenergisten 

betahiukkasten ratojen havaittiin kaareutuvan magneettikentässä. Kaareutuneita ratoja 

on kuitenkin vaikea erottaa paljain silmin, sillä kaarevat betavanat sekoittuvat muiden 

betavanojen sekaan. Ongelmana on myös se, että matalaenergiset betahiukkaset siroavat 

väliaineesta  kaikkein  suurimmissa  kulmissa,  joten  monista  näennäisesti  kaarevista 

vanoista  ei  voida  varmuudella  sanoa,  onko  hiukkasen  rata  kaareva  magneettikentän 

takia, vai pelkästään sopivasti tapahtuneiden siroamisten seurauksena. 

Kuvassa  41 on esitetty magneettikentässä tapahtunut  elastinen sironta,  tosin kuvassa 

primäärisen  hiukkasen  heikko  tiivistymisvana  on  vaikeasti  havaittavissa.  Tapahtuma 

kuvaa kuitenkin hyvin sumukammion magneettikentän kykyä kaareuttaa vain tarpeeksi 
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matalaenergisten  hiukkasten  ratoja.  Primäärisen  hiukkasen,  todennäköisesti 

korkeaenergisen  elektronin,  rata  ei  ole  juurikaan  kaareutunut,  mutta  paljon 

matalaenergisemmän deltaelektronin rata on lähes täydellinen kaari.

Kuva 41 on poikkeuksellinen siinä mielessä, että yleensä matalaenergisten elektronien 

radat  ovat  sumukammiossa  niin  mutkaisia  sirontojen  takia,  ettei  niiden  ratojen 

kaareutumista  magneettikentän  vaikutuksesta  voida  tiivistymisvanoista  havaita. 

Valtaosa magneettikentän yläpuolella kulkeneiden hiukkasten tiivistymisvanoista onkin 

aivan  saman  näköisiä  kuin  muualla  kammiossa  muodostuneet  tiivistymisvanat.  Jotta 

magneettikenttää  voitaisiin  jatkossa  käyttää  mielekkäällä  tavalla  hiukkasten  ratojen 

kaareutumisen  havainnollistamiseen,  tarvitaan  magneetin  yläpuolelle  ulkoinen 

betalähde,  jonka  säteilyn  energia  on  tarpeeksi  pieni  ja  intensiteetti  vain  muutamia 

hiukkasia  sekunnissa.  Tällöin  myös  hiukkasten  kulkusuunta  magneettien  yläpuolella 

tiedettäisiin  eikä  sitä  jouduttaisi  päättelemään  jokaisen  havaitun  tiivistymisvanan 

kohdalla erikseen.

Alfahiukkasten  radat  eivät  vaikuta  kaareutuvan  kammion  magneettikentässä  juuri 

lainkaan. Laskennallisesti lausekkeesta (24) saadaankin 5 MeV:n alfahiukkasen radan 

säteeksi jopa 38 m, eli sumukammion magneettikentällä ei ole alfahiukkasten ratoihin 

juurikaan vaikutusta.  Vaikka alfahiukkasen rata  olisikin hieman kaareva,  esimerkiksi 

Kuva 41: a) Elastinen sironta, jossa deltaelektronin energia on tarpeeksi matala,  

jotta sen rata kaareutuu magneettikentässä. b) Havainnollistava piirros

valokuvan tilanteesta.
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juuri ennen hiukkasen pysähtymistä [51, s. 283‒284], jolloin sen energia on hyvin pieni, 

on kaarevuutta vaikea havaita hiukkasen lyhyen kantaman ja paksun tiivistymisvanan 

takia. 

Koska  sumukammion  magneettikenttä  ei  ole  homogeeninen,  hiukkasten  ratojen 

kaareutumisen perusteella on vaikea päätellä hiukkasten energiaa. Magneettivuon tiheys 

riippuu  myös  tarkastelupisteen  ja  magneettien  välisestä  etäisyydestä,  joten  eri 

korkeuksilla  liikkuvien,  saman  energian  omaavien  hiukkasten  radat  eivät  kaareudu 

samalla  tavalla.  Kammiossa liikkuvan hiukkasen  energia  ei  myöskään säily  vakiona 

vaan  pienenee  hiukkasen  etenemän  matkan  funktiona,  jolloin  hiukkasen  radan 

kaarevuussäde  ei  ole  vakio.  Taustasäteilyn  betahiukkasten  varausta  on  myös  vaikea 

määrittää ratojen kaareutumisen perusteella, koska hiukkasten kulkusuunta magneetin 

yli  on  vaikea  määrittää.  Tämä  onnistuisi  paremmin  ulkoisilla  elektroni-  ja 

positronilähteillä,  joiden  lähettämän  betasäteilyn  etenemissuunta  magneettien 

yläpuolella tunnetaan.

4.8 Aktiivinen alue

Sumukammioon  muodostuvan  aktiivisen  alueen  korkeus  on  noin  1  cm  valituilla 

käyttöparametreilla.  Korkeus  määritettiin  silmämääräisesti  tarkastelemalla 

taustasumukerroksen alkamiskohtaa kammioon sijoitettua pystysuoraa mitta-asteikkoa 

vasten. Kerroksen korkeutta on mahdollista kasvattaa vähintään 2,5 cm:iin nostamalla 

alkoholin höyrystyslämpötilaa, mutta tämä kasvattaa taustasumun määrää ja heikentää 

tiivistymisvanojen laatua. 

Aktiivisen  alueen  korkeutta  kasvatettiin  myös  keinotekoisesti  asettamalla 

havainnointilevyn  ympärille  noin  viisi  senttimetriä  korkeat  laidat.  Aktiivinen  alue 

ulottui  tällöin noin senttimetrin verran laitojen yläpuolelle mutta alueen ilmaisukyky 

romahti.  Keinotekoisesti  kasvatetulla  aktiivisella  alueella  näkyivät  vain  alfavanat  ja 

nekin heikosti.  Tosin näistä  vanoista  voitiin  havaita  säteilyn kolmiulotteinen luonne, 

sillä alue oli tarpeeksi korkea paljastaakseen myös pystysuorat alfavanat.
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Aktiivisen  alueen  ilmaisutehokkuuden  ja  tiivistymisvanojen  laadun  heikkeneminen 

aktiivisen alueen korkeuden kasvaessa johtunee siitä, että tiivistymiskeskukset viettävät 

korkeassa  ylikylläisessä  alueessa  pidemmän ajan  verrattuna  matalampaan  alueeseen. 

Mitä pidemmän ajan tiivistymiskeskus viettää ylikylläisessä höyryssä, sitä enemmän sen 

ympärille tarpeettomasti tiivistyy höyryä [6, s. 239], jolloin aktiivisen alueen höyryn 

ylikylläisyys  heikkenee.  Tällöin  korkea  aktiivinen  alue  ei  kestä  yhtä  suurta 

ionikuormitusta  kuin  ohuempi  alue.  Ionikuormituksen  ollessa  liian  suuri  enää  vain 

murto-osa  tiivistymiskeskusten  ympärille  muodostuvista  pisara-alkioista  voi  kasvaa 

tarpeeksi  suuriksi  muodostaakseen  näkyviä  pisaroita.  Tarpeeksi  suuri  ionikuormitus 

aiheuttaakin  ilmiön,  jossa  suuria  pisaroita  syntyy  vakiomäärä  aikayksikössä 

ionikuormituksesta  riippumatta  eikä  pisaramäärä  kasva  ionien  määrän  kasvaessa

[8, s. 101]. Ilmiö voidaan havaita sumukammiossa tavallista harvempana taustasumuna 

ja  heikompina  tiivistymisvanoina,  joiden  pisarat  kuitenkin  ovat  tarpeettoman  suuria 

verrattuna niihin, jotka syntyvät ohuemmalla aktiivisella alueella.

Sumukammion  ilmaisutilavuus  on  se  tilavuus,  jonka  läpi  kulkeneen  ionisoivan 

hiukkasen tuottama ionisaatiokaskadi näkyy aktiivisella alueella tiivistymisvanana,  ja 

on  siis  täten  korkeampi  kuin  itse  aktiivinen  alue.  Ilmaisutilavuuden  määrittäminen 

lienee  mahdollista  kapeakeilaisen  ulkoisen  säteilylähteen  avulla.  Säteilylähdettä 

nostetaan kammiossa ylöspäin, kunnes se on sillä korkeudella, jolla lähteen tuottama 

ionisaatio  ei  enää näy aktiivisella  alueella  vanoina.  Kun kyseinen korkeus kerrotaan 

havainnointilevyn  dimensioilla  0,60  m  ×  0,60  m,  saadaan  selville  kammion 

ilmaisutilavuus.

Mikäli  ilmaisutilavuus saadaan määritettyä,  sen avulla  voidaan määrittää  esimerkiksi 

taustasäteilyn  alfa-aktiivisuus,  jos  kaikki  taustasäteilyn  kammioon tietyllä  aikavälillä 

tuottamat  alfavanat  pystytään  laskemaan.  Alfa-aktiivisuuden  perusteella  voitaisiin 

esimerkiksi määrittää ilman radonpitoisuus olettaen, että kammion alfa-aktiivisuus on 

lähes kokonaan radonista ja sen tytärytimistä peräisin [15, s. 905].
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4.9 Taustasumu

Sumukammiossa  esiintyy  sen  toiminnan  aikana  pysyvä  taustasumu.  Kammion 

viilennysvaiheessa harva taustasumu ilmestyy jopa kymmeniä minuutteja aikaisemmin 

ennen kuin tiivistymisvanat alkavat näkyä. Sumun muodostuminen viilennysvaiheessa 

paljastaa  sen,  että  kammion  ilma  on  alkanut  jakautumaan  erilämpöisiin  kerroksiin. 

Tällöin alkoholihöyry pääsee ylikyllästymään lähellä  havainnointilevyn pintaa,  mutta 

sen ylikylläisyysaste  on vielä  niin  alhainen,  että  vain harvojen tiivistymiskeskuksien 

ympärille tiivistyy tarpeeksi alkoholia näkyvän pisaran muodostamiseksi. Tästä syystä 

näkyvä taustasumu on aluksi harvaa. Samasta syystä tiivistymisvanoja ei tässä vaiheessa 

vielä näy, eli aktiivisen alueen ylikylläisyysaste on vielä liian pieni, jotta ylikylläistä 

höyryä  riittäisi  suurten  ionisaatiokeskittymien  paljastamiseen.  Suurin osa  ionisoivien 

hiukkasten radoista kulkee lisäksi aktiivisen alueen yläpuolella, jossa tapahtunee vielä 

liikaa  ilman  pyörteilyä.  Ilman  liike  sekoittaa  hiukkasten  radoille  muodostuneet 

ionisaatiokaskadit  siten,  että  ne  eivät  muodosta  aktiivisella  alueella  selviä 

tiivistymisvanoja.

Langsdorf  totesi  sumukammion  ilmaan  kertyvien  diffundoituneiden  ionien  toimivan 

tiivistymiskeskuksina  [8,  s.  99].  Tämän  hän  osoitti  kytkemällä  kammiostaan  pois 

sähkökentän ja kytkemällä sen takaisin päälle odotettuaan ensin hetken. Sähkökentän 

kytkeminen takaisin päälle aiheutti aktiivisella alueella hetkellisen taustasumun määrän 

kasvamisen moninkertaiseksi alkuperäisestä. Ilmiö johtuu siitä, että ilman sähkökenttää 

kammioon  taustasäteilyn  vaikutuksesta  muodostuneet  ionit  kertyvät  kammioilmaan. 

Kun kenttä  kytketään päälle,  positiiviset  ionit  ajautuvat  hetkessä aktiiviselle  alueelle 

täyttäen alueen sumulla. Tämä koe toistettiin JYFL:n sumukammiolla, ja siitä saatiin 

vastaava tulos, eli taustasumun aiheuttanee myös JYFL:n sumukammiossa pääasiassa 

taustasäteilyn kammion yläosiin tuottamat diffundoituneet ionit.

Ei-toivottuja  tiivistymiskeskuksia  päätyy  sumukammioon  myös  epäpuhtaasta 

alkoholista. Alkoholiin voi esimerkiksi liueta kammiossa käytettyjen tiivistenauhojen ja 

mustien muovikalvojen liimaa. Alkoholia höyrystetään alumiinikourussa, jonka pinnasta 

voi  liueta  alkoholiin  ioneja  ja  muita  epäpuhtauksia.  Myös  havainnointilevy  on 

alumiinia, josta ioneja voi liueta vielä lisää. Höyrystysvaiheessa alkoholin epäpuhtaudet 

voivat  kulkeutua  yhdessä  alkoholimolekyylien  kanssa  kammioilmaan  ja  toimia 
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tiivistymiskeskuksina.  Liuenneet  epäpuhtaudet  myös  suurimmaksi  osaksi  jäävät 

kiertämään kammioon, ellei alkoholia toisinaan vaihdeta uuteen. Alkoholin epäpuhtaus 

on helposti todennettavissa alkoholin värin muutoksesta ja siitä, että sen tiivistyminen 

sumukammion sisäseiniin tahraa seinät rasvamaisella lialla.

Taustasumun määrää  yritettiin  vähentää testausvaiheessa kammion käyttöparametreja 

muuttamalla.  Suurin  vaikutus  taustasumun  määrään  vaikutti  olevan  alkoholin 

höyrystysteholla,  jota  nostettaessa  sumun  määrä  kasvoi.  Lopullisten  parametrien 

valinnassa keskityttiin kuitenkin luomaan tiivistymisvanoista mahdollisimman teräviä ja 

erottuvia sekä kasvattamaan niiden lukumäärää eikä minimoimaan taustasumun määrää. 

Sumukammion  havainnollisuuden  kannalta  kammiossa  normaalisti,  eli  tarpeeksi 

matalalla  alkoholin  höyrystysteholla,  esiintyvä  taustasumu  ei  olennaisesti  haittaa 

tiivistymisvanojen näkyvyyttä  eikä  estä  niiden muodostumista.  Täten sumun määrän 

minimointi ei ole tärkeää kammion toimiessa vain havainnollistamiskäytössä.

4.10 Sumurintamat

Sumukammioon muodostuu toisinaan yhtenäisiä sumurintamia, jotka erottuvat selvästi 

taustasumusta.  Tällainen  rintama  on  esitetty  kuvassa  42 a).  Rintamat  ulottuvat 

aktiiviselta alueelta hieman sen yläpuolelle ja ilmestyvät tyypillisesti silloin, kun jokin 

kammion  osa,  esimerkiksi  katto  tai  havainnointilevy  lämpenee  tai  viilenee.  Tämä 

viittaisi  siihen,  että  rintamat  syntyvät  kammioon  muodostuvien  lämpötilaerojen 

seurauksena.  Rintamat  eivät  ole  paikallaan  vaan  vaeltavat  hidasta  vauhtia  pitkin 

kammion pohjaa. Ne eivät myöskään yleensä katkeile vaan pysyvät yhtenäisinä.

Todennäköisesti sumurintamat muodostuvat viileämmän ja lämpimämmän ilmamassan 

sekoittumiskohtaan [58, s. 93‒94]. Lämpötilaero kammion ilmaan syntynee juuri silloin, 

kun  jokin  kammion  osa  lämpenee  tai  viilenee.  Lämpimämmässä  ilmassa  hieman 

aktiivisen alueen yläpuolella  ilmaan sekoittuneen alkoholihöyryn lämpötila  on hyvin 

lähellä  kastepistettä  mutta  kuitenkin  sen  yläpuolella.  Lämpimämmän  höyryn 

viilentyessä ilmamassojen sekoittumiskohdassa höyry saavuttaa kuitenkin kastepisteen 

ja alkaa tiivistyä muodostaen sekoittumiskohtaa noudattelevan sumurintaman.
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Sumurintama  ei  jatku  kylmemmän  ilmamassan  puolelle,  koska  kylmän  ilman 

höyrypitoisuuden  maksimiarvo  on  pienempi  kuin  lämpimämmässä  ilmassa. 

Kummankaan ilmamassan höyrypitoisuus ei siis ole tarpeeksi suuri mahdollistaakseen 

tiivistymiseen  omassa  lämpötilassaan,  mutta  lämpimämmän  ilman  viilentyessä 

ilmamassojen  sekoittumiskohdassa  sen  höyrypitoisuus  riittää  tiivistymiseen

[58, s. 93‒94].

Sumurintaman  muodostuminen  heikentää  kammion  havaitsemistehokkuutta  rintaman 

välittömässä läheisyydessä ja sen alueella. Tämä ilmenee kuvasta 42 a), jossa alfavana 

on  heikentynyt  sumurintaman  alapuolella.  Havaitsemistehokkuuden  heikkeneminen 

johtuu  siitä,  että  sumurintaman  alapuolisella  aktiivisella  alueella  on  huomattavasti 

pienempi  pitoisuus  höyrystynyttä  alkoholia  kuin  muualla  aktiivisella  alueella.  Tämä 

johtuu sumurintamassa tapahtuneesta tiivistymisestä.

Kuva 42: a) Sumukammioon muodostunut sumurintama ja sitä risteävä 

alfavana. b) Havainnekuva valokuvan tilanteesta.
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Kuvan  42 tapaisia,  yhtenäisiä  pilvimuodostelmia  syntyy  myös  Maan  ilmakehässä 

kylmän  ja  lämpimän  ilmamassan  törmätessä.  Havainnollisin  näistä  lienee  kuvan  43 

stationäärinen rintama, jossa kylmä ja lämmin ilmamassa ovat toistensa suhteen lähes 

paikallaan. Wilson tutkikin alkuperäisellä sumukammiollaan pilvien ja nestepisaroiden 

muodostumista  ennen  kuin  havaitsi  sen  mahdollisuudet  säteilyilmaisimena.  Myös 

Langsdorf  havaitsi  diffuusiosumukammionsa  käyttömahdollisuudet  meteorologisten 

ilmiöiden ja kaasun liikkeen tutkimiseen [8, s. 102–103].

Kuva 43: Kylmän ja lämpimän ilmamassan kohdatessa Maan ilmakehässä 

voi muodostua pilvi- ja saderintamia [59]. Sumurintamien muodostuminen 

sumukammiossa perustuu samaan ilmiöön.
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5 Päätelmät

Diffuusiosumukammio  on  monipuolinen  ja  tehokas  havainnollistamisväline  kaikille 

kohderyhmille,  myös  niille,  jotka  eivät  ole  fysiikkaan  erityisesti  perehtyneet. 

Yksinkertaisessa  tapauksessa  kammiolla  voidaan  havainnollistaa  esimerkiksi  vain 

taustasäteilyä, mutta kammion toimintaan ja siinä havaittaviin ilmiöihin liittyy kuitenkin 

myös  paljon  monimutkaisempaa  fysiikkaa,  kuten  kosmisen  säteilyn  korkeaenergiset 

reaktiot  sekä  ionisoivan  säteilyn  ja  väliaineen  väliset  vuorovaikutusmekanismit. 

Muutaman  kuukauden  näytteilläoloaikanaan  sumukammio  onkin  kerännyt  paljon 

huomiota. Katsojat ovat olleet fysiikan laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi 

vierailevia oppilasryhmiä ja ulkomaisia konferenssivieraita, ja kaikilta tahoilta palaute 

on ollut positiivista ja kiinnostunutta. Kammion näkeminen toiminnassa on ollut myös 

monelle kokeneemmallekin katsojalle opettavaista, sillä siinä havaitut ilmiöt ovat sekä 

korjanneet  aikaisempia  virhekäsityksiä  että  herättäneet  monia  lisäkysymyksiä. 

Erityisesti  kammiossa  paljain  silmin  havaittava  luonnon  taustasäteilyn  määrä  on 

havahduttanut monta katsojaa.

Graduprojekti täytti tavoitteensa hyvin. Rakennettu sumukammio on jatkuvatoiminen, 

ja  se  toimii  jatkuvassa  esittelykäytössä,  joskin  kammio  kärsi  aluksi  muutamista 

lastentaudeista,  joita  nousi  esiin  vasta  kammiota  pidempään  käytettäessä.  Kammio 

visualisoi  taustasäteilyä,  mikä  oli  minimivaatimus  sen  ilmaisukyvylle.  Kammion 

kestomagneetit  eivät  kuitenkaan  havainnollista  hiukkasten  ratojen  kaareutumista 

magneettikentässä toivotulla  tavalla.  Taustasäteilyn  betahiukkasista  vain  murto-osalla 

on tarpeeksi matala energia, jotta magneettikentällä olisi havaittavaa vaikutusta niiden 

rataan.  Tilanne  korjautunee,  kun  kammioon  asennetaan  tulevaisuudessa 

säteilylähdesysteemi. Tällöin magneettien yläpuolelle saadaan tarpeeksi matalaenergistä 

betasäteilyä,  jonka  liikesuunta  ja  varaus  tunnetaan.  Kammion  rakennuskustannukset 

ylittivät  lisäksi  alkuperäisen  budjetin,  ja  kammion  rakentamisessa  kului  odotettua 

pidempi  aika,  vaikka  näillä  asioilla  ei  lopputuloksen  kannalta  ollutkaan  mainittavaa 

merkitystä.
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Sumukammio  liittyy  läheisesti  Jyväskylän  yliopiston  fysiikan  laitoksen  perinteisiin 

ydin-,  kiihdytin-  ja  hiukkasfysiikan  aloilla.  Onkin  toivottavaa,  että  kammiota 

käytettäisiin  jatkossa  esimerkiksi  koululaisryhmille  esiteltäviksi  mutta  myös  fysiikan 

laitoksen opetuskäytössä esimerkiksi modernin fysiikan ja ydinfysiikan kurssien tukena. 

Kammiota  voitaisiin  käyttää  myös  laboratoriotöiden  yhteydessä.  Lähitulevaisuudessa 

kammioon on suunnitteilla kiinteä säteilylähdesysteemi,  jolla voidaan havainnollistaa 

esimerkiksi  alfa-  beta-  ja  sähkömagneettista  säteilyä  sekä  niiden  vaimenemista 

väliaineessa  tehokkaammin  kuin  pelkän  taustasäteilyn  avulla.  Kammion  pohjalle 

voidaan myös viedä erilaisia  esineitä demonstraatiotarkoituksessa,  kun vain varotaan 

kontaminoimasta kammiota radioaktiivisella materiaalilla. 

Koska  sumukammioon  voidaan  liittää  kiinteä  videointimahdollisuus,  voidaan  sillä 

kerätä dataa laboratoriotöitä tai opinnäytteitä varten. Parhaiten kammio toimiikin, kun 

omin silmin  tehdyt  havainnot  voi  myöhemmin katsoa  videolta.  Kammiossa  voidaan 

myös  kokeilla  erilaisia  höyrystettäviä  nesteitä,  kuten  vettä,  ja  väliaineina  erilaisia 

kaasuja, kuten hiilidioksidia.  Sumukammion jatkokehittelyssä onkin yhä sijaa monen 

opinnäytetyön aiheeksi.
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Liite 1. JYFL:n diffuusiosumukammion lohkokaavio
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Liite 2. Luettelo JYFL:n sumukammion piirustuksista

TAULUKKO 1: Sumukammion piirustusten nimet ja niiden kuvaukset

Sumukammion osan tai rakenteen nimi 

piirustuksissa

Osan tai rakenteen kuvaus

cloud_chamber_tukikehikko Kammion metallirunko renkailla ja ulos 

kierrettävillä jaloilla

lasikammiot Ulompi ja sisempi lasikammio

Kiskosysteemi HV-langoille Korkeajännitelankojen alumiiniset 

kiinnityskiskot

cloud_chamber_metalliläpivienti Metallinen, akryyli-ikkunalla varustettu 

läpivienti sisempään lasikammioon

polukarbonaatti_läpivientiin Läpiviennin akryyli-ikkuna

metalliläpivienti_sivupala_L Läpiviennin lyhyempi sivurauta

metalliläpivienti_yläkisko_L Läpiviennin pidempi sivurauta

kansilevy-1 Muovinen pohjalevy, jonka päällä ovat 

lasikammiot ja havainnointilevy

pohjalevy_testi1 Alumiininen havainnointilevy

(jatkuu)
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TAULUKKO 1 (jatkuu)

pohjalevyn tuki ja magneettisysteemi Havainnointilevyn ja kestomagneetin 

muoviset tukirakenteet

muovikorotus_etupuoli Muovisen tukirakenteen etuosa, jossa on 

reikä kestomagneetin vaimennusraudan 

tangolle

muovikorotus_sivut Tukirakenteen kaksi sivuosaa

muovikorotus_takapuoli Tukirakenteen takapala

magneetin_tukikisko_1 Havainnointilevyn muovitukeen kiinnitettävä 

oikeanpuoleinen magneetin pidike

magneetin_tukikisko_2 Havainnointilevyn muovitukeen kiinnitettävä 

vasemmanpuoleinen magneetin pidike

magneetin_tukipalat Tukipalat, jotka painavat kestomagneetit 

yhteen

rautalevy Kestomagneetin vaimentamiseen tarkoitettu 

rautakehys, jossa on metallisauva liikuttelua 

varten

cloud chamber nestekouru Alkoholikouru, josta alkoholi höyrystetään 

sumukammion sisällä

kourupala Alkoholikourun kolme identtistä sivua

(jatkuu)
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TAULUKKO 1 (jatkuu)

kourupala_josta_poisto Alkoholikourun sivu, jossa on reikä 

alkoholin ylivuotoputkelle

nestekourun_sivuliikkumistuki Tuet, joiden päällä alkoholikouru lepää

kuoren_pystytuet Pohjalevyyn kiinnitettävät muovituet, joihin 

kiinnitetään kammion yläosan 

verhoiluvanerit
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Liite 3. JYFL:n sumukammion piirustukset
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