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Työssä tutustutaan loisteaineen ominaisuuteen 
lähettää valoa, kun ainetta pommitetaan 
a) elektroneilla tai  b) ultraviolettivalolla.

Välineet

21050 Purkausputken jalusta
21065 Purkausputki, luminesenssi
21014 Jännitelähde 0 - 5 kV
19032 Yleismittari, digitaalinen
21034 Ultraviolettilamppu
44020 Säätöyksikkö spektrilampuille
31010 Infrapunalamppu
44001B Spektrometri, digitaalinen

Lisäksi tarvitaan
 Suojajohtimia (setti 15 kpl 75 cm).

Kuva 1

Fluori- ja fosforiloiste (Luminesenssiputki)53.8.5.8.1.3  

Putken tekniset arvot
Luminesenssiputki on tyhjiöputki, jossa on volframista tehty heh-
kulanka, joka emittoi elektroneja ja sylinterimäinen anodi. Lumi-
noivassa ilmaisimessa on kolme levyä kiinnitettyinä metallijalkaan. 

Hehkujännite: 6,0 V AC/DC (8 V max.)
Hehkuvirta: 1,6 A, kun UF = 6,0 V
Anodijännite: 2000 – 5000 V DC
Anodivirta: 160 µA, kun UA = 4500 V
Ilmaisimen virta: 100 µA, kun UA = 4500 V 

Kuvassa 1 on putken kaaviokuva

 1 Ohjausnasta
 2 Liitinnastat
 3 Hehkulanka
 4 Katodi
 5 Anodi
 6 Luminoiva ilmaisin
 6.1 Yttriumvanadaatti, aktivoituna europiumilla.
 6.2 Sinkkisulfidi aktivoituna hopealla, ZnS.
 6.3 Sinkkisulfidi, aktivoituna hopealla ja koboltilla, ZnS.
 6.4 Kuten 6.3, mutta grafiittipäällysteinen takaosa vastaan-
  ottaa lämpösäteilyä.
 7 Luminoivan ilmaisimen liitinjohto
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Fluori- ja fosforiloiste (Luminesenssiputki)53.8.5.8.1.3  

Peruskäsitteet
Luminesenssilla tarkoitetaan energian absorboitumisesta johtu-
vaa valoemissiota.

Virittämiseen käytetään
	 •	riittävän	energisiä	elektroneja
  tai
	 •	fotoneja,	joilla	on	suurempi	energia	kuin	emittoituneilla	
  fotoneilla. Käytetään UV-valoa. 

Fluoresenssissa valoemissio häviää nopeasti, kun virittäminen 
kytketään pois.
Fosforenssissa ”jälkihehku” kestää jopa tunteja.

Kokeen suoritus
Työssä viritys suoritetaan katodisäteiden avulla (elektronipom-
mitus). Tee kaikki työn vaiheet pimeässä huoneessa.
	 •	Säädä	UA = 3500 V ja havaitsee erivärisillä väreillä loistavat 
  levyt.
	 •	Muuta	jännitettä	välillä	2500	V	–	4500	V.	Havainto.
	 •	Kun	jännite	on	4500	V,	käytä	spektrometriä	emissioviivojen	
  havainnointiin.
	 •	Katkaise	virta	ja	havaitse	jälkiloiste	(fosforenssi).

Tulokset
	 •	Kun	UA muuttuu välillä 2500 V – 4500 V, värien kirkkaus 
  muuttuu. Aallonpituudet ei muutu.
	 •	Huomioi	punaisesta	loisteaineesta	joukko	diskreettejä	viivoja.	

Asettelut

Tee kuvan 2 mukainen kytkentä.

Loistoaineen luonteenomainen emissio määritellään ener-
giatasojen avulla. Aktiiviset aineet tuottavat ne isäntähilaan. 
Joillakin harvinaisilla maametalleilla esim. yttrium, jota on 
aktivoitu europiumilla, on energian siirtoprosessit, jotka sisäl-
tävät siirtymiä itseaktiivisiin aineisiin. Energian siirtoprosessit 
sisältävät viritettyjen elektronitilojen laukeamista ja tuloksena on 
energian ei-säteilevä menetys, joka tarkoittaa sitä, että emissio-
energia on aina pienempi kuin viritysenergia. Fotoluminesenssin 
monissa tapauksissa tämä näkyy siirtymänä aallonpituudessa, 
ns. Stokesin siirtymä, emission aallonpituus on pitempi kuin vi-
rittävä aallonpituus. Loisteaineita voidaan käyttää muuttamaan 
ultraviolettivalo näkyväksi valoksi. Ns. anti-Stokes loisteainetta 
käytetään muuttamaan infrapunasäteily näkyväksi valoksi.

On olemassa monia mineraaleja esim. aragoniitti, joilla esiintyy 
fluoresenssiä ja fosforenssiä, kun ainetta säteilytetään UV-valol-
la. Aragoniitti on kalsiumkarbonaattia. Anglesiittimineraalilla on 
myös fluoresenssi, kun sitä säteilytetään UV-valolla. Sen hehku 
on keltainen. Anglesiitti kuuluu sulfaatteihin. Autiniitti sisältää 
uraania ja sillä on myös fosforenssi (kuuluu fosfaatteihin, hehku 
kellanvihertävä).

Luminesenssi-ilmiön mekanismi on aika kompleksinen. Se 
sisältää absorptiota, viritystä, energian siirtymistä ja emissiota. 
Pääperiaatteet voidaan ymmärtää energiavyömallin mukaan. 
Siinä aktivointiaine tuottaa erillisiä tasoja isäntähilan kiellet-
tyihin vöihin. Viritetyt elektronit liikkuvat valenssivyöstä joh-
tavuusvyöhön, ”väljentävät” johtavuusvyön reunaa jättämällä 
ei-säteilevää energiaa isäntähilaan. Uudelleen järjestäytyminen 
sisältää elektronien siirtoa aktiivisesta aineesta valenssivyöhön 
ja johtavuusvyön reunalta aktiiviseen aineeseen, jälkimmäinen 
prosessi tuottaa emissiota tietyllä aallonpituudella, joka vastaa 
energiaeroa kahden tason välillä.

UA

UF

Kuva 2

Luminoiva ilmaisin

 6.1 Punainen loisteaine, emissiopiikki n. 625 nm keskilyhyt 
  loisteaika
 6.2 Sininen loisteaine, emissiopiikki n. 450 nm keskinkertainen 
  loisteaika
 6.3 Vihreä loisteaine, fluoresenssipiikki n. 510 nm ja 
  fosforenssipiikki n. 151 nm. Pitkä loisteaika.
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Fluori- ja fosforiloiste (Luminesenssiputki)53.8.5.8.1.3  

Kuvassa 3 näkyy eri väreillä loistavat levyt sininen, punainen ja 
vihreä. 

Tee seuraavaksi kuvan 4 mukainen kytkentä.

Poista kaikki johdot. Aseta UV-lamppu niin, että sen valo koh-
distuu ilmaisimen tykin puoleiseen osaan ja IR-valo niin, että 
se kohdistuu ilmaisimen takaosaan. Valaise UV-lampulla niin 
kauan, että vihreällä fosforenssilla on täysi kirkkaus. 

Katkaise UV-lampun ja IR-valolähteen virrat samanaikaisesti. 
Havainto.

Kuvan 4 mukaisella kytkennällä viritys suoritetaan UV-lampun 
avulla. Tee työ pimeässä huoneessa. 

 a) Valaise varjostimen tykin puoleista sivua UV-valolla. 
  Havainto.
	 b)	 Muuta	UV-valon	intensiteettiä	muuttamalla	valolähteen	
  etäisyyttä. Havainto.
 c) Poista UV-valo ja havaitse jälkiloiste (fosforenssi).
 d) Säädä. Jännite UA = 4500 V ja havaitse virta IA. 
	 e)	 Valaise	levyä	UV-valolla.	Muuttuuko	virta?

Tulokset

 a) Saadaan kolme samoilla väreillä loistavaa levyä kuten 
  ”katodisädepommituksessa”.
 b) Fluoresenssin intensiteetti muuttuu viritettävän säteilyn 
  intensiteetin ja energian muuttuessa, aallonpituudet (värit) 
  pysyvät samoina.
 c) Vihreä fosforenssi pysyy erikoisen pitkään.
 d) Virta IA on n. 0,02 µA
 e) Virrassa ei muutoksia. Koska virrassa ei ole muutoksia, 
  fosforimateriaaleista lähtevä emissio on peräisin virityksistä 
  eikä ionisaatiosta.

 Tee kuvan 5 koejärjestely

Tulokset

Infrapunasäteily nopeuttaa fosforenssin purkautumista. 

UV

UV

IR

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5
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Putkien käyttöohjeita
	 •	 Älä	altista	putkia	minkäänlaisille	mekaanisille	
  jännityksille.
	 •	 Älä	vedä	putkea	anodilta	tulevasta	johtimesta.
	 •	 Älä	ylitä	putkien	käyttöparametrien	arvoja.
	 •	 Käytä	turvajohtimia	kytkennöissä.
	 •	 Ennen	kuin	muutat	kytkentää	katkaise	virrat.
	 •	 Vaihda	putkia	vain	jännitteiden	ollessa	katkaistuna.
	 •	 Varo	putken	kaulaosaa.	Se	kuumenee	käytön	aikana.
	 •	 Käytä	vain	putkille	suunniteltua	putken	pidintä.
	 •	 Käytä	vain	suositeltuja	virtalähteitä.
	 •	 Varo,	ettei	putket	luiskahda	käsistä,	kun	käsittelet	
  niitä. 

Fluori- ja fosforiloiste (Luminesenssiputki)53.8.5.8.1.3  

Tehtäviä

 1. Ota selvää mihin käytetään loisteaineita
  a. yttriumvanadaatti aktivoituna europiumilla 
  b. sinkkisulfidi aktivoituna hopealla ja 
  c. sinkkisulfidi aktivoituna hopealla ja koboltilla. 

  Levyt, jotka on päällystetty erilaisilla loisteaineilla toimivat 
  elektronien ja fotonien ilmaisimina. Emittoituva säteily antaa 
  tietoa atomien rakenteesta. 

	 2.	Mitä	informaatiota	antaa	fosforenssin	pitkä	jälkihehku?

  Punaisesta loisteaineesta näkyy joukko erillisiä viivoja, jotka 
  havaitaan spektrometrillä. 

	 3.	Mitä	tietoa	atomista	ne	antavat?

Vastauksia

 1 a. Käytetään turvamerkinnöissä ja television väriputkissa. 
  Yttrium on harvinainen maametalli. Sen löysi v. 1794 
  Johan Gadolin Ruotsista Ytterbyn kylän lähellä. Siitä tulee 
  metallin nimi. 
 1 b. Käytetään teollisuuteen tarkoitetuissa katodiputkissa. 
  Käytetään myös infrapunavaloa emittoivien diodien tuote-
  testauksessa.
 1 c. Käytetään esim. infrapunadiodien tuotetestauksessa.

 2. Atomissa on ns. metastabiileja viritystiloja (metastabiili 
  tarkoittaa pitkäikäistä).

 3. On olemassa useampia viritystiloja. Atomi palaa perusti-
  laan lähettäen eri taajuista säteilyä. Säteilyn taajuus voi-
  daan laskea lausekkeesta

  E2 – E1 = hƒ = h      , missä E2 – E1 on tilojen energiaero, 

  h on Planckin vakio, c on valonnopeus, λ on valon aallon-
  pituus, ƒ on taajuus.

Lisätehtäviä

Aseta putken yläosaan ja alaosaan Helmholzin kelat ja aja 
kelojen kautta vaihtovirtaa. Kelat voi asettaa paikoilleen esim. 
statiivin avulla. 
Havainto.

Tehtävän tarkastelua

Luminesenssiputken anodi on muotoiltu niin, että katodisäde-
suihku kohdentuu hyvin loisteaineisiin. Nyt luodaan putkeen 
magneettikenttä, jonka suunta vaihtuu vaihtovirran taajuuden 
tahdissa. 

(Elektroneihin vaikuttaa voima F = e vxB eli suihku pyyhkii vaa-
kasuunnassa loisteaineita e on elektronin varaus, v on elektro-
nin nopeus, B on magneettinen tiheys).

Suihku pyyhkii loisteaineita jaksollisesti.

Vrt. katodisädeputkiin, joissa käytetään pyyhkäisyperiaatetta 
esim. oskilloskooppi.

λ
c


