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Ionisuihku  on  ioneista  koostuva  hiukkassuihku.  Se  saadaan  aikaan  kiihdyttämällä 
ionilähteessä tuotetut ionit sähkömagneettisen kentän avulla haluttuun nopeuteen, minkä 
jälkeen  ionit  ohjataan  siirtolinjan  avulla  kohteeseen.  Ionisuihkuja  käytetään  muun 
muassa materiaali-, ydin- ja hiukkastutkimuksessa, teollisuudessa (implantointi ja pinta-
käsittely) sekä lääketieteessä (sädehoito ja radioisotooppien valmistus). 

Ionisuihkun siirtolinja koostuu tyhjiöputkista sekä fokusointi-, diagnostiikka- ja ohjaus-
elementeistä.  Suihku  muodostuu  samaa  varausta  olevista  ioneista,  jotka  hylkivät 
toisiaan. Tämän vuoksi suihku pyrkii hajautumaan, ja sitä täytyy fokusoida magneettisia 
tai  sähköisiä  menetelmiä  käyttäen.  Siirtolinjan  diagnostiikkaelementit  antavat  tietoa 
esimerkiksi  suihkun rakenteesta  ja intensiteetistä,  minkä perusteella  suihkua voidaan 
kontrolloida.  Ionisuihkun  ohjauselementteinä  toimivat  magneettiset  ja  sähköstaattiset 
poikkeuttimet.  Niitä  voidaan  käyttää  suihkun  ohjaamiseen  siirtolinjassa,  ionien 
valikointiin tai suihkun kohdistamiseen kohteeseen. 

Poikkeuttimet muuttavat ionien suuntaa Lorentzin voiman F  avulla:

F=q Ev×B , (1)

missä q on ionin varaus ja v  nopeus, E  on sähkökenttä ja B  magneettivuon tiheys. 
Sähköstaattiset  poikkeuttimet  koostuvat  kahdesta  kaarevasta  levyelektrodista,  joiden 
välinen  sähkökenttä  kääntää  ionisuihkun  suuntaa.  Yleensä  poikkeuttimena  toimii 
kuitenkin dipolimagneetti, jonka synnyttämä homogeeninen magneettikenttä on kohti-
suorassa  ionisuihkua  vastaan.  Tällöin  suihku  kokee  voiman  F=q v B ,  joka  on 
kohtisuorassa  sekä  suihkua  että  magneettikenttää  vastaan  ja  ohjaa  suihkun  ionit 
ympyräradalle.  Radan  säde  on  verrannollinen  ionien  varaukseen  ja  massaan,  joten 

1



kääntömagneettia  voidaan  käyttää  valitsemaan  suihkusta  tietynlaisia  ioneja. 
Poikkeuttava magneetti  voidaan valmistaa myös sellaiseksi,  että  se  suihkun suunnan 
kääntämisen lisäksi fokusoi sitä. 

Monissa  sovelluksissa  täytyy  pystyä  tarkasti  kontrolloimaan  ionisuihkun  kohteen 
saamaa paikallista säteilyannosta. Suihkun kohdistaminen kohteen jokaiseen pisteeseen 
yhtä pitkäksi ajaksi  ei  takaa tasaista  säteilyannosta,  koska ionilähteen intensiteetti  ei 
välttämättä  ole  vakio.  Tasaisen  säteilytyksen  aikaansaamiseksi  kohdetta  voidaan 
pyyhkiä  suihkulla  useamman  kerran,  jolloin  intensiteetin  vaihtelut  keskimäärin 
kumoavat toisensa. Tämä vaatii poikkeuttimia, joiden kentänvoimakkuuksia pystytään 
muuttamaan nopeasti. Jos haluttu säteilyannos ei ole homogeeninen, voidaan kohteen 
pisteitä säteilyttää eri pituisia aikoja. Tämä vaatii ionisuihkun intensiteetin reaaliaikaista 
mittaamista. Nopeita kentänvoimakkuuksien muutoksia tarvitaan myös poikkeuttimissa, 
joiden  tarkoituksena  on  kääntää  suihku  lyhyeksi  ajaksi  pois  kohteesta  esimerkiksi 
suihkua mittaavaan diagnostiikkaelementtiin.
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