FYSIIKKA
Suoritusjärjestys
Pakillinen kurssi FY1 ensin, syventävät vapaasti paitsi FY4 ennen FY5 ja FY6 ennen FY7.
Pakollinen kurssi
FY1 Fysiikka luonnontieteenä
Keskeiset sisällöt: Fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana. Aineen ja
maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset. Energian, erityisesti säteilyn,
sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Kokeellisuus ja
mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja
niiden luotettavuuden arviointi. Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. Liikkeen kuvaamisessa
tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys.
Syventävät kurssit
FY2 Lämpö
Keskeiset sisällöt: Kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen. Paine, hydrostaattinen paine.
Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodonmuutokset ja lämpöenergia. Mekaaninen
energia, työ, teho ja hyötysuhde. Lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia.
FY3 Aallot
Keskeiset sisällöt: Harmoninen voima ja värähdysliike. Aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen.
Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen. Heijastuminen, taittuminen ja
kokonaisheijastuminen. Valo, peilit ja linssit. Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä
suojautuminen.
FY4 Liikkeen lait
Keskeiset sisällöt: Liikkeen mallit ja Newtonin lait. Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä
vastustavat voimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia
sekä työperiaate. Värähdysliikkeen energia.
FY5 Pyöriminen ja gravitaatio
Keskeiset sisällöt: Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja
tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Pyörimisen liikeyhtälö. Pyörimismäärän säilyminen.
Pyörimismäärän säilyminen. Pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia. Ympyräliike ja
ympyräliikkeen kiihtyvyys. Gravitaatio ja gravitaation alainen liike. Heittoliike ja planeettojen liike.
Satelliitit ja niiden käyttö.
FY6 Sähkö
Keskeiset sisällöt: Sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa. Jännitteen ja sähkövirran
mittaaminen. Ohmin laki. Joulun laki. Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait. Coulombin
laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Kondensaattori, kytkennät ja energia.
Sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi.

FY7 Sähkömagnetismi
Keskeiset sisällöt: Magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä.
Varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä. Induktiolaki ja Lenzin laki.
Induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio. Energian siirto sähkövirran avulla.
Tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden
määrittäminen. Värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä. Sähköturvallisuus.
Energiateollisuus.
FY8 Aine ja säteily
Keskeiset sisällöt: Sähkömagneettinen säteily. Röntgensäteily. Mustan kappaleen säteily.
Valosähköilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimallit esimerkkinä Bohrin
atomimalli. Kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Atomiytimen
rakenne. Radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus. Massan ja energian ekvivalenssi.
Ydinreaktiot ja ydinenergia. Aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu.
Koulukohtaiset syventävät kurssit
FY9 Elektroniikka
Keskeiset sisällöt: Elektroniikan peruskomponenttien (vastuksen, kondensaattorin, diodin ja
transistorin) toimintaperiaate ja käyttö. Komponentteihin tutustuminen harjoitustöiden avulla.
Yksinkertaisten virtapiirien rakentaminen. Opiskelijan itse valitseman laitteen rakennussarjan
kokoaminen.
FY10 Fysiikan kokonaiskuva
Keskeiset sisällöt: Kerrataan aikaisemmin opittuja asioita. Pyritään luomaan aikaisemmin opituista
asioista laajoja kokonaisuuksia ja jäsentämään tiedot. Harjoitellaan asiayhteyksiin liittyviä laskuja.
Tutkitaan esimerkkejä derivaatan ja integraalin käytöstä fysiikassa. Tutustutaan erilaisiin
reaalikoetehtäviin.
FY11 Fysiikan työkurssi
Keskeiset sisällöt: Syvennetään muilla kursseilla opittuja asioita harjoitustöiden avulla. Tutustutaan
erilaisiin mittausmenetelmiin ja –laitteisiin.

