
Fysiikan syventävät kurssit Hyvinkään Sveitsin lukiossa

Lukion fysiikan tavallinen oppimäärä on keskittynyt jo satoja vuosia tunnettuun niin sanot-
tuun klassiseen fysiikkaan. Tämä on perusteltua, sillä klassisen fysiikan oppisisältö luo pohjan
nykypäiväisenkin fysiikan opintoihin. Klassinen fysiikka ei ole kuitenkaan nykypäivän todel-
linen käsitys fysiikasta, ja Hyvinkään Sveitsin lukion luonnontiedelinjan ansiosta pystymme
tarjoamaan kursseja, jotka käsittelevät modernin fysiikan osa-alueita aina pienen pienestä al-
keishiukkasfysiikasta suuren suureen galaksien ja maailmankaikkeuden kosmologiaan.

Maailmankaikkeutta käsitteleviä kursseja

Tähtitiede

Tähtitieteen kurssilla paneudutaan kaikkein
vanhimman tieteen, eli tähtitieteen histori-
aan, nykyhetkeen ja havaintovälineisiin. Kurs-
silla oppii maailmankaikkeuden rakenneosia
lähiavaruuden planeetoista kaukaisimpiin ga-
lakseihin.

Makrofysiikka

Makrofysiikka, eli johdatus suhteellisuusteo-
riaan ja kosmologiaan, on kurssi jolla tutus-
tutaan tarkemmin gravitaatiovuorovaikutuk-
seen ja Albert Einsteinin kehittämään suh-
teellisuusteoriaan.

Avaruusfysiikka

Avaruusfysiikan kurssilla paneudutaan erityisesti lähiavaruuden fysiikkaan, sekä avaruuslen-
toihin. Kurssin mukana kuljetaan rakettien laukaisualustalta kansainväliselle avaruusasemalle,
sekä luotainten mukana kauas aurinkokuntamme syövereihin.



Hiukkasfysiikkaa käsitteleviä kursseja

Mikrofysiikka

Mikrofysiikka, eli johdatus kvanttimekaniik-
kaan ja hiukkasfysiikkaan, pureutuu nykyfysii-
kan pieniä tutkimuskohteita kuvaaviin teorioi-
hin. Kvanttimekaniikka on ollut vallassa fysii-
kassa jo lähes sata vuotta, mutta suuri ylei-
sö ei vieläkään tiedä siitä juuri mitään. Mik-
rofysiikan kurssilla pääsee tutustumaan tähän
teoriaan, joka käsittelee atomien ja niitä pie-
nempien asioiden fysiikkaa. Lisäksi kurssilla
käsitellään hiukkasfysiikan tutkimukseen aina
hiukkaskiihdyttimistä niinkutsuttuun standar-
dimalliin, joka kertoo mistä alkeishiukkasista
maailmamme koostuu.

Muita kursseja

Geofysiikka

Elämme suurella kivipallolla, jonka rakentees-
ta ja toiminnasta emme välttämättä tiedä lo-
pulta paljoakaan. Geofysiikan kurssi valaisee
maapallon rakennetta, sekä geofysikaalisia pro-
sesseja kuten tulivuoritoimintaa, maanjäris-
tyksiä, veden liikkeitä ja ilmakehän ilmiöitä.

Matemaattisen fysiikan kurssit

Kursseilla Johdatus matemaattiseen fysiikkaan ja Matemaattinen fysiikka käsitellään fysiikan
ongelmia matemaattisemmin kuin valtakunnallisilla kursseilla. Kursseilla tutustutaan mene-
telmiin, joita käytetään fysiikan ongelmien ratkomisessa. Kurssit antavat huomattavia lisäval-
miuksia ylioppilaskokeisiin ja erinomaista pohjaa tuleviin jatko-opintoihin.

Työkurssi

Mittaukset ja tutkimukset muodostavat kokeellisen luonnontieteen perustan. Työkurssilla pää-
set tekemään erilaisia mittauksia ja tutkimaan fysiikan ilmiöitä sekä perinteisin menetelmin,
että hyödyntäen tietokoneavusteisia mittausmenetelmiä.

Lukudiplomi- ja projektikurssit

Lisäksi Sveitsin lukiossa voi suorittaa esimerkiksi lukudiplomikurssin, jossa opiskelija lukee
tietellisiä kirjoja, sekä erilaisia projektikursseja. Tällä hetkellä meneillään on lumeen liittyvä
projektikurssi Ilmatieteenlaitoksen kanssa. Tulevaisuudessa projektikurssit saattavat kuitenkin
sisältää melkein mitä tahansa erilaisista aihealueista aina leirikoulumatkoihin asti.


