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• Luennoitsija: Prof. Peter Johansson (Huone D311)
• Laskuharjoitusassistentit: FM Matias Mannerkoski (Huone D315) 
• Luennot maanantaisin klo 10.15-12.00 ja keskiviikkoisin klo 14.15-16.00, 

yhteensä 28 luentotuntia.
• Kurssin kotisivu: 

https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Astrofysiikan+peruskurssi
• Laskuharjoituksia, joka viikko, yhteensä 6 viikkoa ja 30 tehtävää,                

1/3 (10 tehtävää minimisuoritus), ylittävästä määrästä plus-pisteitä. 
Laskupaja pidetään perjantaisin klo 12.15-14.00 huoneessa D106. Tehtävät 
palautetaan viikoittain palautuslaatikkoon. Mallivastaukset tulevat kotisivulle.

• Kurssi seuraa monisteita: T. Liljeström: Teoreettisen astrofysiikan peruskurssi 
(TAP) ja K. Mattila ja M. Juvela: Tähtienvälisen aineen fysiikkaa (ISM).

• Suoritus laskuharjoitukset ja loppukoe, alustavasti ke 6.5.2020 klo 10-14 
salissa E207, Physicum. 
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• Aineopintojen kirjoja:
• Böhm-Vitense: “Introduction to 

stellar astrophysics”. 
• Gray: “The Observation and 

Analysis of Stellar Photospheres”. 
• Scheffler&Elsässer: “ Physics of 

the Galaxy and Interstellar matter”.
• Syventävien ja jatko-opintojen 

kirjoja:
• Padmanabhan: “Theoretical

astrophysics I-III”.
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• Esitiedot: Tähtitieteen, fysiikan ja teoreettisen fysiikan perusopinnot, 
Astrofysiikan peruskurssi I . 

• Tämän kurssin tiedot ovat avuksi kaikilla tähtitieteen aineopintojen 
kursseilla, erityisesti seuraavilla: Linnunradan rakenne (syksy 2020), 
Tähtien rakenne ja kehitys (kevät 2021), Galaksit ja kosmologia 
(syksy 2021).

• Syventäviä opintoja, tähtitiede: Galaksien synty ja kehitys (syksy 
2020), Dynamiikan jatkokurssi (kevät 2021), Open problems in 
modern astrophysics (syksy 2020)

• Myös useita kandi- ja gradu-aiheita – kysy luennoitsijalta.
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• Tähtitieteen tutkimuksen seuraaminen ja varsinkin tutkimuksen 
tekeminen vaatii astrofysiikan syvällistä ymmärtämistä.

• Astrofysiikan kautta voimme ymmärtää paremmin tutkittavien 
kohteiden todellisen luonteen. Esim. mikä on kohteen lämpötila, 
tiheys, minkälaista säteilyä se lähettää ja miksi.

• Teoreettinen astrofysiikka on haastava tähtitieteen osa-alue, koska 
havaittavissa tähtitieteellisissä kohteissa esiintyy usein 
monimutkaista fysiikkaa ja täten teoreettiset laskut ja simulaatiot ovat 
myös vaativia.

• Kurssilla opittavilla asioilla myös käyttöä astrofysiikan ulkopuolella, 
esim. säteilynkuljetus ja säteilyprosessit.   
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• 1. Luentoviikko: 9.3-13.3 4 luentoa + laskupaja 1.
Yhteenveto ekstinktioprosesseista
Klassisen dipolin absorptio
Dipolin säteilyteho
Klassisen oskillaattorin absorptiokerroin
TAP: sivut 145-157 

• 2. Luentoviikko: 16.3-20.3 4 luentoa + laskupaja 2. 
Säteilyn sirottuminen klassisesta oskillaattorista
Thomsonin sironta
Rayleighin sironta
Valon sirottuminen pölyhiukkasista (pääpiirteet)
Kontinuumiabsorption päätekijät
TAP: sivut 158-174 (sivut 168-170 ylikurssia)

8.3.2020 6

Kurssin sisältö ja alustava aikataulu 1 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta /      
Peter Johansson /Astrofysiikan peruskurssi Luento 1



www.helsinki.fi/yliopisto

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.

• 3. Luentoviikko: 23.3-27.3 4 luentoa + laskupaja 3. (Pääsiäistauko)
Vedyn bound-free absorptiokerroin
Vedyn free-free absorptiokerroin 
Negatiivisen vetyionin kontinuumiabsorptio
Muiden alkuaineiden kontinuumiabsorptio
Keskimääräinen absorptiokerroin
TAP: sivut 175-191

• 4. Luentoviikko: 30.3-3.4 4 luentoa + laskupaja 4. (ti 10.4 luento siirretään)
Sidoselektronien siirtymätodennäköisyydet
Einsteinin todennäköisyyskertoimet
Säteilyvaimennuksen kvanttimekaaninen lauseke
Spektriviivaprofiilin luonnollinen leveneminen
TAP: sivut 192-205

8.3.2020 7

Kurssin sisältö ja alustava aikataulu 2 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta /      
Peter Johansson /Astrofysiikan peruskurssi Luento 1



www.helsinki.fi/yliopisto

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.

• 5. Luentoviikko: 6.4-17.4 4 luentoa + laskupaja 5.
Atomien liikkeiden aiheuttamat spektriviivan levenemiset
Spektriviivojen voimakkuudet ja kasvukäyrä
Teoreettisen spektriviivaprofiilin laskeminen
Tähtienvälisen aineen fysiikkaa
Vedyn ionisaatio ja rekombinaatio
TAP: sivut 206-221, ISM: sivut 1-6, sivut 269-273 Scheffler & Elsässer oppikirjassa

• 6. Luentoviikko: 20.4-24.4 4 luentoa + laskupaja 6.
HII-alueet 
Ionisaatioasteen muutos säteen funktiona
Tähtienvälisen materian emissio- ja absorptiomekanismit.
Säteilynkuljetusyhtälö tähtienvälisessä aineessa
Spektriviivaemissio ja -absorptio tähtienvälisissä olosuhteissa
ISM sivut 7-16, ISM sivut 22-30, sivut 274-277 ja 241-247 Scheffler & Elsässer
oppikirjassa
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• 7. Luentoviikko: 27.4-1.5 4 luentoa + kertauslaskupaja (Vappu ti 1.5)
Statistinen tasapaino
Virittyminen tähtienvälisissä olosuhteissa
21 cm viivan synty ja ominaisuudet
21 cm viivan emissio, absorptio ja havainnot
ISM sivut 30-45, vastaa sivuja 247- 255, sivuja 174-177, sekä sivuja 344-347  
Scheffler & Elsässer oppikirjassa

• Loppukoe 06.05.2020 klo 10-14 salissa E207 Physicum
Koealue: TAP moniste sivut 146-221 (Ei yksityiskohtia sivut 168-170), ISM 
moniste sivut 1-46 ja Laskuharjoitukset 1-6
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