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SISÄLTÖ ii

Kurssin tavoitteista

Nämä luentomuistiinpanot kattavat 10 opintopisteen kurssin Klassinen
mekaniikka, joka on pakollinen kurssi teoreettisen fysiikan aineopinnoissa
ja kovasti hyödyllinen sivuaineopinto esimerkiksi yleisen linjan fysiikan ja
tähtitieteen opiskelijoille. Taustatiedoiksi oletetaan fysiikan peruskurssit
ja matemaattiset apuneuvot I ja II.

Kurssin päätavoitteena on tutustua klassisen mekaniikan rakentei-
siin ja ongelmien ratkaisumenetelmiin syvällisemmin ja elegantimmas-
sa formulaatiossa kuin peruskurssilla. Vaikka juuri kenestäkään kurs-
sin suorittavasta opiskelijasta tuskin tulee varsinaisesti klassisen meka-
niikan tutkijaa, niin tällä kurssilla opittavat menetelmät ovat tärkeitä
sekä nykyaikaisen fysiikan kokonaisuuden ymmärtämiseksi että raken-
nettaessa muiden fysiikan perusteorioiden pohjaa. Tällä kurssilla opit-
tavat Lagrangen ja Hamiltonin mekaniikan formuloinnit ovat keskeinen
osa kvanttimekaniikan ja statistisen fysiikan perusteita. Viimeisten parin
vuosikymmenen aikana nopeasti kasvanut kiinnostus dynaamisiin systee-
meihin ja kaoottisiin ilmiöihin on myös vahvistanut klassisen mekaniikan
itsenäistä merkitystä ja tuonut aivan uusia asioita tutkimuksen piiriin.

Vaikka tämä luentomoniste onkin kirjoitettu tietokoneella, se ei ole
täydellinen opintopaketti. Osa luvuista on merkitty tähdellä; tämän ma-
teriaalin olemme katsoneet olevan kurssin keskeisimmän ydinaineksen ul-
kopuolella. Monisteen formaatti on pyritty valitsemaan (esteettiset ar-
vot uhraten) siten, että opiskelijalla on runsaasti tilaa tekstin rinnalla
omille kommenteille ja piirustelulle. LUENNOT JA LASKUHAROJOI-
TUKSET OVAT OLENNAINEN OSA KURSSIA! Luennoilla käsitel-
lään esimerkkejä, joita monisteessa ei ole käyty läpi ja laskuharjoitusten
omakohtainen ratkominen on välttämätöntä kurssin sisällön ymmärtä-
miseksi ja menetelmien oppimiseksi. Vasta sitten, kun opiskelija osaa
itse ratkaista erilaisia klassisen mekaniikan ongelmia, hän on oppinut
riittävästi aihepiiristä. Lisäksi opiskelijaa varoitetaan tässä monisteessa
edelleen olevista painovirheistä.

Asioiden käsittelyjärjestyksestä voi panna merkille, että keskeisvoi-
mat ja ennen kaikkea Keplerin liike käsitellään ennen Lagrangen for-
malismin esittelyä. Tarkoitus on näin palauttaa mieliin “newtonilaista”
mekaniikkaa ennenkuin siirrytään jonkin verran abstraktimpiin Lagran-
gen ja Hamiltonin menetelmiin. Koska joitain planeettaliikkeeseen liit-
tyviä asioita voidaan käsitellä elegantimmin ja itse asiassa helpommin-
kin Lagrangen ja Hamiltonin mekaniikan yhteydessä, osa esimerkeistä
käsitellään kuitenkin vasta tuolloin.

Oheislukemistoa

Nykymuotoinen klassisen mekaniikan kurssi on rakennettu alunperin
Raimo Keskisen oppikirjan “Analyyttinen mekaniikka” (Limes ry., usei-
ta painoksia) pohjalle. Kyseinen kirja on kuitenkin varsin kompakti ja
kurssiin sisältyy nykyisin jonkin verran materiaalia, jota siinä ei ole,
kuten kaaosteoria ja dynaamisten systeemien perusteita. Samoin useita
esimerkkejä on otettu muualta.



SISÄLTÖ iii

Klassisesta mekanniikasta on kirjoitettu kymmeniä ellei satoja op-
pikirjoja, joista osa löytyy Kumpulan tiedekirjastonkin hyllyiltä. Myös
alakerran vanhojen kirjojen hyllyissä on mielenkiintoisia teoksia. Klassi-
nen johdatus klassiseen mekaniikkaan on Herbert Goldsteinin Classical
Mechanics (Addison-Wesley, 1950, 1980). Teoksen uusin versio on vuon-
na 2002 ilmestynyt 3. painos, jossa kirjoittajina ovat myös Charles Poole
ja John Safko. Toinen suositeltava teos on Hand and Finch, Analytical
Mechanics (Cambridge University Press, 1998).

Erityisesti kovan linjan teoreetikkojen lempilukemista on edelleen
Landaun ja Lifschitzin teos Mechanics (Pergamon Press, useita painok-
sia, myös useammalla kielellä).



Luku 1

Newtonin mekaniikkaa

Kurssin aluksi kerrataan joitakin klassisen mekaniikan peruskäsitteitä,
jotka ovat tuttuja jo fysiikan peruskursseilta.

1.1 Avaruus- ja aikakoordinaatit

Klassisessa mekaniikassa avaruudella ja ajalla oletetaan olevan seuraavat
aksioomankaltaiset ominaisuudet.

1. Avaruus on kolmiulotteinen, euklidinen ja absoluuttinen.
Euklidisuus merkitsee sitä, että voidaan valita koko avaruuden kat-
tava karteesinen jäykkä koordinaatisto ja lisäksi avaruus oletetaan
homogeeniseksi ja isotrooppiseksi. Absoluuttisuus puolestaan ta-
kaa sen, etteivät avaruuden ominaisuudet muutu siinä liikkuvien
kappaleiden vuoksi.

2. Aika on homogeeninen ja absoluuttinen. Aika virtaa tasai-
sesti yhteen suuntaan. Ajan nollakohta voidaan valita vapaasti ei-
vätkä materiaaliset tapahtumat vaikuta siihen.

Kuten hyvin tiedämme, viime vuosisadalla opittiin, että nämä ak-
sioomat ovat erikoistapauksia yleisemmästä aika-avaruuden käsittees-
tä. Näille aksioomille rakentuva mekaniikka kuitenkin on ja pysyy erit-
täin hyödyllisenä fysiikan perustana tarkasteltaessa jokapäiväisiä ilmiöi-
tä. Vasta mentäessä erittäin suuriin massoihin, energioihin, nopeuksiin
tai avaruudellisiin skaaloihin tai toisaalta aineen atomitason ilmiöihin
ylläolevat aksioomat osoittautuvat riittämättömiksi kuvailemaan luon-
toa.

Klassisessa mekaniikassa kaikki koordinaatistot eivät ole samassa
asemassa. Tärkeä erikoisryhmä ovat inertiaalikoordinaatistot, joissa
vapaa hiukkanen liikkuu vakionopeudella. Jos koordinaatisto puolestaan
kiinnitetään vaikkapa maapallon keskipisteeseen ja sen annetaan pyöriä
Maan mukana, koordinaatisto on monissa käytännön asioissa melkein
inertiaalinen, mutta suuressa skaalassa pyöriminen aiheuttaa näennäis-
voimia, jotka ovat tärkeitä esim. ilmakehän kiertoliikkeessä. Ei-inertiaali-
siin koordinaatistoihin ja pyörimisliikkeeseen tutustutaan luentojen lu-
vuissa 5 ja 6.
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LUKU 1. NEWTONIN MEKANIIKKAA 2

Maailmankaikkeuden mittakaavassa erittäin hyvä inertiaalikoordi-
naatisto voidaan määritellä 3 kelvinin taustasäteilyn avulla. Valitsemal-
la koordinaatisto siten, että säteilyn lämpötila on sama joka suunnalla,
systeemi on suurella tarkkuudella inertiaalinen. Tämä EI tarkoita sitä,
että aika ja avaruus olisivat absoluuttisia, kuten suhteellisuusteorian ja
kosmologian kursseilla tullaan oppimaan.

1.2 Newtonin lait

Klassinen mekaniikka perustuu kolmelle Newtonin muotoilemalle perus-
laille:

1. Ellei kappaleeseen vaikuta mitään voimia, niin se säilyttää liiketi-
lansa eli se liikkuu pitkin suoraa viivaa vakionopeudella.

2. Jos kappaleeseen vaikuttaa voimia, niin kappaleen liikemäärän muu-
tos (aikayksikköä kohti) on yhtä suuri kuin siihen vaikuttava ko-
konaisvoima.

3. Kun kaksi kappaletta vaikuttavat toisiinsa, niin voima, jolla en-
simmäinen kappale vaikuttaa toiseen, on yhtä suuri mutta suun-
naltaan vastakkainen kuin voima, jolla toinen kappale vaikuttaa
ensimmäiseen.

Sir Isaac Newton eli vuosina 1642–1727.
Hän julkaisi nämä lait kirjassaan Philo-
sophiae Naturalis Principia Mathema-
tica vuonna 1687. Teokseen viitataan
usein pelkällä lempinimellä Principia.

Kirjoitetaan Newtonin lait formaa-
listi käyttäen jatkossakin käytettäviä
merkintöjä: m on massa, r(t) on paik-
kavektori ajan funktiona, paikkavekto-
rin derivaatta ajan suhteen v(t) on no-
peus ja paikan ja ajan funktio F(r, t)
on voima. Liikemäärä määritellään
tulona

p = mv. Kuva 1.1. Isaac Newton

Newtonin lait voidaan nyt formuloida seuraavasti

Jos F = 0, niin v = vakio. (1.1)

dp
dt

= F (1.2)

F(12) = −F(21) . (1.3)

Ensimmäinen laki seuraa selvästikin toisesta laista, mutta sillä on sikäli
historiallista merkitystä, että se periytyy jo Galileo Galileilta (1564–
1642).
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Toisessa laissa on mukana kaksi uutta suuretta: massa ja voima. On
makuasia, kumman määrittelynä lakia pidetään. Määrittelemällä kiih-
tyvyys a = dv/dt ja olettamalla massa vakioksi voidaan kirjoittaa tuttu
kaava

F = ma . (1.4)

Kiihtyvyyden määrittäminen on käytännössä helppoa, kunhan käytössä
on hyvä kello. Galileilla sellaista ei ollut, mutta eipä ollut kiihtyvyyden
käsitettäkään ennestään valmiina.

Toisaalta massan ja voiman toisistaan riippumaton määrittäminen
on kaikkea muuta kuin triviaalia. Tähän liittyy klassinen ongelma, onko
hidas massa, joka liittyy kaavaan (1.4), sama kuin painava massa, joka
voidaan punnita annetussa gravitaatiokentässä. Einsteinin yleisen suh-
teellisuusteorian yksi perusteista on oletus, että hidas ja painava massa
ovat sama asia. Tätä kutsutaan ekvivalenssiperiaatteeksi. Sen on to-
dettu olevan voimassa sillä tarkkuudella kuin sitä on onnistuttu tähän
mennessä mittaamaan.

1.3 Liikemäärä ja energia

Erilaiset säilymislait ovat kaiken fysiikan tekemisen peruspilareita. Lii-
kemäärän, liikemäärämomentin ja energian säilymislait ovat varmaakin
tuttuja jo fysiikan peruskursseilla, mutta kerrataanpa nyt nekin.

1.3.1 Liikemäärän säilyminen

Newtonin toinen laki sanoo selvästikin, että mikäli massapisteeseen ei
vaikuta mikään voima, sen liikemäärä on vakio. Tarkastellaan sitten ti-
lannetta, jossa meillä on N kpl massapisteitä (kutsutaan niitä hiukka-
siksi – klassisen mekaniikan puitteissa voisimme yhtä hyvin puhua kap-
paleista) mi (i = 1, . . . , N) paikoissa ri. Oletetaan, että hiukkanen j
vaikuttaa hiukkaseen i voimalla Fij . Lisäksi hiukkaseen i voi vaikut-
taa jokin ulkoinen voima Fext

i . Newtonin toinen laki antaa liikemäärän
muutokseksi

ṗi = Fext
i +

N∑
j=1

Fij , (1.5)

missä aikaderivaattaa merkitään pisteellä derivoitavan funktion yläpuo-
lella.

Oletetaan massat vakioiksi, jolloin ṗi = mid
2ri/dt2. Hiukkasjoukon

kokonaismassa on

M =
N∑
i=1

mi (1.6)

ja hiukkasjoukon massakeskipiste on

R =
∑N

i=1miri
M

. (1.7)

Tällöin
d2

dt2

N∑
i=1

miri =
N∑
i=1

Fext
i +

∑
i,j
i 6=j

Fij . (1.8)
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Newtonin kolmannen lain avulla tästä tulee

MR̈ =
N∑
i=1

Fext
i . (1.9)

Merkitsemällä systeemin kokonaisliikemäärää P = MṘ, saadaan tärkeä
tulos

Ṗ =
N∑
i=1

Fext
i ≡ Fext

tot , (1.10)

missä siis Fext
tot on kaikkiin hiukkasiin vaikuttavien ulkoisten voimien

summa. Nyt nähdään, että jos systeemi on eristetty eli siihen ei vai-
kuta ulkoisia voimia, sen kokonaisliikemääärä on vakio. Tämä on koko-
naisliikemäärän säilymislaki.

Palataan sitten tarkastelemaan yhtä massapistettä olettaen, että sen
massa on vakio ja että se liikkuu voimakentässä F. Integroidaan voimaa
aikavälillä [t0, t] ∫ t

t0

F dt =
∫ t

t0

m
d2r
dt2

dt

= p(t)− p(t0) . (1.11)

Siis voiman aikaintegraali annetulla välillä on sama kuin massapisteen
liikemäärän muutos. (Huom. Tässä ja usein myöhemminkin merkitään
integroinnin ylärajaa samalla symbolilla kuin integrointimuuttujaa, ellei
ole vaaraa sekoittaa näitä keskenään. Matemaattisesti kauniimpi tapa
olisi merkitä integraalimerkin alla olevaa aikaa vaikkapa t′.)

Voiman aiheuttamaa liikemäärän muutosta kutsutaan impulssiksi.
Tässä yhteydessä on tarpeen tarkastella terminologiaa: Vanhemmassa
kirjallisuudessa liikemäärää on kutsuttu impulssiksi ja tälläkin kurssilla
myöhemmin eteen tulevia kanonisia liikemääriä kutsutaan fyysikoiden
keskuudessa useimmiten yhä kanonisiksi impulsseiksi. Termin taustal-
la on liikemäärän saksankielinen nimitys der Impuls. Englannin kielessä
liikemäärä on momentum, jota ei puolestaan saa sekoittaa voiman mo-
mentiin!

1.3.2 Työ viivaintegraalina

Kiihdyttäessään kappaletta voima tekee työtä. Merkitään työtä symbo-
lilla W . Kun massapiste liikkuu voimakentässä F pisteestä r0 pisteeseen
r, voiman tekemä työ määritellään viivaintegraalina

W ≡
∫ r

r0

F · dr . (1.12)

Nyt

W =
∫ r

r0

F · dr =
∫ r

r0

F · dr
dt
dt

=
∫ r

r0

m
d2r
dt2
· dr
dt
dt =

∫ r

r0

d

[
1
2
m

(
dr
dt

)2
]

=
1
2
m(v2 − v2

0) ≡ T − T0 . (1.13)
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Suure T = 1
2mv

2 on tietenkin tuttu massapisteen liike-energia (kineet-
tinen energia). Olemme siis saaneet tuloksen, että voiman tekemä työ
on alku- ja lopputilojen kineettisten energioiden erotus. Tämä edellyt-
tää kuitenkin, että liikkuvan kappaleen sisäinen tila ei matkan aikana
muutu.

1.3.3 Konservatiivinen voimakenttä ja potentiaalifunktio

Mikäli integraali
∫ r
r0

F · dr on integroimisreitistä riippumaton päätepis-
teidensä funktio, suljetun reitin yli laskettu integraali

∮
F · dr = 0 ja

F(r) voidaan ilmaista ajasta riippumattoman skalaarikentän U(r) gra-
dienttina

F = −∇U . (1.14)

Tämä on ekvivalentti ehdon ∇× F = 0 kanssa. Tällaista voimakenttää
F kutsutaan konservatiiviseksi. Konservatiiviselle voimalle lauseke

W =
∫ r

r0

F · dr = −U(r) + U(r0) ≡ −U + U0 (1.15)

on sama kuin edellisessä jakeessa saatu tulos W = T −T0, joten olemme
saaneet tuloksen

T + U = T0 + U0 ≡ E . (1.16)

Potentiaalifunktiota U kutsutaan potentiaalienergiaksi ja liike-
energian ja potentiaalienergian summaa E mekaaniseksi kokonais-
energiaksi. Lauseke (1.16) ilmaisee itse asiassa kokonaisenergian säi-
lymislain.

Lähes kaikissa klassisen mekaniikan“puhtaissa”ongelmissa eteentule-
vat voimat ovat konservatiivisia. Klassisessa mekaniikassa ei-konservatii-
visia voimia edustavat erilaiset kitkavoimat. Perusfysiikan tärkeimmät
ei-konservatiiviset voimakentät tulevat vastaan elektrodynamiikassa, jos-
sa magneettikentän roottori vastaa sähkövirtaa ja myös sähkökentällä
voi olla ei-konservatiivinen (induktiivinen) osa magneettikentän muut-
tuessa ajan funktiona.

Esimerkki: Yksiulotteinen liike potentiaalissa U(x)

Tarkastellaan esimerkkinä kokonaisenergian säilymislaista yksiulotteista
tapausta, jossa massapiste (m) liikkuu potentiaalissa U(x) ja sen koko-
naisenergia on E. Siis

x

E

U(x)

Kuva 1.2. U(x).

E =
1
2
m

(
dx

dt

)2

+ U(x) = vakio (1.17)

⇒
dt =

dx√
2
m

[E − U(x)]
. (1.18)

Alkuehdolla x = x0, kun t = t0, tästä saa-
daan

t−t0 =
∫ x

x0

(
2
m

[E − U(x)]
)− 1

2

dx . (1.19)
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Kun tunnetaan alkuarvo x0, kokonaisenergia E ja potentiaalifunktio U ,
saadaan siis massapisteen rata yhdellä integroinnilla (mikä käytännössä
on usein tehtävä numeerisesti).

1.3.4 Liikemäärämomentti ja sen säilyminen

Voiman momentti on jo koulufysiikan vipuvarresta tuttu käsite, joka
määritellään vektorimuodossa

N = r× F . (1.20)

Vastaavasti määritellään liikemäärälle momentti liikemäärämomentti
(jota myös usein perinteisesti impulssimomentiksi kutsutaan) tulona

L = r× p , (1.21)

missä r on massapisteen paikkavektori annetun origon suhteen. Liike-
määrämomentti lasketaan siis aina jonkin avaruuden pisteen suhteen.
Merkitsemme liikemäärämomenttia vektorimuodossa isolla L-kirjaimella,
mutta sen itseisarvoa pienellä l-kirjaimella, ettei tule sekaannusta kurs-
silla niin tärkeän Lagrangen funktion L kanssa.

Tarkastellaan jälleen N :n hiukkasen massapistejoukkoa {mi} ja las-
ketaan kaikkien massapisteiden liikemäärämomentit yhteen, jolloin saa-
daan systeemin kokonaisliikemäärämomentti: L =

∑N
i=1 ri × pi. Muis-

tetaan, että kunkin yksittäisen massapisteen liikemäärän aikaderivaatta
on

ṗi = Fext
i +

∑
j

Fij . (1.22)

Tämän avulla voidaan laskea kokonaisliikemäärämomentin aikaderivaat-
ta

L̇ =
d

dt

∑
i

ri×(mṙi) =
∑
i

ri× ṗi =
∑
i

ri×Fext
i +

∑
i,j
i 6=j

ri×Fij . (1.23)

Nyt Newtonin kolmannen lain perusteella∑
i,j
i 6=j

ri × Fij =
1
2

∑
i,j
i 6=j

ri × Fij +
1
2

∑
i,j
i 6=j

rj × Fji

=
1
2

∑
i,j
i 6=j

(ri − rj)× Fij .

Voimille, joille (ri − rj) ||Fij , ylläoleva ristitulo on nolla ja siten

L̇ =
N∑
i=1

ri × Fext
i . (1.24)

Lausekkeen oikeaa puolta kutsutaan hiukkasjoukkoon vaikuttavaksi ul-
koiseksi vääntömomentiksi. Olemme siis saaneet aikaan kokonais-
liikemäärämomentin säilymislain: mikäli mikään ulkoinen voima ei
väännä systeemiä, sen liikemäärämomentti on vakio.
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Edellä oletettiin (ri− rj) ||Fij , mikä ei ole voimassa kaikille fysikaa-
lisille voimille, esimerkiksi magneettikentän voimavaikutukselle. Olete-
taan kaksi rinnakkaisilla radoilla samaan suuntaan tasaisella nopeudella
liikkuvaa pistevarausta. Näiden väliset voimat ovat yhtäsuuret ja vastak-
kaismerkkiset, mutta eivät osoita varauksesta toiseen. Toinen esimerkki
on kaksi varausta, joiden radat muodostavat T-kirjaimen: ensimmäinen
varaus kulkee kohti toista, joka puolestaan liikkuu kohtisuoraan ensim-
mäiseen varaukseen nähden. Jälkimmäinen varaus aiheuttaa voiman en-
simmäiseen, mutta ei tunne ohittaessaan T:n kärjen minkäänlaista en-
simmäisen varauksen aiheuttamaa voimaa.

Näyttää siis siltä, että Newtonin lait eivät olisikaan voimassa kai-
kessa käytännön fysiikassa hyvin keskeisille sähkömagneettisille voimil-
le. Toisaalta meille on opetettu, että liikemäärän ja liikemäärämomentin
säilymislait ovat fysiikan tukipilareita. Klassisessa elektrodynamiikassa
kuitenkin osoittautuu, että sähkö- ja magneettikentillä itsellään on ener-
giaa, liikemäärää ja liikemäärämomenttia. Siellä säilymislait koskevat
kenttien ja hiukkasten muodostamaa kokonaisuutta.

Lopuksi jälleen hieman terminologiaa. Nimitys liikemäärämoment-
ti on sikäli looginen, että kyseessä on todellakin liikemäärän moment-
ti. Fyysikot kuitenkin käyttävät usein vanhasta impulssiterminologias-
ta periytyvää nimitystä impulssimomentti varsinkin kvanttifysiikassa.
Toinen jonkin verran käytössä oleva looginen nimitys on pyörimismää-
rä, joka on siis säilyvä suure. Englannin- ja saksankieliset termit ovat
angular momentum (siis kulmaliikemäärä) ja der Drehimpuls.

1.4 Esimerkkejä

1.4.1 Muuttuvien massojen liike

Tarkastellaan rakettia, joka nousee gravitaatiokentässä ja siitä suuntau-
tuu alaspäin vakiosuuruinen massavirta. Siis nyt myös massa on ajan
funktio. Liikeyhtälöksi saadaan nk. rakettiyhtälö

mr̈ = ṁc +mg . (1.25)

missä c on pakokaasun nopeus raketin suhteen.

Merkitään raketin hyötykuorman (esim. satelliitin) massaa m0 ja
kantoraketin lähtömassaa M . Pystysuoralle nousulle g = −gez ja c =
−cez. Nopeus saadaan integroimalla yhtälöä 1.25

v = −c ln
m(t)

M +m0
− gt . (1.26)

Jos lisäksi oletetaan että massa pienenee lineaarisesti m(t) = M +m0−
kMt, missä kMt kuvaa siis alaspäin suuntautuvien pakokaasujen mää-
rää, saadaan

v = −c ln
(

1− kMt

m0 +M

)
− gt . (1.27)

Tämän perusteella raketti lähtee nousuun, jos kcM > (m0 +M)g.

Rakettien lennättämisestä kiinnostunut opiskelija löytää vaikkapa
internetistä (hakusanalla “rocket equation”) lausekkeen, jossa huomoi-
odaan myös nousukulma ja ilmakehän kitkan vaikutus.



LUKU 1. NEWTONIN MEKANIIKKAA 8

1.4.2 Putoava vesipisara

Luennolla käsitellään vesisumussa putoavaa pallonmuotoista vesipisaraa.
Ongelma on itse asiassa aika vaikea. Olettamalla, että pisara on aluksi
hyvin pieni, liikeyhtälö saadaan muotoon

z̈ +
3ż2

z
= g . (1.28)

Tämä on ikävästi epälineaarinen differentiaalyhtälö. Olettamalla, että
pisaran kiihtyvyys (z̈) on vakio, käy ilmi, että vesisumu vaimentaa kiih-
tyvyyttä tekijällä 7.

1.4.3 Matemaattinen heiluri

Matemaattinen heiluri on erittäin tärkeä malli lukemattomille erilaisille
fysikaalisille systeemeille. Se tulee esiin monissa yhteyksissä tällä kurs-
silla ja kaikkialla muuallakin, missä tapahtuu jaksollisia ilmiöitä kuten
mm. kvanttifysiikassa.

er

eθ

x

y

θ

l

m

Kuva 1.3. Matemaattinen
heiluri.

Ripustetaan heiluri (massa m,
varren pituus l) vaakatasosta (y-
akseli) ja valitaan x-akseli alaspäin
gravitaatiovoiman (mg) suuntaan.
Oletetaan, että muita ulkoisia voi-
mia ei ole, joten liike on kaksi-
ulotteista heilurin heilahdustasossa.
Valitaan kulma θ heilahduskulmak-
si heilahdustasossa. Heilurin liiket-
tä rajoittaa heilurin varsi aiheuttaen
varren suuntaisen jännitysvoiman J .

Nyt heilurin liikeyhtälö on

mr̈ = mg ex − J er . (1.29)

Koska r = rer, täytyy tämän derivoimiseksi laskea yksikkövektoreiden
aikaderivaatat (huom. tämä on tärkeä asia osata kuin vettä valaen).
Yksikkövektorit napakoordinaatistossa ovat

er = (cos θ, sin θ)
eθ = (− sin θ, cos θ).

ja
ex = er cos θ − eθ sin θ

Näiden aikaderivaatoiksi tulee

d

dt
er = θ̇ eθ

d

dt
eθ = −θ̇ er .
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Derivoidaan sitten paikkavektoria kaksi kertaa

ṙ = ṙ er + rθ̇ eθ
r̈ = (r̈ − rθ̇2) er + (2ṙθ̇ + rθ̈) eθ ,

joten
r̈ = (r̈ − rθ̇2) er + (2ṙθ̇ + rθ̈) eθ

Näin liikeyhtälön komponenteista saadaan yhtälöpari

r̈ − rθ̇2 = g cos θ − J

m
(1.30)

2ṙθ̇ + rθ̈ = −g sin θ . (1.31)

Oletetaan, että ripustus on jäykkä, eli r = l = vakio. Tällaista ehtoa
kutsutaan sidosehdoksi ja se tuo systeemiin fiktiivisen sidosvoiman.
(Tutustumme sidosvoimiin perusteellisemmin luvussa 3.) Sidosehdon an-
siosta r:n derivaatat katoavat ja yhtälöpari yksinkertaistuu muotoon

lθ̇2 + g cos θ =
J

m
(1.32)

lθ̈ + g sin θ = 0 . (1.33)

Heilurin kokonaisenergia (1/2)mṙ2 − mgl cos θ on vakio, josta saadaan
ehto

θ̇2 =
2g
l

cos θ + C . (1.34)

Vakio C määräytyy ehdosta, että θ̇ = 0 maksimikulmalla θ0 , joten

θ̇2 =
2g
l

(cos θ − cos θ0) . (1.35)

Tämä on yhtälön (1.33) integraali. Sijoitetaan tulos yhtälöön (1.32),
jolloin saadaan lasketuksi J

J = mg(3 cos θ − 2 cos θ0) . (1.36)

Ottamalla neliöjuuri yhtälöstä (1.35) saadaan

dθ

dt
= 2
√
g

l
(sin2 1

2
θ0 − sin2 1

2
θ)1/2 (1.37)

⇒
dt =

dθ

2
√
g

l
(sin2 1

2θ0 − sin2 1
2θ)

1/2

. (1.38)

Integroidaan tätä nollakulmasta maksimikulmaan, jolloin aikaa kuluu
heilahdusajan neljännes T/4. Merkitään maksimikulman puolikkaan si-
niä k = sin 1

2θ0 ja tehdään muuttujanvaihdos θ → w lausekkeella sin 1
2θ =

k sinw, jolloin uusi kulmamuuttuja w integroidaan 0→ π/2. Tulos on

T = 4

√
l

g

∫ π/2

0

dw√
1− k2 sin2w

. (1.39)

Kyseessä on elliptinen integraali, joillaisiin fysiikassa törmätään usein.
Vaikka niitä ei voikaan ilmaista alkeisfunktioiden avulla, matemaatikot
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ovat kehittäneet niille perusteellisen teorian ja niiden ominaisuudet ja
lukuarvot löytyvät hyvistä taulukkokirjoista. Myös useat tietokonema-
tematiikan ohjelmistot selviävät niistä näppärästi.

Hyvin pienillä kulmilla (k ≈ 0) integrointi on triviaali ja saadaan
tuttu tulos

T = 2π

√
l

g
(1.40)

eli heilurin jakso riippuu vain heilurin varren pituudesta. Suuremmilla
kulmilla voidaan integrandi kehittää sarjaksi

(1− k2 sin2w)−1/2 = 1 +
1
2
k2 sin2w +

1 · 3
2 · 4

k4 sin4w + . . . ,

joten heilahdusjaksosta tulee maksimikulman (amplitudin) funktio

T = 2π

√
l

g

(
1 +

k2

4
+

9 k4

64
+ . . .

)
, (1.41)

missä siis k = sin(θ0/2).

Huom. Tämän laskun voi toki tehdä suoraan karteesisissa koordinaa-
teissa, mutta silloin muuttujia on koko ajan kaksi (x, y). Luvussa 3 tutus-
tumme Lagrangen formalismiin, missä johdonmukaisesti pyritään sido-
sehtojen avulla etsimään mahdollisimman ekonomista muuttujajoukkoa.
Heilurissa tarvitaan vain yhtä muuttujaa (vaihekulma), samoin seuraa-
vassa luvussa käsiteltävässä kahden kappaleen keskeisliikkeessä, missä
radan vaihekulman ja etäisyyden välillä on voimakentän ja liikemäärä-
momentin määräämä relaatio.




