
Luku 2

Liike keskeisvoimakentässä

Keskeisvoimat ja keskeisliike ovat olleet varsin keskeisessä osassa klassi-
sen mekaniikan kehityksessä ja sovellutuksissa. Newton johti mekaniik-
kansa suurelta osin selittääkseen Keplerin lait, jotka kuvailevat taivaan-
kappaleiden liikettä. Planeettakunta on kuitenkin erittäin monimutkai-
nen mekaaninen järjestelmä ja taivaankappaleiden liikkeiden yksityis-
kohtainen laskeminen vaikutti huomattavasti mekaniikan kehittymiseen
siihen muotoon, jossa se tällä kurssilla esitetään. Tänä päivänä keino-
tekoisten satelliittien ratojen tarkka laskeminen on tärkeä osa avaruus-
toimintaa. Toisaalta muotiin tulleet varoitukset tulevaisuudessa Maahan
törmäävistä asteroideista ja ennustusten tarkkuuden arvioiminen edel-
lyttävät keskeisliikkeen ja muutenkin modernin klassisen mekaniikan hy-
vää osaamista. Myös klassinen sironta keskeisvoimakentässä käsitellään
klassisen mekaniikan menetelmin.

2.1 Keskeisvoimat

Keskeisvoimat ovat yleisesti muotoa F = f(r)er. Kaikkein tärkein eri-
koistapaus on f ∝ 1/r2, joka pitää sisällään sekä gravitaation että Cou-
lombin voiman, joten myös klassinen varattujen hiukkasten sironta (ns.
Rutherfordin sironta) on mahdollista käsitellä klassisesta mekaniikasta
periytyvin menetelmin. Näitä luentoja perusteellisempi sirontakäsittely
löytyy mm. Goldsteinin oppikirjasta.
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2.1.1 Kahden kappaleen ongelma
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Kuva 2.1. Kahden kappaleen
ongelma.

Ensimmäisenä approksimaationa
keskeisliikkeestä voi pitää planeetan
rataa Auringon ympäri. Tämä on
kuitenkin kahden kappaleen ongel-
ma: massa m1, pisteessä r1 ja massa
m2 pisteessä r2.

Merkitään massojen välistä etäi-
syysvektoria r = r2 − r1. Systeemin
massakeskipiste on nyt

R =
m1r1 +m2r2

m1 +m2
. (2.1)

Nyt m2 vaikuttaa m1:een voimalla F12 ja m1 puolestaan m2:een voimalla
F21 = −F12.

Kappaleiden liikeyhtälöt ovat

m1r̈1 = F12 (2.2)
m2r̈2 = F21 . (2.3)

Näistä ja massakeskipisteen määritelmästä seuraa, että

Ṙ = vakio (2.4)

eli massakespisteeseen voidaan kiinnittää inertiaalikoordinaatisto. Toi-
saalta m2r̈2 −m1r̈1 = 2F21. Kirjoittamalla

r1 = R− m2r
m1 +m2

r2 = R +
m1r

m1 +m2

saadaan tulos
m1m2

m1 +m2
r̈ = F21 . (2.5)

Suuretta m = m1m2/(m1 + m2) kutsutaan redusoiduksi massaksi
ja kahden kappaleen liikeyhtälö voidaan kirjoittaa ekvivalenttina yhden
kappaleen liikeyhtälönä redusoidulle massalle

mr̈ = F21 . (2.6)

Kyseinen voima on keskeisvoima:

F21 = f(r)er . (2.7)

missä er on r:n suuntainen yksikkövektori. Keskeisvoimakenttä on sellai-
nen kenttä, jossa voiman vaikutussuora kulkee kiinteän pisteen kautta.
Tämä piste kannattaa yleensä valita origoksi. (Huom: kuvassa 2.1 origo
ei sijaitse massakeskipisteessä.)
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2.1.2 Liike keskeisvoimakentässä

r
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Kuva 2.2. Liike
keskeisvoimakentässä.

Olkoon F nyt edellisen kaltainen kes-
keisvoimakenttä. Sille on helppo johtaa
johtaa nk. pintalause. Lasketaan ristitu-
lo r× F

r×mr̈ = f(r)r× er = 0 (2.8)

⇒ d

dt
(r×mṙ) = 0 (2.9)

eli

L ≡ r×mṙ = vakio . (2.10)

Koska liikemäärämomentti säilyy, tapahtuu liike (ja kiihtyvyys) tasos-
sa, joka on kohtisuorassa liikemäärämomenttivektoria vastaan. Siis liike
keskeisvoimakentässä on aina tasoliikettä.

Liikemäärämomentti on itse asiassa verrannollinen nk. pintanopeu-
teen. Olkoon dA pinta-ala, jonka vektori r pyyhkäisee ajassa dt (piirrä
kuva). Tällöin

dA =
1
2
r sin θ dr =

1
2
|r× dr| (2.11)

⇒
dA

dt
=

1
2
|r× dv| = 1

2m
|L| . (2.12)

Siis vektori r pyyhkäisee aina saman pinta-alan samassa ajassa. Tämä
on itse asiassa toinen Keplerin planeettaliikkeestä empiirisesti löytämä
lainalaisuus, johon palaamme pian.

Huom. Ylläolevissa tuloksissa etäisyysriippuvuuden ei välttämättä
tarvitse olla skalaari vaan ne pätevät myös muotoa f(r)er oleville voi-
mille. Jos voima kuitenkin on muotoa f(r)er, niin se on selvästikin kon-
servatiivinen (HT). Me olemme tässä yhteydessä kiinnostuneita nime-
nomaan konservatiivisista voimista.

Tarkasteltaessa konservatiivisia keskeisvoimia pallokoordinaatisto
(r, θ, ϕ) on järkevä koordinaatiston valinta. Koska liike tiedetään taso-
liikkeeksi, kannattaa valita kordinaatisto siten, että L on suunnassa θ =
0, jolloin r = r er on sitä vastaan kohtisuorassa tasossa (xy-taso). Nyt
yksikkövektorit kirjoitettuna karteesisten komponenttien avulla ovat

er = (cosϕ, sinϕ, 0)
eϕ = (− sinϕ, cosϕ, 0) .

Yksikkövektorien aikaderivaatat saadaan aivan samoin kuin edellisen lu-
vun matemaattisen heilurin tapauksessa

d

dt
er = ϕ̇ eϕ

d

dt
eϕ = −ϕ̇ er .

Derivoidaan sitten paikkavektoria kaksi kertaa

ṙ = ṙ er + rϕ̇ eϕ
r̈ = (r̈ − rϕ̇2) er + (2ṙϕ̇+ rϕ̈) eϕ ,
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jonka jälkeen saammekin keskeisliikkeen liikeyhtälöiksi (eli yhtälön (2.5)
komponenteiksi)

m(r̈ − rϕ̇2) = f(r) (2.13)
m(2ṙϕ̇+ rϕ̈) = 0 . (2.14)

Jälkimmäisestä yhtälöstä seuraa suoraan mr2ϕ̇ = vakio. Tämä vakio on
juuri liikemäärämomentin itseisarvo l (HT).

Kirjoitetaan sitten mr2ϕ̇ = l ja sijoitetaan yhtälöön (2.13). Tällöin

mr̈ − l2

mr3
= f(r) . (2.15)

Näin on saatu hyödyllinen yksiulotteinen liikeyhtälö, jota tutkitaan lä-
hemmin tuonnempana.

2.1.3 Liikeradan integrointi energiayhtälön avulla

Konservatiivisessa keskeisvoimakentässä kokonaisenergia säilyy ja on muo-
toa

E = T + U =
1
2
mṙ2 + U(r)

=
1
2
m(ṙ2 + r2ϕ̇2) + U(r) (2.16)

=
1
2
mṙ2 +

l2

2mr2
+ U(r) = vakio .

Termiä l2/2mr2 kutsutaan usein keskipakopotentiaaliksi, sillä sen ne-
gatiivinen derivaatta r:n suhteen antaa “keskipakoisvoiman” (HT: miksi
lainausmerkit?).

Energiayhtälö voidaan nyt integroida sijoittamalla kaavaan (1.19)
kokonaispotentiaaliksi efektiivinen potentiaali U(r) + l2/2mr2 eli:

t− t0 =
√
m

2

∫ r

r0

dr√
E − U(r)− l2

2mr2

. (2.17)

Tämä antaa siis ajan paikan funktiona. Eli rata on ainakin periaatteessa
ratkaistu. Käytännössä integrointi on useimmiten tehtävä numeerisesti.

Radan muodon määräämiseksi etsitään koordinaattien r ja ϕ välinen
riippuvuus. Derivoinnin ketjusääntö ja liikemäärämomentin säilymislaki
antavat

dr

dt
=
dr

dϕ

dϕ

dt
=
dr

dϕ

l

mr2
.

Sijoittamalla tämä energiayhtälöön saadaan (HT)

ϕ− ϕ0 =
∫ r

r0

dr

r2
√

2m
l2

[E − U(r)]− 1
r2

(2.18)
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2.1.4 Ratojen luokittelu

Edellä olleet integraalit ovat käytännössä hyvin hankalia laskettaviksi
suoraan ja erilaisille keskeisvoimille kannattaakin etsiä omia erityisme-
netelmiä ratojen laskemiseksi. Tarkastellaan ensin millaisia ratoja yli-
päänsä on olemassa.

Liikkeen nopeuden ṙ itseisarvo eli vauhti v saadaan kokonaisenergian
säilymislaista

E =
1
2
mv2 + U(r) ⇒ (2.19)

v =

√
2
m

(E − U(r)) . (2.20)

Nyt täytyy muistaa, että v:ssä on mukana sekä ṙ että ϕ̇ (esim. kaava
2.16)! Kirjoittamalla radiaalinen liikeyhtälö, jossa ϕ̇ on annettu liike-
määrämomentin l avulla kuten edellä

mr̈ − l2

mr3
= f(r) (2.21)

meillä on sama yhtälö kuin tapauksessa, jossa tarkasteltaisiin yksiulot-
teista ongelmaa. Nyt vain efektiivisenä voimana on

f ′ = f +
l2

mr3
. (2.22)

Voimassa f ′ on siis mukana yksiulotteinen keskeisvoima ja kappaleen
liikkeeseen liittyvä keskipakovoima. Tätä voimaa vastaava efektiivinen
potentiaalienergia on

U ′ = U +
l2

2mr2
. (2.23)

r

−k/r

2  / 2 2l         mr

U’

Kuva 2.3. Efektiivinen
potentiaali.

Tarkastellaan tästä esimerkkinä muotoa

f = − k

r2
(2.24)

olevaa voimaa. Tämä on tietenkin
myöhemmin erityistarkasteluun tuleva
Keplerin liikkeen voimakenttä. Jos k >
0, osoittaa voima kohti keskipistettä.
Tämän potentiaali on

U = −k
r

(2.25)

ja tätä vastaava efektiivinen potentiaali

U ′ = −k
r

+
l2

2mr2
. (2.26)

Koska E = T + U = 1
2mṙ

2 + U ′ ja ṙ2 ≥ 0, liike on mahdollista
vain kun U ′ ≤ E. Koska U ′ kasvaa rajatta, kun r → 0, kappale ei voi
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koskaan saavuttaa origoa (paitsi erikoistapauksessa l = 0; millainen rata
tuolloin on kyseessä?). Toisaalta, jos E > 0, kappale ei koskaan törmää
potentiaalivalliin r:n kasvaessa, joten kappaleen rata on avoin. Tulemme
myöhemmin osoittamaan, että kyseessä on hyperbelirata. Jos E = 0,
tilanne on kvalitatiivisesti sama, mutta liikerata on paraabeli.

Jos taas kokonaisenergia on negatiivinen (E < 0), niin liike on mah-
dollista siinä alueessa, missä U ′ < E. Tällainen liike tapahtuu kahden
r-arvon määräämässä potentiaalikuopassa r1 < r < r2, jossa liikerata
on ellipsi, jonka toinen polttopiste on voimakeskipiste (tämä tulee sel-
vemmäksi Keplerin liikettä tarkasteltaessa). Etäisyydestä r1 käytetään
nimitystä periapsis (tai perisenteri) ja etäisyydestä r2 apoapsis (apo-
senteri). Aurinkoa kiertävien kappaleiden tapauksessa puhutaan peri- ja
aphelistä, Maata kiertävien peri- ja apogeosta.

Jos negatiivinen kokonaisenergia on tasan yhtäsuuri kuin efektiivisen
potentiaalin U ′ minimi, on r vakio ja kyseessä on ympyräliike. Ympyrä-
liikettä vastaavalle voimalle f ′ = 0 eli

f(r) = − l2

mr3
= −mrϕ̇2 . (2.27)

Koska keskipakopotentiaali on etäisyyden funktiona muotoa 1/r2,
ylläolevat tulokset ovat kvalitatiivisesti samanlaisia kaikille atraktiivisille
potentiaaleille, jotka pienenevät hitaammin kuin 1/r2, kun r → ∞ ja
menevät negatiivisesti äärettömiksi hitaammin kuin 1/r2, kun r → 0.

Tarkastellaan sitten esimerkkinä atraktiivista potentiaalia, joka on
muotoa (piirrä kuva)

U(r) = − a

r3
. (2.28)

Nyt U ′ → −∞, kun r → 0, U ′:lla on äärellinen maksimi jollain etäi-
syydellä ja se menee kohti nollaa suurilla r. Riittävän suurella kokonai-
senergialla kappale voi olla millä etäisyydellä tahansa. Jos E < U ′max,
niin kappale voi olla potentiaaliloukussa pienillä r:n arvoilla, jolloin se
kulkee voimakeskipisteen kautta tai sitten suurilla r:n arvoilla radoilla,
jotka eivät pääse voimakeskipisteeseen, mutta ovat avoimia.

On tietenkin selvää, että sama tulos on voimassa myös muotoa 1/r4,
jne. oleville potentiaaleille. Siis keskeisliike voi vallan mainiosti kulkea
voimakeskipisteen läpi.

Erityisen tärkeä potentiaali tällä kurssilla tulee olemaan muotoa

U(r) =
1
2
kr2 . (2.29)

Kun k > 0, kappaleen liike on rajoitettu kaikilla positiivisilla kokonaise-
nergian arvoilla. Kyseessä on tietenkin tuttu ja jatkossa vieläkin tutum-
maksi tuleva harmoninen oskillaatio.

2.1.5 Liikeradan differentiaaliyhtälö

Aiemmin liikerata keskeisvoimakentässä integroitiin käyttäen hyväksi
energian säilymislakia ja päädyttiin tulokseeen (2.18). Joskus saattaa
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kuitenkin olla tarpeen tarkastella radan differentiaaliyhtälöä. Kirjoite-
taan liikemäärämomentti muodossa l = mr2ϕ̇, jolloin

d

dt
=

l

mr2
d

dϕ
. (2.30)

Sijoittamalla tämä radiaaliseen liikeyhtälöön (2.15) saadaan toisen ker-
taluvun differentiaaliyhtälö

1
r2

d

dϕ

(
1
mr2

dr

dϕ

)
− l2

mr3
= f(r) . (2.31)

Yhtälö yksinkertaistuu tekemällä tällaisissa laskuissa usein näppärä si-
joitus u = 1/r ja ilmaisemalla voima potentiaalin U avulla

d2u

dϕ2
+ u = −m

l2
d

du
U

(
1
u

)
. (2.32)

Sama sijoitus on hyödyllinen myös tarkasteltaessa rataa ratkaistussa
muodossa (2.18), jolloin

ϕ = ϕ0 −
∫ u

u0

du√
2mE
l2
− 2mU

l2
− u2

. (2.33)

Tämä integraali voidaan suorittaa analyyttisesti vain tietyille potenti-
aalifunktioille. Nyt on niin onnellisesti, että mekaniikassa tärkeimmät
potentiaalit ovat muotoa U = arn+1, jolloin siis voimat ovat muotoa
rn, missä n on joku pieni kokonaisluku, muttei kuitenkaan −1. Tällöin
integraali on muotoa

ϕ = ϕ0 −
∫ u

u0

du√
α+ βu−n−1 + γu2

. (2.34)

Tapauksissa n = 1, −2, −3 integraali voidaan ilmaista trigonometristen
funktioiden avulla ja tapauksissa n = 5, 3, 0, −4, −5, −7 puolestaan
elliptisten funktioiden avulla. Näin siis hankala integraali muuttuu inte-
graalitaulukoiden selaamiseksi, tai nykyaikaisemmin Mathematican tai
Maplen pyörittämiseksi. Erikoisfunktioista kiinnostuneet löytävät taulu-
koista myös monia muita mielenkiintoisia erikoistapauksia ja kytköksiä
erilaisten matemaattisessa fysiikassa eteen tulevien funktioiden välillä.

Tämän kurssin kannalta tärkeimmät potentiaalit ovat n = 1 ja n =
−2, joista ensimmäinen antaa nk. Hooken lain ja on tärkeä lineaaristen
harmonisten oskillaatioiden tapauksessa ja jälkimmäinen kuvaa Keplerin
liikettä.

Esimerkki: Ympyräratojen stabiilisuus

Millaisille keskeisvoimakentille ympyräradat ovat stabiileja? Tämän
selvittämiseksi tarkastellaan pientä häiriötä x ympyräradan säteeseen a
eli r = x + a. Ympyräradalla r on vakio, joten radiaalinen liikeyhtälö
yksinkertaistuu muotoon

l2

ma3
= f(a) . (2.35)
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Häirityn radan liikeyhtälö on puolestaan

mẍ− l2

m
(x+ a)−3 = f(x+ a) . (2.36)

Kehitetään tämän termit Taylorin sarjoiksi a:n ympäristössä

mẍ− l2

ma3

(
1− 3x

a
+ . . .

)
= f(a) + xf ′(a) + . . . . (2.37)

Koska x � a ja (2.35) on hyvä approksimaatio, voidaan liikeyhtälö
kirjoittaa muodossa

mẍ−
[
3
f(a)
a

+ f ′(a)
]

= 0 . (2.38)

Jos nyt f(a) + (a/3)f ′(a) > 0, x kasvaa eksponentiaalisesti eli rata ei
ole stabiili. Jos pulestaan f(a) + (a/3)f ′(a) > 0, x oskilloi ja rata pysyy
alkuperäisen ympyrän lähellä eli on stabiili. Jos siis keskeisvoima on
muotoa f(r) = −Crn C > 0, ehto ympyräradan stabiilisuudelle on

−Can − a

3
Cnan−1 < 0 , (2.39)

mikä on yhtäpitävää sen kanssa, että n > −3. Jälleen Hooken laki ja
Keplerin liike kuuluvat tähän joukkoon. Niille kahdelle itse asiassa ym-
pyrärata palaa alkuperäiseksi myös toisen kertaluvun häiriöissä. Tämä
tulos tunnetaan Bertrandin teoreemana.

2.2 Keplerin lait

Perustuen Tyko Brahen (1546–1601)
havaintoihin planeettojen liikkeestä
Johannes Kepler (1571–1630) pää-
tyi kolmeen empiiriseen lakiin, jotka
hän julkaisi vuosina 1609 (kaksi en-
simmäistä) ja 1619 (kolmas). Nämä
ovat

Kuva 2.3. Kepler.

1. Planeettojen radat ovat ellipsejä, joiden toisessa polttopisteessä on
Aurinko.

2. Auringosta planeettaan piirretty paikkavektori kiertää siten, et-
tä sen aikayksikössä pyyhkäisemä pinta-ala (nk. pintanopeus) on
vakio.

3. Kiertoaikojen neliöt suhtautuvat kuten isoakselien kuutiot.

Voidaan sanoa, että Newton kehitti mekaniikkansa paljolti selittä-
mään juuri näitä lakeja. Koska planeettakunta on paljon monimutkai-
sempi systeemi kuin kahden kappaleen ongelma, pysyi planeettaliikkeen
yksityiskohtien selittäminen vuosisatoja Newtonin mekaniikan oikeelli-
suuden tärkeimpänä testinä. Tähän liittyivät mm. Uranuksen, Neptu-
nuksen ja Pluton löytäminen. Planeettaliikkeellä oli tärkeä rooli myös
yleisen suhteellisuusteorian todentamisessa viime vuosisadan alussa.
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2.2.1 Newtonin painovoimalaki

Olemme edellä johtaneet keskeisvoimakentässä liikkuvan kappaleen ra-
dan vaihekulman ja etäisyyden välisen relaation. Tasoliikkeessä radan
voi ajatella muodostuvan kahdesta oskilloivasta liikkeestä, toinen oskil-
laatio tapahtuu r:n suhteen ja toinen ϕ:n suhteen. Gravitaatiokentässä
toteutuvan radan ominaisuudet määräävät itse asiassa painovoimalain
muodon. Siis vain tietty painovoimalaki voi antaa Keplerin lait. Ja jos
Keplerin lait eivät ole täsmälleen oikeat, täytyy myös käytännössä r:n
potenssin poiketa hieman kokonaislukuarvostaan.

Newton oli ilmeisesti löytänyt oikean painovoimalain jo nuorena 1660-
luvulla, mutta ei ollut julkaissut sitä missään. Tarina kertoo, että Ed-
mond Halley, Robert Hooke ja Sir Christopher Wren matkustivat 1684
Cambridgeen kysymään Newtonilta, millainen voima antaa Keplerin
lait. Newton muisti tuolloin vanhan löytönsä, jonka mukaan potentiaa-
li olisi muotoa U = −k/r, muttei kyennyt johtamaan sitä välittömästi.
Ilmeisesti tämän seurauksena hän lopulta kirjoitti suuretoksensa Princi-
pian, joka ilmestyi siis 1687.

Newtonin painovoimalain mukaan

• kahden kappaleen välinen vetovoima on verrannollinen niiden mas-
sojen tuloon ja kääntäen verrannollinen niiden välisen etäisyyden
neliöön.

Pallosymmetristen massojen M ja m välillä on siten voima

F(r) = −GMm

r2
er , (2.40)

missä verrannollisuuskerroin, gravitaatiovakio, G on SI-yksiköissä
6.6726 × 10−11 Nm2kg−2. Tällainen voima saadaan tietenkin muotoa
U = −k/r olevasta potentiaalista, missä k = GMm.

Tätä jokaisen omassa vartalossaan tuntemaa luonnonvakiota ei tun-
neta tämän useamman numeron tarkkuudella. Se on itse asiassa kaikkein
epätarkimmin tunnettu luonnonvakio. (HT mietipä miksi!)

Esimerkki: Pallonkuoren potentiaali

Pallonkuoren potentiaalienergian laskeminen on toivottavasti tuttu jo
peruskurssilla, mutta luonnosellaan ratkaisu kertauksen vuoksi tässä.

Tarkastellaan Newtonin gravitaatiolain mukaista potentiaalia massa-
pisteseen m, joka sijaitsee z-akselilla etäisyydellä r origossa sijaitsevasta
pallon keskipisteestä ja olkoon pallon säde a. Kootaan pallonkuori ohuis-
ta renkaista z-akselin ympärillä, siis kukin rengas sijaitsee vyöhykkeessä
θ → θ4θ, missä kulma θ lasketaan z-akselin suunnasta. Renkaan säde
on siis a sin θ ja leveys a4θ. Jokainen renkaan piste sijaitsee etäisyydellä
s massapisteestä m.

Kukin rengas tuottaa potentiaalienergiaan kontribuution

4U = −Gm4M
s

. (2.41)
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Olkoot Ms ja As kuoren massa ja pinta-ala. Tällöin renkaan massa on

4M =
4A
As

Ms =
(2πa sin θ)(a4θ)

4πa2
Ms =

1
2

sin θ4θMs (2.42)

ja potentiaalienergia

4U = −1
2
GmMs

sin θ4θ
s

. (2.43)

Integroidaan kaikkien renkaiden yli eli θ : 0→ π

U = −1
2
GmMs

∫ π

0

sin θ dθ
s(θ)

. (2.44)

Tehdään integroimismuuttujan vaihto käyttäen kosinilausetta
s2 = a2 + r2 − 2ar cos θ, josta saadaan differentioimalla

2s
ds

dθ
= 2ar sin θ ⇒ sin θdθ =

s ds

ar
,

joten potentiaaliksi tulee

U = −GmMs

2ar

∫ s(π)

s(0)
ds . (2.45)

Emme ole määritelleet, kummalla puolella pallonkuorta m sijaitsee.
Jos se on ulkopuolella (r > a), s(0) = r − a ja s(π) = r + a, jolloin

U = −GmMs

2ar
2a = −GmMs

r
, (2.46)

Mikä on sama tulos kuin jos pallonkuoren massa olisi kokonaan origossa.

Jos massapiste on puolestaan pallonkuoren sisäpuolella (r < a),
s(0) = a− r ja s(π) = a+ r ja

U = −GmMs

2ar
2r = −GmMs

a
= vakio . (2.47)

Massapisteeseen vaikuttava voima saadaan näistä derivoimalla

F = −∂U
∂r

er =

{
−GmMs

r2
er r ≥ a

0 r < a
. (2.48)

Siis jos tilannetta tarkastellaan pallonkuoren ulkopuolelta, voiman las-
kemiseksi voidaan olettaa kaiken massan sijaitsevan pallon origossa. Toi-
saalta oltiinpa missä tahansa pallonkuoren sisällä kuoresta kuori ei ai-
heuta voimavaikutusta. Aivan sama lasku tehdään elektrodynamiikassa
laskettaessa varatun pallonkuoren potentiaalia varattuun hiukkaseen. Ja
johtopäätökset ovat samat.
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Esimerkki: Homogeenisen pallon gravitaatioenergia

Sovelletaan edellä olevaa tulosta sitten homogeenisen pallon potentiaa-
lienergian määräämiseen. Olkoon pallon kokonaismassa M ja säde a.
Homogeenisuuden perusteella pallon tiheys on tietenkin

ρ =
M

(4π/3)a3
.

Kootaan pallo ohuista pallonkuorista r → r+4r. Kuoren massa on
4m = ρ4V = ρ4πr24r. Kuoren sisäpuolella oleva massa Msis(r) =
(4/3)πρr3 aiheuttaa Newtonin gravitaatiolain mukaan kuoreen potenti-
aalin

4U = −GMsis(r)4m
r

= −16π2Gρ2r44r
3

. (2.49)

Integroidaan sitten kaikkien pallonkuorten yli origosta pinnalle

U =
∫ a

0
dU = −16π2Gρ2

3

∫ a

0
r4 r4 = −3GM2

5a
. (2.50)

−U on siis pallon gravitaatioenergia. Tämä energia vapautuu, jos koko
avaruuteen tasan jakautunut massa M luhistuu a-säteiseksi palloksi.

Sijoittamalla tähän Maan säde (RE ≈ 6, 4 · 106 m) ja massa (ME ≈
6 · 1024 kg saadaan maapallon gravitaatioenergiaksi noin 2 · 1032 J.

2.2.2 Keplerin radan yleinen lauseke

Tarkastellaan sitten Keplerin liikkeen rataa eli keskeisliikettä potentiaa-
lissa U = −k/r. Käytetään jälleen muuttujaa u = 1/r ja kirjoitetaan
rata muodossa

ϕ = ϕ′ −
∫

du√
2mE
l2

+
2mku
l2
− u2

. (2.51)

Tässä integraali käsitellään määrämättömänä integraalina ja ϕ′ on al-
kuehdoista määräytyvä integroimisvakio eli se ei välttämättä ole hetkellä
t = t0 määrätty ϕ0. Integraalitaulukoista löytyy tulos∫

dx√
α+ βx+ γx2

=
1√
−γ

arccos
(
−β + 2γx
√
q

)
, (2.52)

missä
q = β2 − 4αγ .

Nyt kertoimien arvot ovat

α =
2mE
l2

; β =
2mk
l2

; γ = −1 . (2.53)

Kulman lausekkeeksi tule

ϕ = ϕ′ − arccos


l2u

mk
− 1√

1 +
2El2

mk2

 . (2.54)
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Ratkaisemalla tästä 1/r saadaan ilmaistuksi paikka vaihekulman avulla

1
r

=
mk

l2

(
1 +

√
1 +

2El2

mk2
cos(ϕ− ϕ′)

)
. (2.55)

Kirjoitetaan θ = ϕ− ϕ′, jolloin päädytään kartioleikkauksen parametri-
muotoiseen yhtälöön.

r =
p

1 + ε cos θ
, (2.56)

missä ε on käyrän eksentrisyys

ε =

√
1 +

2El2

mk2
. (2.57)

beli
paraa−

ellipsi

hyperbeli

ympyrä

Kuva 2.5. Kartioleikkaukset.

Eksentrisyyden arvot määräävät eri
kartioleikkaukset:

ε = 0 ympyrä
0 < ε < 1 ellipsi

ε = 1 paraabeli
ε > 1 hyperbeli .

Tästä näkee suoraan, että kokonaisener-
gian E täytyy olla negatiivinen, jotta
rata olisi suljettu (ympyrä tai ellipsi),
mutta se ei saa olla liian negatiivinen
verrattuna liikemäärämomenttiin l.

Esimerkki: Pakonopeus

Millä nopeudella kappaleen pitää liikkua, jotta se pakenee toisen kappa-
leen painovoimakentästä eli milloin radasta tulee avoin. Tämä tapahtuu
tietenkin, jos kappaleen kineettinen energia on suurempi kuin poten-
tiaalienergia. Rajanopeutta kutsutaan pakonopeudeksi ja se ratkeaa
yhtälöstä

1
2
µv2 =

GmM

r
, (2.58)

missä µ = mM/(m+M) on redusoitu massa. Siten

ve =

√
2G(m+M)

r
. (2.59)

Koska pakeneva kappale on yleensä paljon kevyempi kuin emokappale
(m�M), voidaan pakenevan kappaleen massa jättää huomiotta.

2.2.3 Keplerin lait ratayhtälön avulla

Ensimmäinen tulos ylläolevasta on tietenkin, että suljettu planeettarata
on ellipsi, jonka toisessa polttopisteessä on Aurinko, eli Keplerin ensim-
mäinen laki.
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Keplerin toinen laki eli planeetan pintanopeuden vakioisuus todettiin
jo aiemmin, mutta todetaan se myös seuraavasti. Pienellä aikavälillä dt
kulma muuttuu dϕ verran, mutta r voidaan pitää vakiona. Pinta-alan
muutos dA = (1/2)r(rdϕ) eli pintanopeus on

dA

dt
=

1
2
r2
dϕ

dt
=

l

2m
= vakio . (2.60)

Keplerin kolmannen lain johtamiseksi merkitään ellipsin isoakselin
puolikasta a:lla ja pikkuakselin puolikasta b:llä. Nyt (HT: piirrä ellipsi
ja totea tämä)

b2

a
=

l2

mk
⇒ b =

l
√
a√
mk

.

Merkitään planeetan kiertoaikaa T :llä. Yhdellä kierroksella paikkavek-
tori pyyhkäisee koko ellipsin pinnan siis A = πab eli

A =
∫ T

0
dtȦ =

lT

2m
= πab ⇒ (2.61)

T =
2m
l
πab = 2π

√
m

k
a3/2 (2.62)

ja meillä on siis tulos, jonka mukaan planeettojen kiertoaikojen neliöt
suhtautuvat kuten isoakselin puolikkaan kuutiot (T 2 ∼ a3). Esimerkiksi
satelliitin kiertoaika maapallon ympäri ei siis riipu kierroksen pituudesta
vaan yksinomaan perigeon ja apogeon välisestä etäisyydestä.

2.2.4 Laplace-Runge-Lenz-vektori

Keplerin liikkeessä on liikemäärämomentin lisäksi toinen säilyvä vekto-
risuure nk. Laplace-Runge-Lenz-vektori. Tätä kutsutaan usein pelkäksi
Rungen ja Lenzin vektoriksi, koska Runge ja Lenz ottivat sen käyttöön
1800-luvun lopulla. Vastaavan suureen olemassaolon lienee ensimmäise-
nä huomannut jo Laplace ja myöhemmin myös Hamilton.

Laplace-Runge-Lenz-vektori määritellään jälkiviisaasti

RL = p× L− mkr
r

. (2.63)

Nyt voidaan osoittaa, että painovoimakentässä RL on liikevakio. Deri-
voidaan vektoria ajan suhteen

ṘL = ṗ× L− mk

r
v +

mkṙ

r2
r . (2.64)

Nyt ṗ = F = −(kr/r3) ja L = mr×v. Suora lasku antaa tuloksen (HT)

ṘL = 0 . (2.65)
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RL

RL

e rmk− p    L

e rmk−p    L

RLe rmk− RL p    LO

p

p

p

Kuva 2.6. Laplace-Runge-Lenz-vektori.

Laplace-Runge-Lenz-
vektori on ratatasossa
ja yhdensuuntainen
periapsiksen ja voi-
makeskipisteen kautta
kulkevan apsidivii-
van kanssa osoittaen
voimakeskipisteestä
periapsiksen suuntaan.
Ellipsiradalla RL on
siis ellipsin isoakselin
suuntainen.

Laplace-Runge-Lenz-vektorin avulla voidaan myös muodostaa yhtälö
ratakäyrälle. Lasketaan tulo r ·RL

r ·RL = r · p× L−mkr ⇒ (2.66)
rRL cosϕ = l2 −mkr , (2.67)

missä kulma ϕ on paikkavektorin ja RL:n suunnan välinen kulma. Rat-
kaistaan sitten 1/r kulman ϕ funktiona

1
r

=
mk

l2

(
1 +

RL
mk

cosϕ
)
. (2.68)

Tämä on tietenkin samaa muotoa kuin (2.55).

2.2.5 Riippumattomat liikevakiot ja rataelementit

Yleisesti liikkeeseen voi liittyä yhtä monta riippumatonta liikevakioita
kuin sillä on vapausasteita. Kolmiulotteisessa avaruudessa vapausastei-
ta on 6 kpl (paikkavektorin ja liikemäärän kolme riippumatonta kompo-
nenttia). Toisaalta Keplerin liikkeelle olemme jo löytäneet yhteensä 7 lii-
kevakiota (RL:n ja L:n molempien kolme komponenttia sekä E). Näistä
mikään ei kuitenkaan määritä kappaleen paikkaa radalla, joten tarvitaan
vielä yksi vakio määräämään esimerkiksi periapsiksen ohittamishetki t0,
joten vakioita on oikeastaan 8 kpl. Jäljellä saa olla siis enintään t0:n li-
säksi 5 riippumatonta liikevakiota eli RL:n, L:n ja E:n välille täytyy
löytää kaksi skalaariyhtälöä sitomaan osa vapauasteista. Yksi selainen
on tietenkin RL:n L:n kohtisuoruusehto RL · L = 0 ja toinen saadaan
(RL:lle) lausekkeista (2.55) ja (2.68):

R2
L = m2k2 + 2mEl2 . (2.69)

Kuuden riippumattoman liikevakion avulla rata voidaan siis antaa
yksikäsitteisesti. Taivaanmekaniikassa liikevakioista muodostetaan uusi
riippumaton joukko suureita, joita kutsutaan rataelementeiksi. Valin-
ta voidaan tehdä usealla eri tavalla, kunhan pidetään huoli, että elemen-
tit ovat tosiaan lineaarisesti riippumattomia.



LUKU 2. LIIKE KESKEISVOIMAKENTÄSSÄ 25

Luennolla käsitellään tarkemmin aurinkokunnan tapauksessa käytet-
tävää elementtijoukkoa:

• isoakselin puolikas a – Kuten edellä.

• eksentrisyys e – Tätä on edellä merkitty ε:lla. a ja e määräävät
siis yhdessä radan muodon sen omassa ratatasossa.

• inklinaatio i (tai ι) – Tämä on kulma, joka kertoo kuinka paljon
rata on kallellaan johonkin perustasoon nähden (tässä tapaukses-
sa perustasona käytetään Maan ratatasoa eli ekliptikaa). Se on
siis vektorin L ja perustason normaalin välinen kulma. Inklinaatio
on välillä (0, π/2), jos kappale kiertää tavanomaiseen positiiviseen
kiertosuuntaan ja välillä (π/2, π), jos liike on päinvastaiseen suun-
taan (eli retrogradista).

• nousevan solmun pituus Ω – Tämä kulma kertoo, missä koh-
dassa kappaleen rata nousee perustason yläpuolelle. Se on tieten-
kin mitattava jostakin kiinteästä kulmasta lähtien. Planeettakun-
nan tapauksessa tämä on nk. kevättasauspiste Υ, joka sijait-
see Oinaan tähtikuviossa. Ω mitataan siitä vastapäivään. Kulma
mitataan siis perustasossa. Yhdessä i ja Ω määräävät ratatason
asennon.

• perihelin argumentti ω – Tämä antaa perihelin suunnan mitat-
tuna nousevan solmun kohdalta pitkin ratatasoa liikkeen suuntaan.
Tämä määrää siis isoakselin orientaation ratatasossa.

• periheliaika τ – Jotta radan lisäksi selviäisi kappaleen paikka ra-
dalla, täytyy tietenkin tietää yksi aika, joksi valitaan perihelin ohit-
tamisen aika. Mikä tahansa perihelin ohitus periaatteessa kelpaa,
mutta ajaksi kannataa valita tarkasteltavan kierroksen perihelin
ohitus, koska radassa todellisuudessa on häiriöitä, johtuen muiden
planeettojen vaikutuksista.

Käytännön laskuissa käytetään perihelin argumentin sijasta peri-
helin pituutta $ = Ω + ω. Vaikka tämä onkin vähän hankala suu-
re sen vuoksi, että sen osat mitataan kahdessa eri tasossa, se on sikäli
käyttökelpoinen, että pienten inklinaatioiden tapauksessa Ω on vaikea
määrittää tarkasti. Jos i = 0, Ω:a ei edes voi määritellä.

Käytännön taivaanmekaniikkaan liittyy monia muitakin käsitteitä,
joilla korvataan joitakin tämän joukon liikevakioita (esim. keskianoma-
lia, keskilongitudi). Näihin voi tutustua tähtitieteen perusoppikirjojen
avulla. Myös tähtitieteen cum laude-tason kurssi “Taivaanmekaniikka”
sopii hyvin klassisesta mekaniikasta kiinnostuneille opiskelijoille.

Laplace-Runge-Lentz-vektorin suunta säilyy vain, jos voimakenttä
on muotoa 1/r2. Mikäli kenttä poikkeaa tästä, ellipsin isoakselin suunta
alkaa kiertää eli periheli kiertyy (prekessoi). Todellisuudessa planeet-
taliike ei ole kahden kappaleen ongelma vaan muiden taivaankappalei-
den liike tuo potentiaaliin korkeampaa kertalukua olevia häiriötermejä
ja siten planeettojen perihelien kiertymät ovat muutamia tuhansia kaa-
risekunteja sadassa vuodessa. Palataan aiheeseen tuonnempana.
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Esimerkki

Edellä mainitun Bertrandin teoreeman mukaan muotoa f(r) = cr−2 ole-
van keskeisvoimakentän lisäksi myös voimakenttä f(r) = cr antaa sta-
biilin suljetun radan. Tällaista rataa kutsutaan Hooken avaruusoskil-
laattoriksi. HT: Selvitä millaisesta radasta on kyse.

2.2.6 *Sironta keskeisvoimakentässä

Tarkastellaan seuraavaksi sirontaa keskeisvoimakentässä. Rajoitutaan
muotoa U = −k/r oleviin potentiaaleihin, jotka siis Newtonin paino-
voimalain lisäksi käsittävät esim. Coulombin vuorovaikutuksen. Tarkas-
teluun tulevat siis edellämainitut keskeisliikkeen hyperbeliradat, joiden
kokonaisenergia on positiivinen ja eksentrisyys ε > 1.

Tarkastellaan tasaista ja homogeenista hiukkassuihkua, jonka inten-
siteetti (eli suihkussa kulkeva hiukkasmäärä poikkipinta-alayksikköä ja
aikayksikköä kohti) on I. Kaukana voimakeskipisteestä (origosta) suih-
kun hiukkaset kulkevat suoraviivaista rataansa, mutta lähestyessään ori-
goa ne tuntevat (attraktiivisen tai repulsiivisen) voiman, joka muuttaa
niiden kulkusuuntaa. Jatkaessaan matkaansa, ne viimein taas poistuvat
voiman vaikutuspiiristä ja kulkevat taas suoraviivaisesti, mutta nyt eri
suuntaan kuin ennen. (Alku- ja lopputilanteessa hiukkasen hyperbeli-
rata lähestyy asymptoottejaan.) Hiukkanen siis siroaa. Sirontapinta-ala
annettuun suuntaan, σ(Ω), määritellään

σ(Ω) dΩ = (2.70)
avaruuskulmaan dΩ aikayksikössä sironneiden hiukkasten määrä

sisääntuleva intensiteetti
.

Suuretta σ(Ω) kutsutaan myös differentiaaliseksi sirontapinta-alaksi tai
sironnan differentiaaliseksi vaikutusalaksi. (Huom: sirontapinta-alalla on
varsin loogisesti pinta-alan yksikkö.)

apsidi−
viiva

ϕ1

ΘdΘ+

b

db

v0

ϕ

Θr

Kuva 2.7. Sironta keskeiskentästä.

Keskeiskentässä tilanne on tietysti symmetrinen suihkun alkuperäi-
sen kulkusuunnan suuntaisen origon kautta kulkevan akselin suhteen
siten, että σ(Ω) ei riipu kiertokulmasta akselin ympäri. Tämän sironta-
akselin ja hiukkasen lopullisen kulkusuunnan välistä kulmaa kutsutaan
sirontakulmaksi ja merkitään symbolilla Θ. Näin siis σ = σ(Θ). Symmet-
rian vuoksi tarkasteltava differentiaalinen avaruuskulma voidaan valita
sirontakulman määrämän kartion vaipan ympärille (piirrä kuva):

dΩ = 2π sin Θ dΘ . (2.71)
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Jokaisen hiukkasen radan keskeisvoimakentässä määrää sen ener-
gia ja liikemäärämomentti. Sirontatarkasteluissa liikemäärämomentti il-
maistaan tyypillisesti hiukkasen energian ja ns. törmäysparametrin, b,
(engl. impact parameter) avulla. Törmäysparametri on hiukkasen alku-
peräisen kulkusuoran etäisyys sironta-akselista. Koska l on vakio, se voi-
daan laskea alkutilasta, jolloin

l = |r× p| = mv0b = b
√

2mE . (2.72)

Tässä v0 = |v0| ja v0 on hiukkasen (sironta-akselin suuntainen) alkupe-
räinen nopeus.

Jos E ja b ovat vakioita, hiukkasen sirontakulma määräytyy yksikä-
sitteisesti. (Huom: tämä on totta vain klassisen mekaniikan puitteissa.)
Oletetaan vielä, että vakioenergiassa jokaista b:n arvoa vastaa vain yksi
Θ:n arvo. Tuolloin avaruuskulmaan dΩ aikayksikössä sironnut hiukkas-
määrä on sama kuin törmäysparametrilla ∈ (b, b + db) sisääntulevien
hiukkasten määrä aikayksikköä kohti:

I 2πb |db| = I σ(Θ) 2π sin Θ |dΘ| . (2.73)

Koska b = b(Θ, E), saadaan differentiaaliseksi sirontapinta-alaksi

σ(Θ) =
b

sin Θ

∣∣∣∣ dbdΘ

∣∣∣∣ . (2.74)

Törmäysparametrin ja sirontakulman välinen lauseke saadaan suo-
raan jo integroidusta radan lausekkeesta (2.55) (attraktiivinen voima)

1
r

=
mk

l2
[1 + ε cos(ϕ− ϕ′)]. (2.75)

Valitaan integroimisvakio ϕ′ = 0, jolloin vaihekulma ϕ = 0 vastaa pie-
nintä r:n arvoa (periapsis). Koska rata on symmetrinen apsidiviivan suh-
teen, sirontakulma saadaan lausekkeesta

Θ = 2ϕ1 − π, (2.76)

missä ϕ1 > π/2 saadaan ratayhtälöstä, kun 1/r → 0

cosϕ1 = −1
ε

(2.77)

Näin siis

sin
Θ
2

= sin(ϕ1 − π/2) = − cos(ϕ1) =
1
ε
⇒

cot
Θ
2

=
√
ε2 − 1 =

√
2El2

mk2
=

2Eb
k
,

josta saadaan tarvittava yhteys törmäysparametrin ja sirontakulman vä-
lille:

b =
|k|
2E

cot
Θ
2
. (2.78)

Tässä on k korvattu itseisarvollaan, jolloin lauseke pätee myös repulsiivi-
sen voiman tapauksessa (osoita!). Lopulta saadaan siis differentiaalisen
sirontapinta-alan lausekkeeksi (HT)

σ(Θ) =
1
4

(
k

2E

)2

csc4 Θ
2
. (2.79)
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Soveltamalla tätä lauseketta Coulombin vuorovaikutukseen, so. ot-
tamalla k = −qq′/(4πε0), saadaan kuuluisa Rutherfordin sirontapinta-
alan lauseke, jonka Ernest Rutherford (1871–1937) johti kuvaamaan α-
hiukkasten sirontaa massiivisesta pistemäisestä varatusta kohtiosta. Rut-
herfordin laboratoriossa työskennelleet Hans Geiger ja Ernest Mars-
den olivat vuodesta 1909 alkaen tehneet kokeita, joissa tutkittiin α-
hiukkasten sirontaa ohuesta kultakalvosta. Tuona aikana käytössä olleen
Thompsonin mallin mukaan atomit koostuvat koko atomitilavuuden kat-
tavasta positiivisesta varauspilvestä, johon elektronit on siroteltu kuin
rusinat pullaan. Tällaisen atomin läpi kulkiessaan α-hiukkasen ei pitäisi
koskaan sirota kulmaan, joka olisi suurempi kuin pari asteen sadasosaa.
Geigerin ja Marsdenin kokeissa kuitenkin nähtiin sirontaa, joka ulottui
yli 90 asteen sirontakulmiin. Atomiydin oli löytynyt; Rutherford nimit-
täin selitti kokeet uudella mallilla, jossa positiivinen varaus (ja massa) oli
keskittynyt pieneen ytimeen, jota elektronit kiersivät planeettaliikkeen
tapaan.

Huomattakoon vielä, että kvanttimekaniikassa saadaan täsmälleen
sama tulos Coulombin sironnan vaikutusalalle kuin klassisessa tarkaste-
lussa, joten Rutherfordin yhtälön tarkka vastaavuus Geigerin ja Mars-
denin kokeiden kanssa ei ole yllätys. Muutamia vuosia myöhemmin teh-
dyissä kokeissa havaittiin kuitenkin poikkeamia Rutherfordin vaikutusa-
lasta: kun kultakalvo korvattiin alumiinilla, kaikkein suurimpiin kulmiin
ei enää sironnutkaan yhtä paljon hiukkasia, kuin teoria ennusti. Tä-
män Rutherford tulkitsi (oikein) siten, että oli päästy rajalle, jossa α-
hiukkanen ei enää nähnytkään pistemäistä ydinvarausta. Näin pystyttiin
antamaan ensimmäiset arviot atomiydinten koolle.

Atomifysiikassa myös ns. kokonaisvaikutusalan käsite on tärkeä. Si-
ronnalle se tarkoittaa sirontojen kokonaismäärää aikayksikössä jaettuna
sisääntulevalla intensiteetillä:

σT =
∫

4π
σ(Ω) dΩ = 2π

∫ π

0
σ(Θ) sin Θ dΘ .

Huomataan heti, että Rutherfordin sironnassa σT → ∞, joka on help-
po ymmärtää: olemme tarkastelleet pitkän kantaman vuorovaikutusta,
ja jokainen sisääntuleva hiukkanen siroaa ainakin hieman. Klasissessa
mekaniikassa äärellisen kokonaisvaikutusalan voi antaa vain potentiaali,
joka häviää äärellisellä etäisyydellä origosta. (Ytimen ja sitä ympäröivän
elektroniverhon potentiaali on likimain tällainen.)

Kvanttimekaniikassa käy ilmi saadaan äärellinen vaikutusala poten-
tiaaleille, jotka pienenevät suurilla etäisyyksillä nopeammin kuin 1/r2.
Tällaisia ovat juuri ydinvoimat, joita kuvataan niin kutsutulla Yukawan
potentialilla, joka on muotoa

U(r) = −g2 e
−mr

r
, (2.80)

missä g on vuorovaikutuksen vahvuutta kuvaava kytkentäparametri ja
m on vuorovaikutusta välittävän hiukkasen massa (ilmaistuna kvant-
tifyysikoiden rakastamassa yksikköjärjestelmässä, jossa massan ja etäi-
syyden yksiköt ovat toistensa käänteislukuja). Massallinen vuorovaiku-
tus tuo siis mukanaan varjostustekijän e−mr, joka suurilla etäisyyksillä
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pienenee nopeammin kuin mikään r:n negatiivinen potenssi ja pitää ko-
konaisvaikutusalan äärellisenä.

Massattoman vuorovaikutuksen kuten Coulombin voiman tapauk-
sessa Yukawan potentiaali redusoituu Coulombin potentiaaliksi ∝ 1/r.
Plasmafysiikassa, jossa tutkitaan vapaiden elektronien ja ionien muodos-
tamaa kaasua, vuorovaikutus on juuri Coulombin potentiaali. Tällöin
kuitenkin kokonaisvaikutusala pysyy äärellisenä, koska vapaat varauk-
set kertyvät toistensa ympärille siten, että minkä tahansa yksittäisen
törmäyskohteen potentiaali varjostuu nk. Debyen potentiaaliksi

U(r) =
qT

4πε0r
exp(− r

λD
) , (2.81)

missä qT on törmäyskohteen varaus. Varjostusparametria λD kutsutaan
Debyen pituudeksi.

2.3 Useamman kappaleen ongelmat

Kahden kappaleen ongelma on monimutkaisin systeemi, jolle tunnetaan
täydellinen ratkaisu. Liikeyhtälön kirjoittaminen kullekin kappaleelleN :n
kappaleen systeemissä on tietenkin triviaalia. Kappaleen i liikeyhtälö on

mir̈i = −
∑
j 6=i

Gmimj(ri − rj)
|ri − rj |3

. (2.82)

Siis kappaleeseen i vaikuttavat kaikkien muiden kappaleiden vetovoimat.
Tämän yhtälön integroiminen onkin sitten kaikkea muuta kuin triviaalia.

2.3.1 Planeettaliike

Aurinkokunta edustaa tapausta, jossa yhden kappaleen vetovoima on
paljon suurempi kuin muiden. Tällöin kutakin planeettaa voidaan käsi-
tellä kahden kappaleen (planeetta-Aurinko) tapauksena ja korjata näitä
muiden planeettojen aiheuttamilla häiriöillä. Tätä varten kehitettiin mo-
nenlaisia sarjakehitelmiä 1700- ja 1800-luvuilla. Varsinkin Pierre Simon
Laplace (1749–1827) kunnostautui tässä tehtävässä.

Laplacen aikalainen William Herschel (1738-1822) löysi vuonna 1781
Uranuksen täysin sattumalta ja oletti ensin, että kyseessä oli komeetta.
Ratalaskujen perusteella osoittautui kuitenkin, että Uranus on ennes-
tään tuntematon planeetta. Planeettojen radoista löydettyjen häiriöi-
den avulla ennustettiin ensin Neptunuksen ja sitten Pluton olemassaolo
ja laskettiinpa paikatkin, mistä niitä kannatti etsiä. Neptunus löytyi lo-
pulta vuonna 1846 mutta Pluto vasta vuonna 1930.

1800-luvulla pohdittiin paljon ongelmaa, onko Newtonin gravitaa-
tioteoria ratkaistavissa täydellisesti. Sinänsähän Newtonin liikeyhtälös-
tä voi annetuista alkuehdoista lähtien laskea planeettojen paikat kuinka
pitkälle hyvänsä, kunhan (pistemäiset) kappaleet eivät törmää toisiin-
sa. Suomalainen Karl Frithiof Sundman (1873–1949) osoitti ensimmäi-
senä vuonna 1912, että kolmen kappaleen ongelmalla on yksikäsittei-
nen ratkaisu, jossa kappaleiden paikat voidaan antaa t1/3:n suppenevi-
na potenssisarjoina, kunhan systeemin kokonaisliikemäärämomentti on
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nollasta eroava. (Sundman sai tutkimuksistaan Ranskan kuninkaallisen
tiedeakatemian palkinnon pariinkin otteeseen.) Sundmanin ratkaisu on
kuitenkin äärimmäisen hitaasti suppeneva, eikä se tämän vuoksi tarjoa
käytännöllistä menetelmää ratojen laskentaan.

Jo ennen Sundmanin ratkaisun löytymistä, 1890-luvun alussa Jules
Henri Poincaré (1854–1919) kuitenkin osoitti, että jo kolmen kappaleen
ongelman ratkaisu on erittäin riippuvainen alkuehdoista ja pienikin virhe
alkuehdoissa voi johtaa jossain vaiheessa suureen virheeseen olipa lasku-
menetelmä kuinka tarkka tahansa. Poincaré sai tutkimuksestaan Norjan
kuninkaan Oscar II:n palkinnon. Hän tuli itse asiassa keksineeksi uu-
den mekaniikan sivuhaaran, kaoottisen dynamiikan. Keksintö jäi pit-
käksi aikaa fysiikan tutkimuksen sivuraiteille, kunnes vasta 1960-luvulla
kaoottisiin ilmiöihin alettiin jälleen kiinnittää kasvavaa huomiota. Tu-
tustumme kaaosteorian alkeisiin kurssin viimeisessä luvussa.

2.3.2 *Kolmen kappaleen ongelma

Tarkastellaan hieman tarkemmin yleistä kolmen kappaleen ongelmaa,
jossa massat m1, m2 ja m3 ovat pisteissä r1, r2 ja r3. Tällöin esimerkiksi
massan m1 kiihtyvyys on

r̈1 = −Gm2
r1 − r2

|r1 − r2|3
−Gm3

r1 − r3

|r1 − r3|3
(2.83)

ja samoin muille massoille. Merkitsemällä massojen välisiä etäisyyksiä
vektoreilla si = rj − rk saadaan yhtälö (piirrä kuva!)

s1 + s2 + s3 = 0 . (2.84)

Näiden vektoreiden avulla voidaan kaikkien kappaleiden liikeyhtälöt kir-
jottaa muodossa

s̈i = −mG si
s3i

+miG , (2.85)

missä m = m1 +m2 +m3 ja vektori G on

G = G

(
s1

s31
+

s2

s32
+

s3

s33

)
. (2.86)

Tälle yhtäloryhmälle ei ole yleisiä ratkaisuja, mutta joitain erikoista-
pauksia osataan ratkaista.

Leonhard Euler (1707–1783) ratkaisi tapauksen, jossa massa m2 py-
syy koko ajan massoja m1 ja m3 yhdistävällä suoralla niiden välissä.
Suora tosin kiertyy liikkeen mukana. Tällöin kaikki vektorit ri, si ja G
ovat yhdensuutaisia ja kaikilla radoilla on yhteinen polttopiste ja yhtei-
nen periodi. (HT: Piirrä kuv(i)a).

Toinen erikoisratkaisu on tapaus, jossa G = 0. Tällöin liikeyhtälöiden
välinen kytkentä katoaa ja liikeyhtälöt palautuvat tavalliseen Keplerin
ongelmaan

s̈i = −mG si
s3i
. (2.87)

Massat ovat jälleen elliptisillä radoilla, joilla on yhteinen polttopiste ja
sama periodi. Nyt ne kuitenkin sijaitsevat koko liikkeen ajan tasasivuisen
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kolmion kärjissä. Kolmio puolestaan kiertyy ja muuttaa kokoaan liikkeen
aikana.

Huom. Molemmissa tapauksissa kappaleiden periodit ovat yhtä suuria
vaikka isoakselien pituudet ovatkin erisuuria. Edes tapauksessa G = 0
ei kyse ole kahden kappaleen ongelmasta!

2.3.3 *Rajoitettu kolmen kappaleen ongelma

Tärkeä erikoistapaus on rajoitettu kolmen kappaleen ongelma. On-
gelmassa on kaksi massiivista kappaletta, jotka kiertävät toisiaan ym-
pyräradoilla, ja kolmas pieni (massaton) kappale, joka liikkuu samassa
tasossa suurten kappaleiden kanssa. Pieni kappale ei lainkaan häirit-
se kahden suuremman kappaleen liikettä, joten niiden radat lasketaan
kahden kappaleen ongelmana kuten edellä on esitetty.

Rajoitettuun kolmen kappaleen ongelmaan liittyvät nk. Lagrangen
pisteet, joilla on se ominaisuus, että niihin sijoitettu ongelman pienin
kappale pysyy samassa asemassa molempiin muihin kappaleisiin verrat-
tuna. Maa-Kuu-avaruusalus tai Maa-Aurinko-avaruusalus ovat varsin
hyviä esimerkkejä rajoitetusta kolmen kappaleen liikkeestä ja Lagran-
gen pisteillä onkin tärkeä rooli tiettyjen avaruuslentojen toteuttamises-
sa. Esimerkiksi ESA:n ja NASA:n aurinkosatelliitti SOHO on sijoitettu
kiertämään Maan ja Auringon välissä olevaaa Lagrangen pistettä ja on
siten jatkuvasti Maan ja Auringon välissä radalla, joka Maasta katsoen
modostaa halon Auringon ympärillä. Moniin tähtitieteen havaintoihin
soveltuu puolestaan Maan takapuolella oleva Lagrangen piste. Luennol-
la tarkastellaan lähemmin Lagrangen pisteitä ja niiden ominaisuuksia.

Kaikkein klassisin kolmen kappaleen systeemi lienee Aurinko-Maa-
Kuu-järjestelmä. Se ei ole yhtä yksinkertainen kuin rajoitettu kolmen
kappaleen ongelma, sillä Kuu on niin lähellä Maata, että sen vetovoima
vaikuttaa hieman Maan liikkeeseen.




