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1. Satelliitti kiertää planeettaa ympyräradalla. Mikä on satelliitin kineettisen- ja gravitaa-
tiopotentiaalienergian suhde?

2. Oletetaan, että Kuu on pinnaltaan tasainen pallo. Kivi heitetään sen pinnalla vaakasuo-
raan. Kuinka suuri heiton alkunopeuden on oltava, jotta kivi alkaisi kiertää Kuuta a) ym-
pyrärataa, b) ellipsirataa, jonka etäisin piste on Kuun säteen korkeudella tai c) karkaisi
Kuun vaikutuspiiristä?

3. Hallitus päättää ratkaista ydinjätteen loppusijoitusongelmat ampumalla jätteet aurin-
koon. Mihin suuntaan Maasta katsoen ja millä nopeudella jätteet pitää lähettää, jotta
ne osuisivat aurinkoon? Tehtävässä riittää tarkastella ainoastaan auringon vetovoiman
vaikutusta jätelastiin.

4. Kaukaisessa aurinkokunnassa tutkitaan meidän Aurinkomme liikkeitä. Oletetaan, että
Jupiter on merkittävin Auringon liikkeen aiheuttaja. Arvioi kuinka suuria nopeusvaihte-
luita Auringon liikkeessä kaukaiset astronomit havaitsevat, kun meidän aurinkokuntamme
näkyy havaitsijoille suoraan ”sivulta”, ts. planeettojen ratojen tasossa.

5. Kaksi pientä m-massaista palloa on yhdistetty kevyellä tangolla etäisyydelle L toisistaan.
a) Piirrä ja laske palloihin vaikuttava gravitaatiovoima, mikäli pallot on sijoitettu kuvan
mukaisesti etäisyydelle R M-massaisesta kappaleesta. Pikkupallojen keskinäisen ja tangon
aiheuttaman vetovoiman voit jättää huomiotta. b) Kuinka suurella ja minkä suuntaisel-
la voimalla tanko vaikuttaa palloihin kussakin tapauksessa, mikäli pallojen välimatka ei
muutu? Oleta ratkaisussa, että L ≪ R jolloin termit jotka ovat pienempiä kuin (L/R)
voidaan jättää huomioitta.1 c) Eräässä tieteisromaanissa2 retkikunnan alus kiertää neut-
ronitähteä ympyräradalla, jonka säde on 400 km. Arvioi, mitä 175 cm pitkä tutkija kokee,
mikäli tähden massa on puolet Auringon massasta.
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6. Komeetta lähestyy aurinkokuntaa. Hyvin kaukana auringosta komeetan vauhti on v0 ja
se ohittaisi auringon etäisyydeltä s, mikäli komeetta kulkisi suoraviivaisesti. a) Mikä
on komeetan liikemäärämomentti ja mekaaninen energia? b) Kuinka lähellä aurinkoa
komeetta käy?

1esim. (1 ± x)−2 ≈ (1 ∓ 2x), kun x ≪ 1
2Robert L. Forward: Dragon’s Egg. Kirjassa esitetään myös eräs mahdollinen ratkaisu näiden ns. vuorovesi-

voimien kompensoimiseksi.


