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1. (2p) Täytä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/11703/lomake.html si-
jaitseva testi. Kysely on identtinen laskuharjoitus 1:ssä olleen kanssa. Halutessasi voit nähdä
paraniko tuloksesi aikaisempaan verrattuna.

2. Satelliitti kiertää planeettaa ympyräradalla. Mikä on satelliitin kineettisen- ja gravitaatiopo-
tentiaalienergian suhde?

3. Oletetaan, että Kuu on homogeeninen pallo. Kivi heitetään sen pinnalla vaakasuoraan. Kuin-
ka suuri heiton alkunopeuden on oltava, jotta kivi alkaisi kiertää Kuuta a) ympyrärataa, b)
ellipsirataa, jonka etäisin piste on Kuun säteen korkeudella?

4. Kaukaisessa aurinkokunnassa tutkitaan meidän Aurinkomme liikkeitä. Oletetaan, että Ju-
piter on merkittävin Auringon liikkeen aiheuttaja. Arvioi kuinka suuria nopeusvaihteluita
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 suuntaisella
voimalla tanko vaikuttaa palloihin kussakin tapauksessa, mikäli pallojen välimatka ei muu-
tu? Oleta ratkaisussa, että L ≪ R jolloin termit jotka ovat pienempiä kuin (L/R) voidaan
jättää huomioitta. c) Eräässä tieteisromaanissa1 retkikunnan alus kiertää neutronitähteä ym-
pyräradalla, 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 ko-
meetan liikemäärämomentti ja mekaaninen energia? b) Kuinka lähellä aurinkoa komeetta
käy?

1Robert L. Forward: Dragon’s Egg. Kirjassa esitetään myös eräs mahdollinen ratkaisu näiden ns. vuorovesivoimien

kompensoimiseksi.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/11703/lomake.html


Bonus Kansainväliseltä avaruusasemalta karkasi avaruuskävelyn yhteydessä työkalupakki. Videotal-
lenteen2 perusteella pakki lähti hitaasti ajalehtimaan Maata kohti. Millaiselle radalle pakki
joutui, jos oletetaan, että pakki lähti suoraan Maan keskipistettä kohti vauhdilla 0,5 m/s ase-
maan nähden? Kansainvälisen avaruusaseman ympyrärata on 350 km korkeudella. Kuinka
lähellä maanpintaa pakki käy ratansa lähimässä kohdassa?

Bonus2 Maapallon tiheys ei ole vakio. Mittausten ja mallien pe-
rusteella tiheydelle on saatu oheisen taulukon mukainen
etäisyysriippuvuus. Onko putoamiskiihtyvyys millään syvyy-
dellä suurempi kuin maapallon pinnalla? Taulukko on saata-
villa myös sähköisesti kurssin kotisivulta.

etäisyys maan tiheys
keskipisteestä

(km) (g/cm3)
6371 1.02
6368 1.02
6368 2.80
6350 2.80
6350 3.49
6330 3.51
6310 3.52
6290 3.48
6270 3.44
6250 3.40
6200 3.37
6150 3.34
6100 3.37
6050 3.47
6000 3.59
5800 3.95
5500 4.54
5200 4.67
4900 4.81
4600 4.96
4300 5.12
4000 5.31
3700 5.45
3485 5.53
3485 9.96
3400 10.09
3000 10.63
2700 11.00
2300 11.36
1900 11.69
1500 11.99
1215 12.12
1215 12.30
1000 12.48
600 12.52
300 12.53

0 12.58

2http://www.youtube.com/watch?v=1vXdRUIZ EM

http://www.youtube.com/watch?v=1vXdRUIZ_EM

