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53714 Klassinen mekaniikka 
syyslukukausi 2009

Luennot: ma & to 10-12 (E204)
Luennoitsija: Hannu Koskinen, Hannu.E.Koskinen@helsinki.fi

Kurssin webbisivu: http://theory.physics.helsinki.fi/~klmek/

Harjoitukset:  to 16-18 (D114), pe 12-14 (D114), pe14-16 (D116)
Assistentit
• Otso Huuska Otso.Huuska@helsinki.fi
• Ossi Saresoja Ossi.Saresoja@helsinki.fi

Harjoitustehtävät jaellaan kurssin kotisivun kautta viimeistään torstaina. 
Palautuspäivä tiistai kello 16 mennessä

MUISTAKAA ILMOITTAUTUA KURSSILLE WEB-OODISSA !!

Kurssista

• Esitiedot
– Peruskurssin mekaniikka (mieluusti koko pk-paketti)
– MAPU I ja II

• Vektorilaskenta
• Integrointi, derivointi, differentiaaliyhtälöt

• Oppimateriaalia
– luentomoniste
– kirjastot täynnä hyvää kirjallisuutta
– muuta

• Laskuharjoitukset
– Tärkeä osa oppimista
– n. 20% arvosanasta

• Välikokeet
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Mitä klassinen mekaniikka on ja miksi 
ihmeessä sitä pitää opiskella?

• Mekaniikka on kaiken klassisen fysiikan perusta
– liikemäärän, liikemäärämomentin ja energian säilymislait
– gravitaatiovuorovaikutus ja taivaanmekaniikka

• Klassisen mekaniikan työkalut tarpeen kaikkialla fysiikassa
– värähdysliikkeet

• harmoninen oskillaattori, kytketyt oskillaattorit
• keskeisessä asemassa kvanttimekaniikassa!

– Lagrangen ja Hamiltonin funktiot
• opitaan ensimmäistä kertaa tällä kurssilla
• tärkeitä melkein kaikessa teoreettisessa fysiikassa (QM, stat.fys., jne)

• Modernin klassisen mekaniikan ongelmia
– kaaos kaikkine sovelluksineen
– jatkuvan aineen mekaniikka

• turbulenssi on viimeinen ratkaisemattomista ”milljoonan dollarin” ongelmista 
klassisen fysiikan alueella

Kurssin sisällysluettelo

1. Newtonin mekaniikkaa
2. Liike keskeisvoimakentässä
3. Lagrangen mekaniikkaa
4. Värähdysliikkeet
5. Ei-inertiaaliset koordinaatistot
6. Jäykän kappalee liike
7. Kanonista formalismia
8. Kaaosteoriaa
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Aika ja avaruus klassisessa mekaniikassa
• Avaruus on 3-ulotteinen, euklidinen ja absoluuttinen
• Aika on homogeeninen ja absoluuttinen
• Nämä ovat voimassa hyvällä tarkkuudella, kun 

– v << c 
• muuten tarvitaan suppeampaa suhteellisuusteoriaa

– Ollaan etäällä isoista massoista
• muuten tarvitaan yleistä suhteellisuusteoriaa

• Inertiaalikoordinaatisto
– Vapaa hiukkanen (kappale) liikkuu vakionopeudella

• 3 K mikroaaltotausta on keskimäärin isotrooppinen ja hyvä 
inertiaalikoordinaatisto

• Ei-inertiaalisia järjestelmiä
– pyörivä maapallo (esim. Coriolisvoima, matalapaineet, hurrikaanit jne.)
– kiihtyvä tai kääntyvä ajoneuvo
– Mieti itse lisää esimerkkejä!

Isaac Newton ja Principia Mathematica

Isaac Newton (1642 – 1727) Principia 1687
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Newtonin lait
(nykykielellä lausuttuina)

I Kappale pysyy levossa tai tasaisessa suoraviivaisessa liikkeessä, 
ellei mikään ulkoinen voima pakota sitä muuttamaan liiketilaansa 
(Tämä aikanaan mullistava oivallus on peräisin jo Galileo Galileilta)

II Jos kappaleeseen vaikuttaa voimia, niin kappaleen liikemäärän 
muutos aikayksikössä on yhtä suuri kuin siihen vaikuttava kokonaisvoima

Huom. Laki I on tämän triviaali seuraus

III Kun kaksi kappaletta vaikuttaa toisiinsa, niin voima, jolla ensimmäinen
kappale vaikuttaa toiseen, on yhtä suuri mutta suunnaltaan vastakkainen
kuin voima, jolla toinen kappale vaikuttaa ensimmäiseen

Ekvivalenssi-
periaate

Hidas massa, mI:

Painava massa, mG:

painovoiman 
aiheuttama kiihtyvyys

Ovatko nämä massat 
yhtä suuret?

Ekvivalenssiperiaate:
Kyllä ovat

Suhteellinen 
mittaustarkkuus
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Liikemäärän säilyminen
(massapiste, hiukkanen, kappale,…  ei saivarrella terminologialla)

Lasketaan tämä

Þ

Liikemäärä: momentum, der Impuls

vanhassa kirjallisuudessa ”impulssi”

Me määrittelemme impulssin seuraavasti:

Olkoon p massapisteen liikemäärä, tällöin integraali

on voiman F massapisteelle aikavälillä [t, t + t] antama impulssi,
siis liikemäärän muutos
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Työ

Työ on massapisteen liike-energian muutos
Siis työllä ja energialla on sama yksikkö (J)

Konservatiiviset voimat

Þ

Tällainen voima on konservatiivinen. Nyt U on potentiaalienergia
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Liike 1-ulotteisessa potentiaalikentässä

Ajasta riippuvia differentiaaliyhtälöitä ratkottaessa 
alkuehdot ovat ratkaisevan tärkeitä!

Eräs konservatiivinen voima

Jo vain!

OK

Ei-konservatiivisia voimia:
- kitka
- magneettikenttä
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Liikemäärämomentti
(muita nimityksiä: impulssimomentti, pyörimismäärä)

koska isolla L-kirjaimella on tällä
kurssilla elämää suurempi merkitys

Tämä on kokonaisliikemäärämomentin säilymislaki

Ehto ei ole voimassa kaikille tärkeille voimille fysiikassa!

Esimerkkinä liikkuvien varausten voimavaikutukset elektrodynamiikassa

Tällöin on huomioitava varausten liikemäärien ja liikemäärämomenttien 
lisäksi sähkömagneettisen kentän liikemäärä ja liikemäärämomentti!
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Muuttuvan massan liike: rakettiyhtälö

kaasun nopeus
raketin suhteen

Oikeasti  on lisäksi huomiotava
- Ilmakehän kitka
- pystysuorasta poikkeava nousu

Suuria lasteja nostamaan tarvitaan
monivaiheisia raketteja

Konstantin Euduardovits Tsiolkovski
1857-1935, mm. rakettiyhtälön ja
monivaiheraketti-idean isä

Historian suurin
kantoraketti
Saturn 5, joka
vei ensimmäiset
ihmiset Kuuhun
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Vesisumussa putoava pisara

Ikävästi epälineaarinen
differentiaaliyhtälö

Vesisumu pienentää
pisaran kiihtyvyyttä
tekijällä 7

Matemaattinen heiluri (tärkeä!!)

Huom. yksikkövektorien suunta on ajan funktio!

Vain yksi muuttuja 

yhtälö J(t) :lle

yhtälö (t) :lle
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Kirjoitetaan

Elliptinen integraali
erittäin yleisiä fysiikassa

joten

heilahdusaika

Tuttu tulos lukiosta
- toivottavasti 
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Suuremmilla kulmilla voi vaikka vilkaista jostain taulukkokirjasta
elliptisen integraalin sarjakehitelmän

Pienen kulman tapaus on helppo laskea myös karteesisissa koordinaateissa

MAPU:n kertausta
Liikeyhtälöiden ratkaisemisesta

Ol. massa on vakio Ol. Systeemi on yksiulotteinen
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