
Taivaanmekaniikkaa

Liikeyhtälöt

Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m1 ja m2 ja paikkavektorit
jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r1 ja r2. Merkitään r:llä planeetan paikkaa
Auringon suhteen: r = r2 − r1.
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Newtonin vetovoimalain mukaan planeettaan kohdistuu vetovoima, joka on verrannollinen
massoihin m1 ja m2 ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön. Koska vetovoima on
suunnattu Aurinkoa kohti, se voidaan lausua muodossa

F = −Gm1m2

r

r3
, (1)

missä G on gravitaatiovakio. Gravitaatiovakiosta puhutaan lisää kappaleessa 2.5. Newto-
nin toisen lain mukaan planeetan kiihtyvyys riippuu siihen vaikuttavasta voimasta:

F = m2r̈2. (2)

Yhdistämällä (2) ja (1) saadaan planeetan liikeyhtälö

m2r̈2 = −Gm1m2

r

r3
. (3)

Koska Aurinkoon kohdistuu yhtä suuri mutta vastakkaissuuntainen vetovoima, sen liikeyh-
tälö on

m1r̈1 = +Gm1m2

r

r3
. (4)



Suhteellisen liikkeen yhtälö saadaan supistamalla ensin yhtälöistä (3) ja (4) tarpeettomat
massat pois ja vähentämällä jälkimmäinen yhtälö edellisestä:

r̈ = −µ
r

r3
, (5)

missä on merkitty

µ = G(m1 + m2). (6)

Yhtälö (5) on planeetan liikettä Auringon suhteen kuvaava liikeyhtälö, jonka ratkaisuna
saadaan suhteellinen rata.

Ratkaisuna pitäisi saada paikkavektori ajan funktiona, r = r(t). Paikkavektoria ei kuiten-
kaan voida lausua ajan funktiona suljetussa muodossa (siis muuten kuin esimerkiksi päät-
tymättömänä sarjana).



Liikeyhtälön ratkaiseminen

Liikeyhtälö on toisen kertaluvun vektoriarvoinen differentiaaliyhtälö, joten sen täydellistä
ratkaisua varten tarvitaan kuusi integroimisvakiota, joita taivaanmekaniikassa kutsutaan
tavallisesti integraaleiksi.

1) Paikka- ja nopeusvektorit jollakin alkuhetkellä.

2) Rataelementit: geometrisia suureita, jokta kuvaavat rataa havainnollisella tavalla.

3) Fysikaaliset integraalit k, e ja h.



Planeetan pyörimismäärä aurinkokeskisessä koordinaatistossa on

L = m2r× ṙ. (7)

Taivaanmekaniikassa käytetään tämän sijasta yleensä pyörimismäärää planeetan massayk-
sikköä kohti:

k = r× ṙ. (8)

Lasketaan tämän aikaderivaatta:

k̇ = r× r̈ + ṙ× ṙ.

Jälkimmäinen termi häviää vektoritulon ominaisuuksien nojalla, ja edellisessä esiintyvä r̈

saadaan liikeyhtälöstä:

k̇ = r× (−µr/r3) = −(µ/r3)r× r = 0,

joten k-vektori on ajasta riippumaton vakiovektori (samoin tietenkin L). Koska pyörimis-
määrävektori on aina kohtisuorassa liikettä vastaan, täytyy liikkeen tapahtua aina samassa
k-vektoria vastaan kohtisuorassa tasossa.



Toinen vakiovektori löydetään laskemalla tulo k× r̈:

k× r̈ = (r× ṙ) × (−µr/r3) = −µ/r3[(r · r)ṙ− (r · ṙ)r].

r

r·

r·

Etäisyyden r derivaatta ṙ on ṙ:een projektio r:n suunnassa, joten skalaaritulon ominai-
suuksien nojalla on ṙ = r · ṙ/r, josta saadaan hakasulkulausekkeen jälkimmäisessä termissä
esiintyvä tulo

r · ṙ = rṙ. (9)

Niin ollen on

k× r̈ = −µ(ṙ/r − rṙ/r2) =
d

dt
(−µr/r).

Koska toisaalta

k× r̈ =
d

dt
(k× ṙ),

on

k× ṙ + µr/r = vakio = −µe. (10)

Koska k on kohtisuorassa ratatasoa vastaan, on k× ṙ ratatasossa. Näin ollen e on lineaari-
kombinaatio kahdesta ratatasoon kuuluvasta vektorista, ja on siis itsekin ratatasossa. Het-
ken päästä nähdään, että se osoittaa suuntaan, jossa planeetta on radallaan lähinnä Aurin-
koa eli perihelissä.



Laskemalla tulo r · r̈ saadaan energiaintegraali h:

ṙ · r̈ = −µṙ · r/r3 = −µrṙ/r3 = −µṙ/r2

=
d

dt
(µ/r).

Toisaalta on

ṙ · r̈ =
d

dt

(

1

2
ṙ · ṙ

)

,

joten

d

dt

(

1

2
ṙ · ṙ− µ/r

)

= 0,

ja niin ollen

1

2
v2 − µ/r = vakio = h. (11)

Tässä v on planeetan nopeus Auringon suhteen. Planeetan kokonaisenergia on m2h. On
syytä muistaa, että energia ja pyörimismäärä ovat koordinaatistosta riippuvia suureita.
Tässä ne on laskettu kiihtyvässä liikkeessä olevassa heliosentrisessä koordinaatistossa.



Nyt on löydetty kaksi vakiovektoria ja yksi skalaari. Ne eivät kuitenkaan ole kaikki toisis-
taan riippumattomia, vaan niiden välillä on voimassa relaatiot

k · e = 0, (12)

µ2(e2 − 1) = 2hk2, (13)

missä e ja k ovat vektorien e ja k pituudet. Ensimmäinen yhtälö seuraa välittömästi vek-
torien k ja e määritelmistä.

Jälkimmäisen todistamiseksi laskemme yhtälön (10) neliön:

µ2e2 = (k× ṙ) · (k× ṙ) + µ2 r · r
r2

+ 2(k× ṙ) · µr

r
.

Koska k ja ṙ ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, vektorin k × ṙ pituus on |k||ṙ| = kv ja
(k× ṙ) · (k× ṙ) = k2v2. Niin ollen on

µ2e2 = k2v2 + µ2 +
2µ

r
(k× ṙ · r).

Sulkujen sisällä on skalaarikolmitulo, jossa voimme vaihtaa pisteen ja ristin keskenään. Li-
säksi vaihdamme kahden jälkimmäisen tekijän järjestyksen, jolloin tulon merkki vaihtuu:

µ2(e2 − 1) = k2v2 − 2µ

r
(k · r× ṙ) = k2v2 − 2µ

r
k2

= 2k2

(

1

2
v2 − µ

r

)

= 2k2h.



Tähän mennessä löydetyt vakiot määräävät radan koon, muodon ja aseman täydellisesti,
mutta vielä on ilmoitettava, missä radan kohdassa planeetta on jollakin tietyllä hetkellä.

Tätä varten otetaan käyttöön kuudes integraali τ , joka ilmoittaa perihelin ohituksen ajan-
hetken eli periheliajan.

Yhtä hyvin voidaan ilmoittaa myös ajanhetki, jolloin kappale on jossakin muussa tietyssä
suunnassa tai suunta, jossa kappale on tietyllä ajanhetkellä.



Radan yhtälö ja Keplerin 1. laki

Koska e on vakiovektori ja sijaitsee ratatasossa, sitä voidaan käyttää perussuuntana. Mer-
kitään paikkavektorin ja e:n välistä kulmaa f :llä. Tämä kulma on nimeltään luonnollinen
tai todellinen anomalia.

Skalaaritulon ominaisuuksien nojalla on

r · e = re cos f.

Toisaalta r · e voidaan laskea e:n määritelmästä:

r · e = − 1

µ
(r · k× ṙ + µr · r/r)

= − 1

µ
(k · ṙ× r + µr)

= − 1

µ
(−k2 + µr)

=
k2

µ
− r.

Kun nämä tulon r · e lausekkeet asetetaan yhtä suuriksi ja ratkaistaan etäisyys r, saadaan

r =
k2/µ

1 + e cos f
. (14)



Tämä on kartioleikkauksen yleinen yhtälö napakoordinaateissa. Vektorin e pituus ilmoit-
taa kartioleikkauksen eksentrisyyden:











e = 0 ympyr
0 < e < 1 ellipsi
e = 1 paraabeli
e > 1 hyperbeli

Yhtälöstä (14) nähdään lisäksi, että etäisyys r on pienimmillään, kun f = 0, jolloin pla-
neetta on juuri e-vektorin suunnassa.

Näin on Newtonin laeista lähtien johdettu Keplerin ensimmäinen laki:

Aurinkoa kiertävän planeetan rata on ellipsi, jonka toisessa polttopisteessä Aurinko on.

Samalla on itse asiassa osoitettu myös, että muutkin kartioleikkaukset, paraabeli ja hyper-
beli, ovat mahdollisia ratoja.
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Edellä esiintyneiden integroimisvakioiden sijasta käytetään tavallisesti toisenlaisia suureita,
jotka kuvaavat radan geometriaa hieman havainnollisemmalla tavalla. Nämä rataelementit
ovat

– isoakselin puolikas a

– eksentrisyys e

– inklinaatio i (tai ι)

– nousevan solmun pituus Ω

– perihelin argumentti ω

– periheliaika τ

Eksentrisyys saadaan suoraan e-vektorin pituudesta. Radan yhtälöstä (14) nähdään, että
radan parametri on p = k2/µ. Toisaalta ellipsin tai hyperbelin parametri a:n ja e:n avulla
lausuttuna on aina p = a|1 − e2|, joten isoakselin puolikas voidaan laskea, kun e ja k tun-
netaan:

a =
k2/µ

|1 − e2| . (15)

Soveltamalla tähän yhtälöä (13) saadaan tärkeä yhteys radan koon ja energiaintegraalin h
välille:

a =

{

−µ/2h, kun rata on ellipsi
µ/2h, kun rata on hyperbeli

(16)



Sidotulle systeemille (ellipsirata) kokonaisenergia ja energiaintegraali ovat negatiivisia. Hy-
perbeliradalle h on positiivinen; kineettinen energia on tällöin niin suuri, että kappale pys-
tyy karkaamaan keskuskappaleen vetovoimakentästä. Paraabeli, jolle h = 0, on näitä kah-
ta erottava rajatapaus. Todellisuudessa paraabeliratoja ei ole olemassakaan, koska tuskin
minkään kappaleen energia voi olla täsmälleen nolla. Asioiden yksinkertaistamiseksi mo-
nien komeettojen ratoja kuitenkin käsitellään paraabeleina, jos eksentrisyys on hyvin lähel-
lä ykköstä.

Ratatasoa vastaan kohtisuoran k-vektorin ja perihelin suuntaan osoittavan e-vektorin suun-
nat määräävät radan asennon. Sama informaatio sisältyy myös kolmeen kulmaan i, Ω ja
ω.

Inklinaatio i määrää ratatason kaltevuuden johonkin kiinteään perustasoon nähden. Aurin-
kokunnan tapauksessa tällaisena kiinteänä tasona käytetään ekliptikaa. Inklinaatio on vä-
lillä [0◦,90◦], jos kappale liikkuu tavanomaiseen tapaan vastapäivään, ja välillä (90◦,180◦],
jos liikesuunta on myötäpäivään eli retrogradinen.

Nousevan solmun pituus Ω ilmoittaa, missä kohtaa planeetta nousee ekliptikan pohjoispuo-
lelle, ja se mitataan kevättasauspisteestä vastapäivään. Rataelementit i ja Ω määräävät
ratatason asennon ja ne vastaavat yksikäsitteisesti k-vektorin suuntaa, ts. sen komponent-
tien suhteita.

Perihelin argumentti ω ilmoittaa perihelin suunnan mitattuna nousevasta solmusta kappa-
leen liikkeen suuntaan. Tämä suuntahan on toisaalta juuri vektorin e suunta. Usein käy-
tetään ω:n sijasta perihelin pituutta ̟ (lue: pii), joka on

̟ = Ω + ω. (17)

Tämä ei ole aivan rehellinen kulma, koska se mitataan osittain ekliptikaa, osittain ratata-
soa pitkin. Perihelin pituus on usein kuitenkin käytännöllisempi suure kuin perihelin argu-
mentti, sillä inklinaation ollessa hyvin pieni nousevan solmun suunta ei ole hyvin määritel-
ty.



Periheliajan sijasta voidaan ilmoittaa keskilongitudi

L = M + ω + Ω, (18)

josta saadaan suoraan keskianomalia M . Keskianomalia määritellään myöhemmin.

Edellä on koko ajan oletettu, että kukin planeetta muodostaa Auringon kanssa oman eril-
lisen kahden kappaleen systeeminsä. Käytännössä planeetat häiritsevät toistensa liikettä,
jolloin radat eivät ole yksinkertaisia ellipsejä. Niitä voidaan kuitenkin edelleen kuvata ra-
taelementeillä, jotka nyt tosin muuttuvat ajan mukana. Tällaiset tietylle hetkelle ilmoite-
tut oskuloivat elementit määritellään siten, että niistä lasketut paikka- ja nopeusvektorit
vastaavat todellisia kyseisellä hetkellä. Oskuloivat elementit kuvaavat rataa, jota pitkin
planeetta liikkuisi, jos häiriöt yhtäkkiä katoaisivat.



Keplerin 2. ja 3. laki

Planeetan paikkavektori napakoordinaatistossa on

r = rêr, (19)

missä êr on r:n suuntainen yksikkövektori Kun planeetta liikkuu kulmanopeudella ḟ , muut-
tuu myös tämän yksikkövektorin suunta samalla kulmanopeudella, joten

˙̂er = ḟ êf , (20)

missä êf on êr:ää vastaan kohtisuora yksikkövektori. Nopeusvektorille saadaan esitys de-
rivoimalla (19) ajan suhteen:

ṙ = ṙêr + r ˙̂er = ṙêr + rḟ êf . (21)

êr
êf

r

f



Pyörimismäärä k voidaan nyt laskea napakoordinaatistossa käyttämällä yhtälöitä (19) ja
(21):

k = r× ṙ = r2ḟ êz, (22)

missä êz on ratatasoa vastaan kohtisuora yksikkövektori. Vektorin k pituus on niin ollen

k = r2ḟ . (23)

Planeetan pintanopeudella tarkoitetaan paikkavektorin aikayksikköä kohti pyyhkäisemää
pinta-alaa Ȧ. Etäisyyden r ja luonnollisen anomalian f avulla lausuttuna pintanopeus on

Ȧ =
1

2
r2ḟ . (24)

Vertaamalla tätä k-vektorin pituuteen (23) havaitaan, että

Ȧ =
1

2
k. (25)

Koska k on vakio, myös pintanopeuden täytyy olla vakio. Näin on saatu Keplerin toinen
laki:

Planeetan paikkavektori pyyhkii yhtä pitkinä aikaväleinä yhtä suuret pinta-alat.



Koska planeetan etäisyys Auringosta vaihtelee, myös sen nopeuden täytyy vaihdella. Pla-
neetan ollessa lähimpänä Aurinkoa täytyy Keplerin toisen lain mukaisesti sen nopeuden ol-
la suurimmillaan. Ollessaan kauimpana eli aphelissä planeetta liikkuu kaikkein hitaimmin.

A

B

C

D

E
F

Ellipsin varjostettujen sektorien pinta-alat ovat yhtä suuret. Keplerin toisen lain mukaan
planeetalta kuluu välien AB, CD ja EF kulkemiseen yhtä pitkät ajat.



Kirjoitetaan yhtälö (25) muotoon

dA =
1

2
k dt (26)

ja integroidaan tämä yhden kierroksen yli:

∫

rataellipsi

dA =
1

2
k

∫ P

0

dt, (27)

missä P on kiertoaika. Koska ellipsin pinta-ala on

πab = πa2
√

1 − e2, (28)

missä a ja b ovat ellipsin iso- ja pikkuakselien puolikkaat ja e eksentrisyys, saadaan

πa2
√

1 − e2 =
1

2
kP. (29)

Sijoittamalla yhtälöön (13, µ2(e2 − 1) = 2hk2) energiaintegraalin h arvo isoakselin puolik-
kaan a avulla lausuttuna (16, a = −µ/2h eli h = −µ/2a) saadaan k:n pituudelle esitys

k =
√

G(m1 + m2)a(1 − e2). (30)



Kun tämä sijoitetaan edellä saatuun yhtälöön (29), saadaan

P 2 =
4π2

G(m1 + m2)
a3. (31)

Tämä on Newtonin teorian mukainen täsmällinen ja myös yleisesti kaikille kahden kappa-
leen systeemeille pätevä muoto Keplerin kolmannesta laista:

Planeettojen ratojen isoakselien puolikkaiden kuutiot suhtautuvat toisiinsa kuten kiertoai-
kojen neliöt.

Alkuperäisessä muodossa Keplerin kolmas laki ei tarkkaan ottaen päde edes planeetoille,
koska niiden omat massat vaikuttavat kiertoaikoihin. Tästä aiheutuvat poikkeamat ovat
kuitenkin hyvin pieniä.

Keplerin kolmas laki tulee erityisen yksinkertaiseen muotoon, jos etäisyyden yksikkönä käy-
tetään AU:ta, ajan yksikkönä sideeristä vuotta ja massan yksikkönä Auringon massaa. Sil-
loin nimittäin on G = 4π2, joten

a3 = (m1 + m2)P
2. (32)



Keplerin kolmatta lakia voidaan käyttää mm. aurinkokunnan kohteiden etäisyyksien mää-
rittämiseen, kun havainnoista on ensin saatu kiertoajat. Absoluuttisten etäisyyksien mää-
rittämiseksi on sitten vielä mitattava jokin välimatka metreinä, että saataisiin selville AU:n
pituus. Aikaisemmin tähän käytettiin kolmiomittausta havaitsemalla esimerkiksi Aurinkoa
eri puolilta maapalloa, jolloin Auringon parallaksista voitiin laskea sen etäisyys. Tarkoi-
tukseen on käytetty myös eräitä pikkuplaneettoja, jotka tulevat hyvin lähelle maapalloa.
Nykyään AU:n pituus pystytään mittaamaan paljon tarkemmin radioteleskooppien avulla,
joita tutkana käyttämällä mitataan esim. Venuksen etäisyys Maasta. Koska AU:n pituuden
muuttaminen aiheuttaa muutoksia kaikkiin etäisyysmittauksiin, sovittiin IAU:n kokoukses-
sa vuonna 1968, että

1 AU = 1.496 000 × 1011 m.

Maan radan isoakselin puolikas on tällöin hieman enemmän kuin 1 AU. Vuodesta 1984 läh-
tien käytettävässä järjestelmässä AU:lla on kuitenkin taas uusi arvo,

1 AU = 1.495 978 70 × 1011 m.

Jos planeettaa kiertää kuu, kuun kiertoajan avulla voidaan laskea planeetan massa. Samal-
la tavoin voidaan määrittää myös kaksoistähtien massoja.

Vaikka AU ja vuosi tunnetaankin tarkasti SI-yksiköissä, gravitaatiovakion tarkkaa arvoa
ei tiedetä. Tämä johtuu siitä, että tähtitieteellisistä havainnoista voidaan kyllä määrittää
tulo G(m1 + m2), mutta ei ole mitään keinoa selvittää, kuinka paljon tästä on massan ja
kuinka paljon gravitaatiovakion osuutta. Gravitaatiovakio on tyydyttävä mittaamaan la-
boratoriokokeilla, mikä on vaikeaa vakion pienuuden vuoksi. Käytännön laskuissa on niin
ollen syytä käyttää massan yksikkönä Auringon massaa (tai vaikka Maan massaa, kun en-
sin esimerkiksi satelliitin avulla on laskettu maapallolle tulon Gm⊕ arvo). Vähänkin suu-
rempaa tarkkuutta vaadittaessa tämä on aivan välttämätöntä.



Esimerkki: Ratanopeuden laskeminen.

a) Komeetta Austin (1982g) liikkuu paraabeliradalla. Laske sen nopeus 8.10.1982, jolloin
etäisyys Auringosta on r = 1.10 AU.

Paraabeliradalla energiaintegraali h = 0, joten kaavasta (11) saadaan suoraan nopeus v:

v =

√

2µ

r
=

√

2GM⊙

r

=

√

2 × 4π2 × 1

1.10
= 8.47722 AU/a

=
8.47722 × 1.496 × 1011 m

365.2564 × 24 × 3600 s
≈ 40 km/s.



b) Pikkuplaneetan 1982 RA ellipsiradan isoakselin puolikas on a = 1.568 AU ja etäisyys
Auringosta 8.10.1982 r = 1.17 AU. Laskettava nopeus.

Nyt energiaintegraali saadaan kaavasta (16):

h = − µ

2a
,

joten

1

2
v2 − µ

r
= − µ

2a
,

josta

v =

√

µ

(

2

r
− 1

a

)

=

√

4π2

(

2

1.17
− 1

1.568

)

= 6.5044 AU/a

≈ 31 km/s.



Marsin kuun Phoboksen kiertoaika on 0.3189 d ja radan säde 9370 km. Laskettava Marsin
massa.

Muutetaan ensin lähtötietojen yksiköt sopiviksi:

P = 0.3189d = 0.0008731 sideerist vuotta,

a = 9370 km = 6.263 × 10−5 AU.

Voidaan olettaa, että mPhobos ≪ mMars, jolloin yhtälöstä (2.32) saadaan

mMars =
a3

P 2
= 0.000 000 32M⊙ (≈ 0.107M⊕).



Planeetan paikan laskeminen

Radan yhtälössä esiintyy muuttujana perihelin suunnasta mitattu kulma f , luonnollinen
anomalia. Keplerin toisen lain perusteella tiedetään, ettei f kasva tasaisesti ajan mukana.

Luonnollisella anomalialla ei ole mitään äärellistä lauseketta ajan funktiona.

Jos eksentrisyys on pieni, f voidaan laskea sarjakehitelmästä

f = M +

(

2e − e3

4

)

sinM +
5e2

4
sin 2M +

13e3

12
sin 3M + . . . ,

missä M on ajan mukana tasaisesti kasvava keskianomalia.

Yleisessä tapauksessa f on ratkaistava numeerisesti



a

a
r

b

C
E f

P

Qae

P′

Paikkavektori voidaan lausua muodossa

r = a(cos E − e) ı̂ + b sin E ̂, (33)

missä ı̂ ja ̂ ovat isoakselin ja pikkuakselin suuntaiset yksikkövektorit, b = a
√

1 − e2 pik-
kuakselin puolikas ja E eksentrinen anomalia.



Monet kaavat tulevat varsin yksinkertaisiksi, kun muuttujana käytetään ajan tai luonnol-
lisen anomalian asemesta eksentristä anomaliaa. Esimerkiksi laskemalla yhtälön (33) ska-
laaritulo itsensä kanssa saadaan

r2 = r · r = a2(cos E − e)2 + b2 sin2 E

= a2
[

(cos E − e)2 + (1 − e2)(1 − cos2 E)
]

= a2
[

1 − 2e cos E + e2 cos2 E
]

,

joten paikkavektorin pituus on

r = a(1 − e cos E). (34)



C
ae

S

X

a

P

P′

a sin E

E

Keplerin toisen lain mukaan pintanopeus on vakio, joten kuvan varjostetun alueen pinta-ala
on

A = πab
t − τ

P
, (35)

missä t − τ on periheliajasta kulunut aika ja P planeetan kiertoaika. Toisaalta ellipsin eri
osien pinta-alat saadaan vastaavien ympyrän osien pinta-aloista pienentämällä niitä ellip-
sin akselien suhteella b/a. Niin ollen alueen SPX pinta-ala on

A =
b

a
(SP ′X:n pinta-ala)

=
b

a
(sektorin CP ′X ala − kolmion CP ′S ala)

=
b

a

(

1

2
a aE − 1

2
ae a sin E

)

=
1

2
ab(E − e sinE).



Asettamalla nämä pinta-alan lausekkeet yhtä suuriksi saadaan Keplerin yhtälö

E − e sinE = M , (36)

missä

M =
2π

P
(t − τ) (37)

on planeetan keskianomalia hetkellä t. Keskianomalia kasvaa tasaisesti ajan mukana ja
ilmoittaa suunnan, jossa planeetta olisi, mikäli se liikkuisi tasaisella kulmanopeudella ts.
mikäli se olisi ympyräradalla, jonka säde on a. Ympyräradalle kaikki kolme anomaliaa, f ,
E ja M ovat aina samoja.

Kun nyt tunnetaan periheliajasta kulunut aika ja planeetan kiertoaika, saadaan keskiano-
malia kaavasta (37) ja eksentrinen anomalia Keplerin yhtälöstä (36). Sen jälkeen saadaan-
kin paikkavektorin komponentit lausekkeesta (2.35) Koska r:n komponentit luonnollisen
anomalian avulla lausuttuina ovat r cos f ja r sin f , on

cos f =
a(cos E − e)

r
=

cos E − e

1 − e cos E
,

sin f =
b sin E

r
=

√

1 − e2
sinE

1 − e cos E
.

(38)



Johdetaan lausekkeet planeetan heliosentriselle pituudelle ja leveydelle, kun sen rataele-
mentit ja luonnollinen anomalia tunnetaan.

Sovelletaan kuvan pallokolmioon aluksi sinikaavaa:

sinβ

sin i
=

sin(ω + f)

sin(π/2)

eli

sinβ = sin i sin(ω + f).

Sini-kosinikaavasta puolestaan saadaan

cos(π/2) sin β = − cos i sin(ω + f) cos(λ − Ω)+

cos(ω + f) sin(λ − Ω),

josta

tan(λ − Ω) = cos i tan(ω + f).

P

f

i

βΩ ω

λ

λ−Ω

ω+
f



Lasketaan Jupiterin paikkavektori ja heliosentrinen pituus ja leveys 23.8.1996.

Käytetään rataelementtejä:

a = 5.2033,

e = 0.0484,

i = 1.3053◦,

Ω = 100.5448◦,

ω = 274.2012◦,

M = 277.7940◦ = 4.8484 rad.

Koska keskilongitudi (ja sen avulla keskianomalia) saatiin suoraan, ei periheliajasta kulu-
nutta aikaa tarvitse laskea.

Aloitetaan ratkaisemalla Keplerin yhtälö iteroimalla. Lähtöarvoksi voidaan valita keskia-
nomalia. Yhtälöä ratkaistaessa on muistettava lausua kaikki kulmat radiaaneina:

E0 = M = 4.8484,

E1 = M + e sinE0 = 4.8004,

E2 = M + e sinE1 = 4.8002,

E3 = M + e sinE2 = 4.8002.

Koska tällä tarkkuudella peräkkäiset E:n arvot eivät enää muutu, on ratkaisu

E = 4.8002 rad = 275.0◦.



Paikkavektori on

r = a(cos E − e) ı̂ + a
√

1 − e2 sin E ̂ = 0.2045̂ı − 5.1772̂

ja etäisyys Auringosta

r = a(1 − e cos E) = 5.1813 AU.

Paikkavektorin komponenttien merkkien perusteella tiedetään, että planeetta on neljännes-
sä neljänneksessä, joten luonnollinen anomalia on

f = arctan
−5.1772

0.2045
= −87.7◦ = 272.3◦.

Heliosentrinen pituus ja leveys saadaan edellisessä esimerkissä johdettujen yhtälöiden avul-
la:

sinβ = sin i sin(ω + f)

= sin 1.3◦ sin(274.2◦ + 272.3◦)

= −0.0026

⇒ β = −0.15◦.

tan(λ − Ω) = cos i tan(ω + f)

= cos 1.3◦ tan(274.2◦ + 272.3◦)

= 0.1139

⇒ λ = Ω + 186.5◦ = 100.5◦ + 186.5◦ = 287.0◦.



Laske Jupiterin rektaskensio ja deklinaatio 23.8.1996.

Edellä saatiin Jupiterin pituudeksi λ = 287.0◦, leveydeksi β = −0.15◦ ja etäisyydeksi Au-
ringosta r = 5.181 AU. Näiden avulla voidaan laskea suorakulmaiset ekliptikaaliset koordi-
naatit:

x = r cos λ cos β = 1.5154 AU,

y = r sin λ cos β = −4.9547 AU,

z = r sin β = −0.0133 AU.

Ekvatoriaaliset koordinaatit saadaan kiertämällä näitä x-akselin ympäri ekliptikan kalte-
vuuden ε = 23.44◦ verran:

XJ = x = 1.5154 AU,

YJ = y cos ε − z sin ε = −4.5405 AU,

ZJ = y sin ε + z cos ε = −1.9831 AU.

Geosentristen paikkojen laskemiseksi tarvitsemme myös maapallon paikkavektorin. Voim-
me laskea sen samalla tavalla:

X⊕ = 0.8815 AU,

Y⊕ = −0.4543 AU,

Z⊕ = −0.1970 AU.

Jupiterin geosentrinen paikka ekvatoriaalisessa koordinaatistossa on

X0 = XJ − X⊕ = 0.6339 AU,

Y0 = YJ − Y⊕ = −4.0862 AU,

Z0 = ZJ − Z⊕ = −1.7861 AU.

Näistä saadaan rektaskensio ja deklinaatio:

α = arctan(Y0/X0) = 278.82◦ = 18 h 35 min,



Pakonopeus

Jos kappale liikkuu riittävän suurella nopeudella, se voi paeta keskuskappaleensa vetovoi-
makentästä (teoriassa kenttä tietenkin ulottuu äärettömän kauas, joten pitäisi oikeastaan
sanoa, että kappale pääsee etääntymään rajatta). Pienin nopeus, jolla tämä voi tapahtua,
saadaan ehdosta, että kappale on menettänyt kaiken nopeutensa ollessaan äärettömän kau-
kana.

Äärettömän kaukana kokonaisenergia ja niin ollen myös energiaintegraali h on 0, joten ener-
giaintegraalin säilymisestä saadaan yhtälö

1

2
v2 − µ

R
= 0, (39)

missä R on etäisyys, jolta kappale lähtee nopeudella v. Tästä voidaan ratkaista pakonopeus
ve:

ve =

√

2G(m1 + m2)

R
. (40)

Esimerkiksi maapallon pinnalla ve on noin 11 km/s (kun m2 ≪ m1).



Ammutaan ilmakehättömän kappaleen pinnalla sijaitsevan vuoren huipulta ammus vaaka-
suoraan suuntaan. Jos lähtönopeus on pieni, ammuksen rata on ellipsi, jonka perisentri on
planeetan sisällä ja ammus törmää planeetan pintaan. Kun lähtönopeutta lisätään, peri-
sentri siirtyy planeetan ulkopuolelle. Lähtönopeuden ollessa vc ammuksen rata on ympyrä.
Lähtönopeutta lisättäessä radan eksentrisyys alkaa jälleen kasvaa, ja sen perisentri on nyt
tykin kohdalla. Kun lähtönopeus on ve, rata on paraabeli, eikä ammus enää palaa takaisin.
Tätä suuremmilla lähtönopeuksilla rata on hyperbeli.



Pakonopeus voidaan lausua myös ympyräradan ratanopeuden vc avulla. Kiertoaika P on
radan säteen R ja nopeuden vc avulla lausuttuna

P =
2πR

vc

.

Sijoitetaan tämä Keplerin kolmanteen lakiin, jolloin saadaan yhtälö

4π2R2

v2
c

=
4π2R3

G(m1 + m2)
.

Tästä voidaan ratkaista nopeus vc, jolla ympyräradalla keskuskappaletta etäisyydellä R
kiertävä kappale liikkuu:

vc =

√

G(m1 + m2)

R
. (41)

Vertaamalla tätä pakonopeuden lausekkeeseen nähdään, että

ve =
√

2vc. (42)



Radan määrittäminen

Taivaanmekaniikan käytännön tehtäviä ovat kappaleiden rataelementtien määrittäminen
havaintojen perusteella ja toisaalta paikkojen laskeminen kappaleille, joiden rataelementit
tunnetaan.

Planeettojen radat tunnetaan nykyään niin hyvin, ettei niitä enää tarvitse määrittää, mutta
taivaalta löytyy jatkuvasti pienkappaleita, joihin radanmääritystä joudutaan yhä sovelta-
maan. Ensimmäiset käyttökelpoiset radanmääritysmenetelmät kehitti Johann Karl Fried-
rich Gauss 1800-luvun alussa. Tuolloin oli löydetty ensimmäiset pikkuplaneetat, ja Gaussin
radanmääritysten ansiosta niistä pystyttiin tekemään jatkuvia havaintoja.

Radan määrittämiseen tarvitaan vähintään kolme havaintoa. Nämä voidaan tehdä esimer-
kiksi peräkkäisinä öinä. Näiden havaintojen perusteella pystytään laskemaan kappaleen to-
delliset paikat havaintohetkillä. Menetelmä perustuu siihen, että kohteen tiedetään liikku-
van tasossa yleensä pitkin ellipsirataa. Näiden lisäehtojen avulla kolme havaittua suuntaa
riittävät paikkojen laskemiseen. Kun paikat tunnetaan, voidaan niiden kautta sovittaa ra-
taellipsi ja määrittää sen rataelementit. Käytännössä havaintoja pyritään tietenkin teke-
mään mahdollisimman paljon, sillä rataelementit saadaan sitä tarkemmin mitä enemmän
havaintoja on ja mitä pitemmältä aikaväliltä ne ovat.

Kun rataelementit on määritetty, sama kohde voidaan löytää helposti uudestaan milloin
tahansa myöhemminkin laskemalla sen paikka rataelementeistä.



Useamman kappaleen systeemit

Liikeyhtälöt voidaan kirjoittaa helposti myös useamman kappaleen järjestelmälle. Yhtälöä
(2.5) vastaavasti saadaan kappaleen k, k = 1, . . . ,n, liikeyhtälö

r̈k =
i=n
∑

i=1,i 6=k

Gmi

ri − rk

|ri − rk|3
, (43)

missä mi on kappaleen i massa ja ri paikkavektori. Yhtälön oikealla puolella on nyt kaik-
kien muiden kappaleiden aiheuttamien vetovoimien summa.

Ainoat integroimisvakiot, jotka yleisessä tapauksessa pystytään helposti johtamaan, ovat
kokonaisenergia, -liikemäärä ja -pyörimismäärä.

Jos kaikkien kappaleiden paikka- ja nopeusvektorit jollakin hetkellä tunnetaan, liikeyhtä-
löistä voidaan suhteellisen helposti laskea kappaleiden paikat muille ajanhetkille jollakin
numeerisella menetelmällä.

Toinen keino on mahdollinen, jos yhden kappaleen vetovoima on hallitseva, kuten aurinko-
kunnan tapauksessa. Planeettojen radat voidaan laskea kahden kappaleen järjestelmän mu-
kaisesti, mutta niitä korjataan muiden planeettojen aiheuttamilla pienillä häiriöillä. Näille
korjauksille on johdettu erilaisia sarjakehitelmiä.



Rajoitettu kolmen kappaleen probleema

Kaksi massiivista kappaletta eli primääriä kiertää toisiaan ympyräratoja pitkin, ja kolmas,
massaton kappale, liikkuu niiden kanssa samassa tasossa. Tämä pieni kappale ei millään
tavoin häiritse kahden muun liikkeitä.

Massiivisten kappaleiden paikat voidaan helposti laskea kaikille ajanhetkille. Kolmannen
kappaleen radalle ei silti löydy mitään äärellistä lauseketta.

Suomalainen Karl Frithiof Sundman (1873–1949) onnistui osoittamaan ratkaisun olemas-
saolon ja johtamaan radalle sarjakehitelmän. Sarja suppenee niin hitaasti, ettei sillä ole
käytännön merkitystä.



Yleisenä käytäntönä kolmen kappaleen probleemassa on valita yksiköt sopivasti, jolloin suu-
rin osa mukana olevista vakioista saa arvon yksi. Osoittautuu, että systeemin ominaisuu-
det riippuvat yhdestä ainoasta parametrista. Olkoot primäärit yksinkertaisuuden vuoksi
Aurinko ja planeetta.

- Massan yksiköksi otetaan primäärien yhteenlaskettu massa. Planeetan massaa mer-
kitään µ:lla, jolloin siis Auringon massa on 1 − µ. Tätä ei nyt sitten pidä sekoittaa
aikaisemmin esiintyneeseen µ:hun.

- Pituuden yksikkönä käytetään primäärien välimatkaa. Planeetan etäisyys painopis-
teestä on silloin 1 − µ ja Auringon µ.

- Ajan yksikkö valitaan siten, että primäärien keskiliike on n = 1, jolloin keskianomalia
on sama kuin aika.

Näistä valinnoista seuraa, että myös gravitaatiovakio on ykkösen suuruinen. Ainoa jäljellä
oleva systeemiä kuvaava parametri on µ eli planeetan massan osuus kokonaismassasta.



Massattoman kappaleen liikeyhtälöt ovat silloin

ẍ − 2ẏ =
∂Ω

∂x
,

ÿ + 2ẋ =
∂Ω

∂y
,

(44)

missä Ω:a voidaan pitää asteroidin efektiivisenä potentiaalina:

Ω(x,y) =
1

2
(x2 + y2) +

1 − µ

ρ1

+
µ

ρ2

+
1

2
µ(1 − µ). (45)

Ylimääräisellä viimeisellä termillä ei ole mitään vaikutusta liikeyhtälöihin, joissa esiintyy
vain Ω:n derivaattoja. Koska se kuitenkin yksinkertaistaa joitakin tuloksia, Ω:lle käytetään
usein juuri edellä esitettyä määritelmää.

x

y

µ

1-µ

ρ2

ρ1



Jacobin integraali

Rajoitetun kolmen kappaleen probleeman liikeyhtälöillä ei ole mitään aikaisemmin esiinty-
neitä integraaleja. Energiaintegraalia h vastaa kuitenkin liikevakio

C = 2Ω(x,y) − v2, (46)

missä v on massattoman kappaleen nopeus primäärien suhteen ja C vakio, jota sanotaan
Jacobin integraaliksi. Sen eri lähteissä esitettyjä arvoja vertailtaessa on muistettava, että
sen arvo riippuu myös siitä, sisältääkö funktion Ω määritelmä (45) vakiotermin vai ei.



Jacobin integraalin arvosta riippuu, missä kappale voi liikkua (kuvan valkea alue).

L4

L5

C=1.525C=1.605

L3

C=1.751

L2

C=1.882

L1

C=2.055C=2.605
µ=0.3



Kaksoistähteä kiertävät planeetat:

Planeetta voi kiertää joko lähellä jompaakumpaa primääriä tai kauempana koko kaksois-
tähteä. Jos Jacobin integraalina arvo on riittävän suuri, näiden ratojen välillä on kielletty
alue, jota planeetta ei voi ylittää, joden radat ovat (ainakin suhteellisen) stabiileja.



Lagrangen pisteet

Kolmas kappale voi pysyä levossa primäärien suhteen viidessä pisteessä, joita kutsutaan
Lagrangen pisteiksi L1, . . ., L5 (kuva 2.8). Kolme niistä sijaitsee samalla suoralla primää-
rien kanssa. Nämä pisteet ovat epästabiileja. Kaksi muuta pistettä sen sijaan ovat stabii-
leja. Ne muodostavat primäärien kanssa tasasivuiset kolmiot.

L1L3 L2

L4

L5

Esimerkiksi Jupiterin Lagrangen pisteiden L4 ja L5 ympäriltä löydetty joukko asteroideja.
Niille on annettu nimet Troijan sodan sankarien mukaan, ja siksi niitä kutsutaankin troija-
laisiksi asteroideiksi.


