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Kolmen kappaleen ongelma on n:n kappaleen ongelman erikoistapaus, jossa pyritään 
mallintamaan yksittäisten taivaankappaleiden liikettä niiden vaikuttaessa toisiinsa 
gravitaatiovuorovaikutuksen kautta. Kolmen tai sitä useamman kappaleen ongelmalle ei 
kuitenkaan voida löytää yleistä analyyttista ratkaisua, joka olisi esitettävissä 
algebrallisilla lausekkeilla tai integraaleilla. Tämän vuoksi ongelma täytyy ratkaista 
numeerisesti, mutta silloinkin ratkaisu käyttäytyy kaoottisesti, eli laskentamenetelmän 
tarkkuudesta huolimatta pienetkin muutokset alkuarvoissa johtavat hyvin erilaisiin 
tuloksiin. Mielekkään ratkaisun löytämiseksi pitääkin siksi tarkastella ongelman 
erityistapauksia, joista yksinkertaisin ja tunnetuin on rajoitettu kolmen kappaleen 
ongelma. 
 
Rajoitetun kolmen kappaleen ongelmassa yksi kappaleista oletetaan massaltaan niin 
pieneksi kahteen muuhun verrattuna, ettei sen gravitaatiopotentiaalilla ole niihin 
vaikutusta. Tällöin suuremman massan omaavat kappaleet, eli ns. primäärit, liikkuvat 
kuten kahden kappaleen ongelmassa. Näillä oletuksilla voidaan kirjoittaa 
pienimassaiselle kappaleelle Lagrangen funktio, ja tekemällä muunnos pyörivään 
koordinaatistoon, jossa primäärit sijaitsevat x-akselilla, päästään eroon Lagrangen 
funktion eksplisiittisestä aikariippuvuudesta. Uudesta Lagrangen funktiosta voidaan 
lukea efektiivinen potentiaali ja johtaa liikeyhtälöt. 
 
Tutkimalla efektiivistä potentiaalia voidaan löytää viisi erikoisratkaisua, joissa kappale 
pysyy paikoillaan suhteessa primääreihin. Näitä pisteitä kutsutaan Lagrangen pisteiksi ja 
ne sijaitsevat efektiivisen potentiaalin ääriarvopisteissä. Niistä kolme (𝐿1, 𝐿2 ja 𝐿3) 
sijaitsee primäärien muodostamalla linjalla, yksi toisen primäärin takana ja kaksi toisen 
ympärillä molemmin puolin. Loput kaksi (𝐿4 ja 𝐿5) löytyvät massaltaan pienemmän 
primäärin kiertoradalta 60° astetta sen edeltä ja jäljestä. 
 
Linearisoimalla liikeyhtälöt ja tarkastelemalla pieniä muutoksia paikan suhteen 
pisteiden ympärillä voidaan määrittää niiden stabiilisuus. Tuloksiksi saadaan, että 
pisteet 𝐿1, 𝐿2 ja 𝐿3 ovat epästabiileja ja pisteet 𝐿4 ja 𝐿5 ovat stabiileja sillä ehdolla, että 
primäärien suhde on suurempi kuin 24,96. Ominaisuuksiensa ja sijaintinsa puolesta 
Lagrangen pisteet ovat hyviä sijoituspaikkoja useisiin eri käyttötarkoituksiin luoduille 
keinotekoisille satelliiteille. Ne kiertävät pisteitä kiertoradoilla, joiden ylläpitäminen 
vaatii vain vähän polttoainetta. Tämän vuoksi niiden tehtävät voivat kestää pitkään ja 
tilaa jää enemmän muulle hyötykuormalle. Pisteiden 𝐿4 ja 𝐿5 stabiilisuuden seurauksena 
niistä voi löytyä taivaankappaleita, joita kutsutaan troijalaisiksi asteroideiksi. 
 


