Taivaanmekaniikkaa
Celestial mechanics







Keplerin liikelait
satelliittien ja planeettojen rataliike
kolmen ja useamman kappaleen ongelma
pakonopeus ja kaasukehien säilyminen
aurinkokunnan stabiilisuus

keplerian orbits
satellite/planetary orbits
three and many body problem
escape velocity, atmospheres
Solar system stability

Kahden kappaleen liikeyhtälö
Two-body equation of motion
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Oletus: ei muita kappaleita, kappaleet
pistemäisiä, ei muita vaikuttavia voimia
kuin vetovoima
Assume: no external bodies, only
gravity
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Kahden kappaleen liikeyhtälö
Two-body equation of motion

Yksiköiden valinta: tilanteen mukaan
= G(m1 + m2)
GM

Use units wisely!

GM tai GM

3986005·108 m3 s–2

GM = 4

2

kun
massan yksikkönä on Auringon massa
pituuden yksikkönä AU
ajan yksikkönä trooppinen vuosi
When units are: solar mass, Astronomical Unit and tropical year

HUOM: Massaa ja vetovoimavakiota ei voi erottaa
toisistaan; G:n numeroarvo SI-yksiköissä tunnetaan
huonosti; älä käytä jos ei ole pakko
OBS: mass and gravity constant cannot be separated. Do not use SI units

Kahden kappaleen liikeyhtälö
Two-body equation of motion

 Toisen kertaluvun vektoriarvoisen differentiaaliyhtälön ratkaisemiseksi tarvitaan kuusi
integroimisvakiota. Nämä voidaan valita
tilanteesta riippuen:
 rataelementit; kappaleen rataa kuvaavat (geometriset)
suureet. Etuna havainnollisuus
 kappaleen paikka- ja nopeusvektorit ajanhetkellä t0;
etuna helppo käytettävyys numeerisessa laskennassa
 ”fysikaaliset” suureet, impulssimomenttivektori k ja
eksentrisyysvektori e; etuna analyyttisen ratkaisun
kaavojen johto
 Either: orbital elements; position and velocity vectors; or ”physical
constants”, angular momentum, eccentricity
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apogeum

perigeum

satelliitti

Maa

r = radiusvektori
f = todellinen (tai luonnollinen) anomalia
true anomaly
e = eksentrsyysvektori eccentricity vector

Satelliitin rataelementit

Orbital elements



a = rataellipsin isoakselin puolikas. Semimajor axis



e = eksentrisyys, ellipsiradalle [0, 1). Eccentricity



= inklinaatio, ratatason kaltevuus perustason suhteen.
inclination Satelliiteille perustasona käytetään yleensä maapallon
ekvaattoritasoa. on välillä [0º, 90º] jos satelliitti liikkuu Maan
pyörimisen suuntaan, (90º, 180º), jos liike on vastakkaista l.
retrogradista.



= nousevan solmun rektaskensio, right ascension of ascending
node kulma mitataan pitkin perustasoa sovitusta kiinteästä
suunnasta, esimerkiksi kevättasauspisteen suunnasta
vastapäivään. Ilmoittaa missä satelliitti nousee ekvaattorin
pohjoispuolelle.



= perigeumin argumentti,
argument of perigee
kulma nousevan solmun suunnasta mitattuna perigeumin
suuntaan.



= perigeumaika, ajanhetki, jolloin satelliitti on lähinnä Maata.
Time of perigee
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Ratataso on vakio jos ei häiriöitä
orbital plane is constant

impulssimomentti on vakio
= sen aikaderivaatta on 0
angular momentum is constant =
time derivative = 0

=0

Kepler I
radat kartioleikkauksia
k
.

r

r

r

Maa

k2 /
1 e cos f

satelliitin ratataso

êf
r
apogeum

isoakseli
Maa

satelliitin
rata

f
e

êr

a

perigeum

a

2h
2h

ellipsirata
hyperbelirata

h = ½v2 – / r
kokonaisenergia

4

Kepler II ja Kepler III
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”pintanopeus on vakio”
Kepler:

P12 / P22

Mittakaava

a13 / a23

Scale

 Keplerin lait antavat vain ratojen suhteet
 Kepler’s laws give only ratios

 tarvitaan vähintäin yksi mitattu etäisyys, jotta päästään
absoluuttisiin (metrisiin) yksiköihin
 At least one distance is needed to be measured to obtain the absolute scale

 Marsin, Eroksen etäisyys kolmiomittauksella ; Venuksen ylikulku; ...
Tutka, luotainyhteys,…
 Mars, Eros,… distance with triangulation,
 Venus transit
 Radar, space probe link, …
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Satelliitin paikka
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Keplerin yhtälö
E – e sin E = M
eksentrinen anomalia E ; keskianomalia M

Planeetan/Satelliitin paikka
position of a planet/satellite
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v = 6.5 AU/a = 31 km/s
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Siirtyminen Maahan
sidottuun koordinaatistoon
To Earth-fixed frame

1. Rataan sidotusta
järjestelmästä
inertiaalikoordinaatistoon
From orbit to the intertial
frame
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Siirtyminen Maahan
sidottuun koordinaatistoon
2.Inertiaalikoordinaatistosta Maahan
kiinnitettyyn koordinaatistoon

From inertial frame to Earth-fixed

x
y
z

RMRSR NRP
CTS
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CIS

Prekessio, nutaatio, tähtiaika,
napavariaatio (= EOP)
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Siirtyminen Maahan
sidottuun koordinaatistoon
3. Geosentrisestä
toposentriseen
koordinaatistoon
From geocentic to
topocentric
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Satelliitin nopeus havaitsijaan
nähden

= Maan pyörimisliikkeen keskimääräinen kulmanopeus
Satellite velocity relative to the observer
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Satelliittien rataelementit
orbital elements

STARLETTE
1 07646U 75010A 04287.30210028 -.00000366 00000-0 -17549-3 0 5029
2 07646 49.8264 31.3143 0206062 191.4636 168.1506
13.82261680499454
LAGEOS
1 1 08820U 76039A 04286.66665921 .00000012 00000-0 10000-3 0 778
2 08820 109.8614 347.2139 0044262 198.2119 161.7157
6.38664788407934

http://celestrak.com/NORAD/elements/

Two-line elements, 1
01 Line Number of Element Data
03-07 Satellite Number
08 Classification (U=Unclassified)
10-11 International Designator (Last two digits of launch year)
12-14 International Designator (Launch number of the year)
15-17 International Designator (Piece of the launch)
19-20 Epoch Year (Last two digits of year)
21-32 Epoch (Day of the year and fractional portion of the day)
34-43 First Time Derivative of the Mean Motion
45-52 Second Time Derivative of Mean Motion
54-61 BSTAR drag term (decimal point assumed)
63 Ephemeris type
65-68 Element number
69 Checksum (Modulo 10)

12

Two-line elements, 2
01 Line Number of Element Data
03-07 Satellite Number
09-16 Inclination [Degrees]
18-25 Right Ascension of the Ascending Node [Degrees]
27-33 Eccentricity (decimal point assumed)
35-42 Argument of Perigee [Degrees]
44-51 Mean Anomaly [Degrees]
53-63 Mean Motion [Revs per day]
64-68 Revolution number at epoch [Revs]
69 Checksum (Modulo 10)

Satelliittien radat

orbits

 LEO – Low Earth Orbit; 300-1500 km
 MEO – Medium Earth Orbit; 1500 – 36000 km
 Geostationaariset satelliitit 35790 km
 Geosynkroniset satelliitit
 HEO – High Elliptical Orbit > 36000 km
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LEO – Low Earth Orbit
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Polaariradat

polar orbits

High elliptical orbit,
”Molniya”
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Molniya

Geosynkroninen rata
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Maksimileveysaste, jossa satelliitti näkyy zeniitissä on sama kuin radan inklinaatio.
Toistoperiodi riippuu kiertoajasta; usein pienikin muutos radassa muuttaa toistoperiodia
dramaattisesti.
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Todellisuus on toista (vai?)
Ratahäiriöt
Perturbations
 Maailmankaikkeudessa ja aurinkokunnassa on
enemmän kuin kaksi kappaletta
 kappaleet eivät ole pistemäisiä
 liikkeeseen vaikuttaa muitakin voimia kuin vain
vetovoima
 Mutta: Keplerin liike hyvä 1. kertaluokan
approksimaatio
 There are more than two bodies in the Universe …
but the Keplerian motion is a good approximation

http://cfa-www.harvard.edu/iau/Animations/Middle.gif
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Maan vetovoimakentän
potentiaali gravity potential
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HUOM: korkeamman asteen termit katoavat nopeasti. Kaukana
sama kuin pistemäisen kappaleen vetovoimakenttä

Ratahäiriöt Perturbations
r
. q)
r
(t,
r,r,
f
i
r3
useissa tapauksissa muiden
kappaleiden vaikutus voidaan
ottaa mukaan häiriötermeinä, ts.
vaikutus on paljon pienempi
kuin Kepler-liikkeen aiheuttavan
termin. Pätee sekä planeetoille
(erityisesti) että useimmille
satelliiteille ja luotaimille
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J2 ja J3 vaikutus Starletten radan eksentrisyyteen, aika vuorokausia

20

An example how higher order terms of Earth potential field affect
the orbital elements (short period, long period, secular)
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Ratahäiriöt;
esimerkkinä GPS-satelliitti
Häiriö

kiihtyvyys
[m s–2]

virhe paikassa [m]
vuorokaudessa

Maan litistyminen, J2-termi
Maan litistyminen, muut
muodosta johtuvat termit
Kuu
Aurinko
kiinteän maan vuoksi
valtamerten vuoksi
Auringon säteilypaine
säteilypaine, ''y-bias''
Maan albedo
suhteellisuusteor. efektit

5·10–5

10000
3·10–7

5·10–6
2·10–6
1·10–9
5·10–8
9·10–8
5·10–10
4·10–10
3·10–10

200
3000
800
0.3
0.04
200
2
0.03
0.01

Säteilypaine radiation pressure
Kaksi komponenttia:
• Auringosta poispäin
• ”y-bias” esim. ei-kohtisuorista aurinkopaneeleista
satelliitin joutuminen varjoon
aiheuttaa epäjatkuvuuden
rataintegrointiin

Two components: outward from the
Sun and “y-bias”= perpendicular
Satellite passing in or out of shadow
causes near-singularity in orbit
integration
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Variation in Solar radiation during two years

Esimerkki: J2 aiheuttaa
ratatason kiertymän

(Regresses West)
(Regresses East)
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Radan prekessio

orbit precession
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Perigeumin kiertymä
on 0 kun radan
inklinaatio on 63.4°.
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Aurinkosynkroninen rata
Sun-synchronous orbit
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Valtamerten vuorovedet (eli
ei se niin yksinkertaista ole)
tides

Ilmakehän jarrutus

air drag

• pienentää eksentrisyyttä; voima F
verrannollinen nopeuden v neliöön,
tiheys, A satelliitin poikkipinta-ala, c
verrannollisuuskerroin

F

1
c v2 A
2

• käytetään hyväksi mm.
planeettaluotaimissa (Mars, Jupiter,
Venus) muuttamaan luotaimen rataa sen
asettuessa kiertoradalle; Maata
kiertäville satelliiteille yleensä haitta.
Poikkeus CHAMP, GRACE, GOCE
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Ratamuutokset

orbit changes

http://www.aa.washington.edu/courses/aa101/Lectures/aa101_20.pdf
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Satelliitin ratamuutos planeetan
vetovoimakentässä
orbit change during a planet fly-by

nopeus säilyy,
suunta muuttuu

v0

v1

v1
v0

Kolmen (ja useamman)
kappaleen ongelma
three (and more) body problem

 Ei analyyttistä ratkaisua kuin erikoistapauksessa
 No analytic solution except in some special cases

 Rajoitettu kolmen kappaleen ongelma; kaksi massiivista
kappaletta ympyräradalla, näiden ratatasossa kiertää kolmas
(massaton) kappale
 Restricted three-body problem; two massive bodies, one massless

 Sundman, sarjakehitelmä
 erikoistapauksia ja osittaisia ratkaisuja jo aiemmin; mm. Lagrange
 Sundman: serial expansion, special cases already earlier, e.g. Lagrange

 yleinen tapaus: numeerisesti; nykyisin voidaan laskea jopa
galaksin kokoisia järjestelmiä...
 General case can be solved numerically; even galaxies…
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Lagrangen pisteet Lagrange points

www.maths.qmul.ac.uk/~carl/SolarSystem/Lecture6.
ppt

Kolmen kappaleen ongelman erikoisratkaisu.
L4 ja L5 stabiileita, muut labiileita
asteroideja mm. Jupiterin lagrangen pisteissä L4 ja L5.
Special case of a three-body problem; L4, L5 stable, others unstable
Asteroids e.g. In Jupiter L4 L5

Troijalaiset asteroidit Trojan asteroids
Joukko asteroideja on Jupiterin
asteroidit Lagrangen pisteissä L4 ja L5

Maan troijalaiset

www.astro.uwo.ca/ ~wiegert/
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Lähes samaa rataa kiertävät
kappaleet
Nearly same orbits

Valesatelliitti

quasi satellite

www.astro.uwo.ca/ ~wiegert/
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Asteroidien ratojen kehitys 1Ma;
simulaatio

www.astro.uwo.ca/ ~wiegert/

Kuiden aiheuttamat aukot ja
juovat renkaissa
Gaps and stripes in planetary rings
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Renkaita paimentavat kuut
sheparding moons

Merkuriuksen perihelikiertymä
Mercury perihelion advance
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Neptunuksen löytyminen
Discovery of Neptune

John Couch Adams;

Pakonopeus

Urbain Le Verrier

escape velocity

Pakonopeus saadaan ehdosta,
että kokonaisenergia ja nopeus
ovat nolla äärettömän kaukana
h = ½v2 – / R = 0
ve

R

2G (m1 m2 )
R

Maa
11.2
Kuu
2.4
Aurinko
618.0
Jupiter
59.5
Eros (läpim. 7 km)
9

km/s
km/s
km/s
km/s
m/s
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Ilmakehän säilyminen
Stability of an atmosphere

 Ilmakehän säilyminen riippuu planeetan massasta ja
lämpötilasta. Molekyylin keskimääräinen nopeus

3kTk
m
Tk = kineettinen lämpötila, m molekyylin massa
Pakonopeus M-massaisen, R-säteisen planeetan
pinnalta on
2GM
ve
R
v

Kaasukehä säilyy aurinkokunnan iän, jos v

0.2ve

Depends on the mass and temperature of a planet

Komeettojen radat

cometary orbits

www.astro.uu.se/~johwar/UAOFILES/PSFHT04/comets.ppt
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Kuiperin vyöhykkeen kappaleet syntyneet samalla alueella,
Oortin pilven kappaleet peräisin aurinkokunnan sisäosista

Oortin pilven ja Kuiperin
vyöhykkeen synty
Aurinkokunnan syntyaikana
During the formation of the solar system

J

S

U

Sinkoutuneita planetesimaaleja (Oortin pilvi)

Alkuperäinen planetesimaalien
reuna

N
18 AU

Nykyisin
Now
J

30 AU

48 AU

Neptunuksen 2:1 resonanssi työntää
planetesimaaleja ulospäin
S

U

N
Neptunus
alkuperäisellä
ulkorajalla

3:2 Neptunuksen
resonanssi
(Pluto)

2:1
Neptunuksen
resonanssi

Gomes, Icarus 2003 and Levison & Morbidelli Nature 2003
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Kaaos vai säännöllisyys
chaos or regular orbits

N

Resonances
m
l 2p q

 N = mean motion of the satellite
 l = degree; p = order
 Lambeck 235-
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Resonanssit ja pysyvät radat
resonances and stable orbits

www.maths.qmul.ac.uk/~carl/SolarSystem/Lecture11.
ppt

Resonanssien päällekkäisyys syynä että nykyisen asteroidivyöhykkeen
ulko-osista ulospäin pikkukappaleet kadonneet. Aurinkokunnan
alkuaviheessa sinkoutuneet Oortin pilveksi – nykyiset komeetat.
Resonansseja käytetään hyväksi myös satelliittien radoissa, esim. pvkentän korkea-asteiset termit.

Resonanssi muuttaa ratoja
resonances are changing orbits

HUOM:
eksentrisyyden
kasvu saattaa
muuttaa
”vaarattomia”
asteroideja
potentiaalisesti
vaarallisiksi
Changes in
eccentricity may
make ”harmless”
asteroids
potentially
dangerous
www.maths.qmul.ac.uk/~carl/SolarSystem/Lecture11.ppt
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Resonanssit ja pyöriminen
resonances and rotation

Mercury 2:3 spin-orbit resonance. Moon 1:1 resonance =
always the same side towards the Earth. Jovian moons 1:1.

Aurinkokunnan stabiilisuus
Solar System stability

 Klassisen teorian mukaan stabiili, joskin vaikea todistaa
analyyttisesti; joudutaan tekemään useita yksinkertaistavia
oletuksia
 Assumed stable in classical treatment, although analytical proof difficult

 Todellisuudessa radat kaoottisia, ei analyyttistä ratkaisua
 numeeriset simulaatiot
 In reality chaotic, no analytical solution, numerical simulations only

 ei selkeää vastausta; Merkurius mahdollisesti epästabiili, mutta
aikaskaala pitempi kuin aurinkokunnan elinaika
 No definite answer; Mercury possibly unstable but time scale linger than
the life time of the Solar System
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Aurinkokunnan stabiilisuus
Solar System stability

J. Laskar, Large scale chaos in the solar system, Astron. Astrophys. 287, L9 (1994)

Muut aurinkokunnat
other solar systems

Nähdään doppler-siirtymänä
Maa

planeetta

v

2 G
Porb

1/ 3

M p sin i
(M s M p )

1 e2

Maa

i

Mp

1
2/3

Ms

From Lissauer and Depater, Planetary Sciences, 2001
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Muut aurinkokunnat
other solar systems

42

