
Linnunradan rakenne – harjoitus 5 syksy 2020
Ratkaisut on palautettava su 15.11. klo 23.59 mennessä kurssin Moodle-sivulle.

1. Laske Oortin vakioiden arvot A ja B yksiköissä [km s−1 kpc−1] seuraavissa tapauksissa:

(a) Linnunradan koko massa M on keskittynyt sen keskipisteeseen.

(b) Linnunrata pyörii jäykän kappaleen tavoin.

Oleta että rotaationopeus Auringon kohdalla on Θ0 = 220 km s−1 ja Auringon etäi-
syys Linnunradan keskuksesta on R0 = 8.2 kpc.

2. Molekyylipilven galaktiset koordinaatit ovat l = 12.◦8, b = 0.◦0.

(a) Mikä on kohteen pienin mahdollinen etäisyys Linnunradan keskuksesta, kun au-
ringon etäisyydeksi keskuksesta oletetaan R0 = 8.2 kpc? Kuinka kaukana kohde
tässä tapauksessa sijaitsisi?

(b) Kohteen säteisnopeus LSR:n suhteen on VLSR = +35 km s−1. Luennolla johdet-
tiin lauseke säteisnopeudelle Linnunradan keskustan ympäri tapahtuvan liik-
keen kulmanopeuden funktiona: Vr = R0(ω − ω0) sin l. Laske kulmanopeuk-
sien suhde ω/ω0, kun oletetaan ympyräliikkeen nopeudeksi auringon etäisyydellä
Θ0 = 220 km s−1.

(c) Brand ja Blitz (1993, A&A 1993, 275, 67) johtivat emissio- ja heijastussumu-
jen avulla Linnunradan rotaatiokäyrän välillä 0.2 < R/R0 < 2.4. Tämä käyrä
voidaan esittää suhteellisen kulmanopeuden ω/ω0 avulla alla olevan kuvan mu-
kaisesti. Arvioi kuvan perusteella kohteen etäisyys R Linnunradan keskuksesta.
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Brand & Blitz (1993) rotation curve

(d) Laske kohteen etäisyys d galaktosentrisen etäisyyden R ja galaktisen pituuden l
perusteella. Mahdollisia arvoja on kaksi.
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3. Johda alla olevat lausekkeet radiaalinopeudelle ja tangentiaalinopeudelle siinä ta-
pauksessa, että kohde sijaitsee Linnunradan tason ylä- tai alapuolella.

vr =Ar cos2 b sin 2l,

tl =Ar cos 2l cos b+Br cos b,

tb =− 1

2
Ar sin 2b sin 2l.

Oleta, että tähden etäisyys auringosta r � R0 (katso kuva) ja |z| � R0.
Ohje: Koska |z| � R0 (Auringon etäisyys Linnunradan keskuksesta), voidaan olettaa
että tähden S liike on sama kuin sen tasossa olevan projektion S ′ liike. Tällöin tason
suuntainen nopeuskomponentti on:

ξ = R0[ω(R, z)− ω0(R0, z0)] sin l.

4. (a) Osoita, että keskeisvoimakentässä liikkuvan kappaleen impulssimomentti mas-
sayksikköä kohti (specific angular momentum) keskipisteen suhteen, l = r× ṙ,
on vakio. Tässä r on siis keskipisteestä laskettu paikkavektori.
Ohje: Keskeisvoimakenttä tarkoittaa kenttää, joka suuntautuu tiettyyn piste-
seen tai siitä poispäin, ja sen suuruus riippuu vain tästä pisteestä lasketusta
etäisyydestä r. Voima massayksikköä kohden voidaan siis kirjoittaa f = f(r)êr.
Liikeyhtälö: r̈ = f .

(b) Kirjoita impulssimomentin yleinen lauseke luennolla esillä olleessa sylinterikoor-
dinaatistossa, jossa paikkavektoria merkittiin symbolilla s ja yksikkövektorit ovat
(êr, êφ, êz).

5. Massa-alkio δm tuottaa etäisyydellä s gravitaatiopotentiaalista osan

δΦ = −Gδm
s

.

(a) Laske gravitaatiopotentiaali Φ pistessä, joka sijaitsee a-säteisen pyöreän, homo-
geenisen kiekon keskipisteen kautta kulkevalla akselilla, etäisyydellä z kiekon
keskustasta. Kiekon tiheys on ρ ja sen korkeus h on hyvin pieni verrattuna etäi-
syyteen z.
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(b) Laske painovoimakenttä ko. pisteessä, siis vetovoima massayksikköä kohti,

f = −∂Φ

∂z
êz.
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