
Linnunradan rakenne – harjoitus 6 syksy 2020
Ratkaisut on palautettava su 29.11. klo 23.59 mennessä kurssin Moodle-sivulle.

1. Laske annettujen säteisnopeuksien perusteella taulukossa 1 esiintyvien molekyylipil-
vien etäisyydet Auringosta sekä niiden etäisyydet Linnunradan keskuksesta. Tehtä-
vässä oletetaan, että taulukon pilvet liikkuvat pitkin ympyräratoja ja että Linnun-
radan rotaationopeus on vakio Θ = 220 km/s tarkastelualueessa. Huomaa, että teh-
tävässä ei oleta, että pilvien etäisyydet Auringosta ovat pieniä, eli d � R0 ei ole
voimassa. Selitä miksi useille pilville ei voida määrätä yksiselitteistä etäisyyttä.

Taulukko 1: Molekyylipilvien koordinaatteja säteisnopeuksia.
Kohde l b VLSR/(km/s)
S76E 40.◦50 +2.◦54 33.2
S88B 61.◦48 +0.◦10 22.4
S184 123.◦06 −6.◦31 −30.7
S255 192.◦6 −0.◦05 7.4

2. Laske likimäärin Linnunradan vetovoimakentän aiheuttama voima Maapalloon, kun
yksikkönä käytetään Auringon ja Maapallon välistä vetovoimaa. Tässä tehdään ole-
tus, että Maa liikkuu nopeudella vMaa = 30 km/s pitkin ympyrärataa (RMaa = 1 AU)
Auringon ympäri ja että Aurinko liikkuu pitkin ympyrärataa (R0 = 8.2 kpc) nopeu-
della Θ� = 230 km/s Linnunradan keskuksen ympäri.

3. Widmark & Monarin (2019, MNRAS 482, 262) mukaan paikallinen massatiheys Lin-
nunradan tasossa on ρ0 = 0.12M�/pc3. He arvioivat lisäksi, että Aurinko on täl-
lä hetkellä korkeudella z = 15.3 pc ja liikkuu ylöspäin galaksin tasosta nopeudella
7.2 km s−1.

(a) Laske Luennolla 10 esitetyn mallin mukaan Auringon z-suuntaisen liikkeen “jousi-
vakio” λ ja periodi Pz.

(b) Laske Auringon nopeus sen ohittaessa Linnunradan tason sekä liikkeen ampli-
tudi.

4. Oleta, että tähti on radallaan kokenut pienen radiaalisen ja vertikaalisen poikkea-
man, ξ ja z vastaavasti, Linnunradan tasossa säteellä R = R0 tapahtuvasta ympyrä-
liikkeestä. Kirjoita lausekkeet tähden potentiaalienergialle ja kineettiselle energialle
massayksikköä kohti R0:n, Θ0:n, ξ:n ja z:n funktiona olettaen, että R:n ja z:n suun-
taiset nopeudet tasapainoasemassa ovat Π0 ja Z0.

Ohje: Tähden liikeyhtälöt voidaan tässä tapauksessa kirjoittaa muodossa

ξ̈ = −κ2ξ, z̈ = −λ2z

ja värähtelyliikkeen potentiaalienergiat saadaan näistä integroimalla.
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5. Jos oletetaan, että Linnunradan gravitaatiopotentiaali Φ = Φ(R) riippuu vain kes-
kustasta lasketusta etäisyydestä, on tähden impulssimomentti massayksikköä kohti,
l = RΘ, vakio. Energiaintegraali voidaan tällöin kirjoittaa
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1

2
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l2

R2

)
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Ṙ2 +
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Tämän perusteella radiaalisen liikkeen voidaan ajatella tapahtuvan yhdessä ulottu-
vuudessa efektiivisessä potentiaalissa

Φeff(R) = Φ(R) +
l2

2R2
.

Termiä l2/(2R2) kutsutaan joskus keskipakoisenergiaksi tai keskipakoisvalliksi.

Osoita että säteen R = R0 ympäristössä episyklitaajuuden neliö κ2 on efektiivisen
potentiaalin toinen derivaatta R:n suhteen:

κ2 =

(
∂2Φeff

∂R2

)
R=R0

.

Tämä pätee muuallakin missä potentiaali on aksisymmetrinen, mutta tässä tehtävässä
voit käyttää κ:n esitystä Oortin vakioiden avulla, κ2 = −4B(A−B).
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