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Α.Εισαγωγή 
 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Μηχανικής είναι το Πρόβλημα των Τριών 

Σωμάτων, που αποτελεί την πιο απλή εκδοχή του προβλήματος της αμοιβαίας 

αλληλεπίδρασης των «πολλαπλών σωμάτων». Στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιήσουμε το Περιορισμένο Πρόβλημα των Τριών Σωμάτων, θα θεωρήσουμε 

δηλαδή ότι η μάζα του τρίτου σώματος είναι αμελητέα σε σχέση με τις μάζες των 

μελών του διπλού συστήματος, έτσι ώστε αν και κινείται στο πεδίο τους να μην 

επηρεάζει την κίνηση τους. Πολλές φορές, λόγω ακρίβειας ή ύπαρξης ανώμαλων 

σημείων, σταματάει η ολοκλήρωση των διαφορικών εξισώσεων κίνησης στις 

περιστρεφόμενες συντεταγμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 

υπολογίσουμε αριθμητικά την τροχιά του τρίτου σώματος.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε την μέθοδο εξομάλυνσης που 

εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των συγκρούσεων των σωμάτων που κινούνται σε 

βαρυτικό πεδίο.  Θα χρησιμοποιήσουμε τον μετασχηματισμό Levi-Civita, με σκοπό να 

απαλείψουμε τα ανώμαλα σημεία της τροχιάς σύγκρουσης του τρίτου σώματος με 

το ελαφρύ του διπλού συστήματος. Θα γίνει κατάλληλη αλλαγή συντεταγμένων, 

προσθήκη πλασματικού χρόνου και μετασχηματισμός των εξισώσεων κίνησης του 

περιστρεφόμενου συστήματος στις εξομαλυμένες μεταβλητές. 

Αποτέλεσμα θα είναι να πετύχουμε την συνέχιση της ολοκλήρωσης και την 

κατασκευή της τροχιάς για παραπάνω χρόνο σε σχέση με την αρχική ολοκλήρωση.  

Θα παρουσιάσουμε οικογένειες περιοδικών τροχιών συγκεκριμένου συστήματος 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο εξομάλυνσης και θα μελετήσουμε την πορεία μιας 

τροχιάς, όσο αυτή κινείται κοντά στο δεύτερο σώμα. Θα μεταβάλλουμε στη συνέχεια 

τις αρχικές συνθήκες της και θα παρατηρήσουμε την εξάρτησή της από αυτές.  
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Abstract 
 

One of the most important problems of Mechanics is the 3-Body Problem, which is the 

simplest non-integrable version of the problem of mutual gravitational interaction 

between bodies that are assumed as point masses. In this work, we will use the 

Restricted 3-Body Problem, assuming that the mass of the third body is negligible in 

relation to the masses of the members of the binary system, so that although moving 

in their field, it doesn’t affect their movement. In many cases, due to the accuracy or 

the existence of collision points, the integration of the differential equations of motion 

in the rotating coordinates stops, so we can’t calculate the trajectory of the third body 

numerically. 

The purpose of this work is to present the regularization method applied to 

gravitational collisions. The Levi-Civita transformation will be used, in order to 

eliminate the irregularities of the third body collision track with the small body of the  

binary system. Appropriate coordinates transformation will be applied, along with the 

addition of fictitious time and the transformation of the equations of motion of the 

rotating system, to the regularized variables. 

As a result, we aim to continue the integration and thus build the trajectory for more 

time than the initial integration. 

The families of system-specific periodic orbits using the regularization method will be 

presented, and the trajectory of an orbit as it moves near the second body will be 

studied. Following, we will change its initial conditions and observe its dependence on 

them. 
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Β. Περιορισμένο Πρόβλημα Τριών Σωμάτων  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

1.1 Οι Βασικές Αρχές του Μοντέλου 
 

Στο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων θα εισάγουμε κάποιες παραδοχές έτσι ώστε να 

πετύχουμε την μελέτη του: 

Αρχικά θα θεωρήσουμε ότι η μάζα του τρίτου σώματος είναι αμελητέα σε σχέση με 

τις μάζες των μελών του διπλού συστήματος (πρωτεύοντα σώματα), έτσι ώστε αν και 

κινείται στο πεδίο τους να μην επηρεάζει την κίνηση τους (Περιορισμένο Πρόβλημα 

Τριών Σωμάτων). Έτσι τα δύο σώματα του συστήματος θα συνεχίσουν να κινούνται 

σε καθορισμένες τροχιές και μετά την είσοδο του τρίτου. 

Επιπλέον θα λάβουμε υπόψη ότι το σύστημα είναι απομονωμένο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην μας ενδιαφέρουν οι αλληλεπιδράσεις των τριών σωμάτων με 

άλλα (στην περίπτωση πχ του ηλιακού συστήματος). 

Μια άλλη παραδοχή που θα κάνουμε είναι ότι τα μέλη του διπλού συστήματος 

κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από το κέντρο μάζας με σταθερή γωνιακή 

ταχύτητα (γι αυτό και το πρόβλημα ονομάζεται Κυκλικό Περιορισμένο Πρόβλημα 

Τριών Σωμάτων). Επίσης θα θεωρήσουμε ότι τα τόσο αυτά, όσο και το τρίτο σώμα 

κινούνται πάνω στο επίπεδο Οxy (που σημαίνει ότι η z-συνιστώσα της κίνησης είναι 

μηδέν). 

Τέλος θα χρησιμοποιήσουμε τις κανονικοποιημένες μονάδες. Έτσι λοιπόν δεχόμαστε 

πως η παγκόσμια σταθερά έλξης είναι G = 1, η απόσταση των δύο πρωτευόντων 

σωμάτων είναι 𝑅 = 1 και οι κανονικοποιημένες μάζες τους είναι 𝜇1 + 𝜇2 = 1 (όπου 

ισχύει 𝜇2 = 𝜇 =
𝑚2

𝑚1+𝑚2
 , με m1 και m2 να είναι οι πραγματικές μάζες του πρωτεύοντος 

και του δευτερεύοντος σώματος αντίστοιχα). Επίσης η γωνιακή ταχύτητα με την 

οποία κινούνται γύρω από το κέντρο μάζας είναι 𝑛 = 1. 
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1.2 Συστήματα Συντεταγμένων 
 

Για την μελέτη του προβλήματος θα θεωρήσουμε δύο συστήματα συντεταγμένων: το 

αδρανειακό και το περιστρεφόμενο σύστημα. Στο αδρανειακό σύστημα Oξη 

κινούνται τα δύο σώματα γύρω από το κέντρο μάζας τους (που βρίσκεται στο σημείο 

Ο). 

 

         Σχήμα 1: Το αδρανειακό (Οξη) και το περιστρεφόμενο σύστημα (Oxy) αναφοράς 

 

Στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς Oxy θεωρούμε τα δύο σώματα ακίνητα, 

δηλαδή αυτό το σύστημα συντεταγμένων «ακολουθεί» την περιστροφική κίνηση των 

δύο γύρω από το κέντρο μάζας τους με αποτέλεσμα οι περιστρεφόμενες 

συντεταγμένες τους να παραμένουν πάντα σταθερές. Επομένως θεωρούμε ως άξονα 

Οx του συστήματος αναφοράς την ευθεία που ενώνει τα δύο μέλη του συστήματος 

και στο σημείο Ο τοποθετείται το κέντρο μάζας. 
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1.3  Εξισώσεις κίνησης στα συστήματα συντεταγμένων 
 

Αρχικά θα μελετήσουμε τις εξισώσεις κίνησης στο αδρανειακό σύστημα. Όπως 

αναφέρθηκε και στις παραδοχές, η μάζα του τρίτου σώματος είναι αμελητέα σε 

σχέση με τις μάζες των άλλων δύο και η κίνηση του περιγράφεται από την εξίσωση 

του Δεύτερου Νόμου του Νεύτωνα: 𝑚 ∙ �⃗� = 𝐹1⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐹2⃗⃗⃗⃗⃗ (όπου F1 και F2 είναι οι δυνάμεις 

που ασκούνται στο τρίτο σώμα μάζας m από τους δύο αστέρες). Αν γράψουμε την 

διανυσματική εξίσωση σε συνιστώσες προκύπτουν οι εξισώσεις κίνησης: 

�̈� = 𝜇1
𝜉1−𝜉

𝑟1
3 + 𝜇2

𝜉2−𝜉

𝑟2
3         (1) 

�̈� = 𝜇1
𝜂1−𝜂

𝑟1
3 + 𝜇2

𝜂2−𝜂

𝑟2
3        (2) 

όπου: 

𝑟1
2 = (𝜉1 − 𝜉)

2 + (𝜂1 − 𝜂)
2 (3)   και 

𝑟2
2 = (𝜉2 − 𝜉)

2 + (𝜂2 − 𝜂)
2 (4)  

οι αποστάσεις του τρίτου σώματος από τα άλλα δύο. 

 

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Εκεί, όπως 

τονίσαμε και πριν, τα δύο μέλη του συστήματος βρίσκονται πάνω στον Οx άξονα με 

συντεταγμένες: 

 (𝑥1, 𝑦1) = (−𝜇2, 0) και (𝑥2, 𝑦2) = (𝜇1, 0). 

 Οι αποστάσεις από το τρίτο σώμα είναι:  

𝑟1
2 = (𝑥 + 𝜇2)

2 + 𝑦2     (5)    και 𝑟2
2 = (𝑥 − 𝜇1)

2 + 𝑦2     (6).  

 

Για τις συντεταγμένες στο αδρανειακό σύστημα και για τις αντίστοιχες στο 

περιστρεφόμενο, ισχύει ότι: 

(
𝜉
𝜂
) = (

cos 𝑡 − sin 𝑡
sin 𝑡 cos 𝑡

) (
𝑥
𝑦)    (7) 

 

Μετασχηματίζοντας τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτουν οι εξισώσεις κίνησης στο 

περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων: 
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�̈� = − [𝜇1
𝑥+𝜇2

𝑟1
3 + 𝜇2

𝑥−𝜇1

𝑟2
3 ] + 2�̇� − 𝑥     (8) 

�̈� = − [
𝜇1

𝑟1
3 +

𝜇2

𝑟2
3] 𝑦 − 2�̇� + 𝑦                  (9) 

με τα r1 και r2 να προέρχονται από τις σχέσεις (5) και (6). 

Το σύστημα ουσιαστικά έχει μια ελεύθερη παράμετρο μάζας, την μ, αφού 𝜇1 = 1 − 𝜇  

και 𝜇2 = 𝜇 (όπως τονίστηκε και στην Παράγραφο 1.1). 

 

1.4  Ολοκλήρωμα Κίνησης 
 

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (8) και (9) έχουμε: 

�̈� − 2�̇� =
𝜕𝛺

𝜕𝑥
   (10)    και      �̈� + 2�̇� =

𝜕𝛺

𝜕𝑦
   (11)  

Όπου Ω=Ω(x,y) είναι βαθμωτή συνάρτηση δυναμικού και δίνεται από τη σχέση:  

𝛺 =
1

2
(x2 + y2) +

(1−𝜇)

𝑟1
+
μ

𝑟2
  (12)  

Αν πολλαπλασιάσουμε την (10) με το �̇� και την (11) με το �̇�, προκύπτει ότι: 

�̇��̈� + �̇��̈� =
𝜕𝛺

𝜕𝑥
�̇� +

𝜕𝛺

𝜕𝑦
�̇� =

𝑑𝛺

𝑑𝑡
   

και ολοκληρώνοντας, έχουμε την σχέση: 

�̇�2 + �̇�2 = 2𝛺 − 𝐶   

Αν αντικαταστήσουμε την (12) στην παραπάνω σχέση, προκύπτει ότι:  

𝐶 = (x2 + y2) + 2 (
(1−μ)

𝑟1
+
μ

𝑟2
) − �̇�2 − �̇�2   (13) 

Το C που υπολογίζεται από την σχέση (13) είναι το ολοκλήρωμα Jacobi του 

συστήματος. 

Με πολλαπλασιασμό της (13) με (-1/2) έχουμε: 

ℎ = −(
1

2
)𝐶 =

1

2
(�̇�2 + �̇�2) −

1

2
(x2 + y2) − (

(1−μ)

𝑟1
+
μ

𝑟2
)   (14) 

Παρατηρούμε ότι ο πρώτος όρος της (14) βρίσκεται σε μια μορφή που μοιάζει με την 

κινητική ενέργεια Τ και οι δύο υπόλοιποι όροι αποτελούν το υποθετικό δυναμικό V, 

τότε η (14) γράφεται ως: ℎ = 𝑇 + 𝑉. Tο ℎ καλείται ολοκλήρωμα της ενέργειας και 

ουσιαστικά είναι ισοδύναμο με το ολοκλήρωμα Jacobi. 



9 
 

2. Συμμετρικές Περιοδικές Τροχιές 
 

Έστω μια τροχιά που περιγράφεται ως εξής: 𝑅(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), �̇�(𝑡), �̇�(𝑡)).Η 𝑅(𝑡) 

καλείται περιοδική τροχιά εφόσον ισχύει 𝑅(𝑡) = 𝑅(𝑡 + 𝑇), ∀𝑡. Η 𝑅(𝑡) αντιστοιχεί σε 

ενέργεια h και αρχικές συνθήκες: 𝑥(0) = 𝑥0, 𝑦(0) = 𝑦0,�̇�(0) = �̇�0, �̇�(0) = �̇�0. 

Μια περιοδική τροχιά 𝑅(𝑡)ονομάζεται συμμετρική (ΣΠΤ) αν: 

-Τέµνει τον άξονα Οx κάθετα δύο φορές.                                                               

-Μπορεί να αντιπροσωπευτεί από αρχικές συνθήκες (Σχήμα 2α):                              

𝑥(0) = 𝑥0, 𝑦(0) = 0, �̇�(0) = 0, �̇�(0) = �̇�0. 

-Αν �̇�(0) = 0 τότε και �̇�(𝑇/2) = 0, όπου Τ η περίοδος.    

-Μια ΣΠΤ µπορεί να αντιπροσωπευτεί από ένα σηµείο (αλλά όχι µοναδικά) στο 

επίπεδο 𝑥0 − �̇�0 ή στο 𝑥0 − ℎ. Η παραµετρική συνέχιση της τροχιάς αντιπροσωπεύεται 

από µια καµπύλη σε ένα από τα παραπάνω επίπεδα που ονοµάζεται χαρακτηριστική 

καµπύλη. Ένα µέρος ή ολόκληρη η καµπύλη καλείται και ως οικογένεια περιοδικών 

τροχιών  αν όλες οι τροχιές της µπορούν να χαρακτηριστούν από µια κοινή ιδιότητα.     

-Μια ΣΠΤ αντιστοιχεί σε �̅� = 0ή�̅� = 𝜋και 𝑓 = 0ή𝜋, όπου 𝑓 η αληθής ανωµαλία και 

�̅� το μήκος του περιηλίου. ∆ηλαδή, οι αρχικές συνθήκες της τροχιάς αντιστοιχούν σε 

θέση περιηλίου ή αφηλίου όταν οι τροχιές είναι σχεδόν ελλειπτικές. 

 

Σχήμα 2: Αρχικές συνθήκες συμμετρικής τροχιάς (α) στο περιστρεφόμενο και (β) στο αδρανειακό σύστημα 
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3. Ευστάθεια Περιοδικών Τροχιών 
 

Ένα σημαντικό μέρος στην μελέτη τροχιών είναι ο χαρακτηρισμός τους ως ευσταθείς 

ή ασταθείς περιοδικές τροχιές. Ισχύει ότι κοντά σε μια ευσταθή περιοδική τροχιά 

υπάρχει μια ευσταθής περιοχή, όπου το σύστημα εκτελεί περατωμένες, 

ημιπεριοδικές κινήσεις οι οποίες ανήκουν τοπολογικά σε ένα τόρο, στο χώρο των 

φάσεων. Αντίθετα, κοντά σε μια ασταθή περιοδική τροχιά έχουμε εν γένει χαοτικές 

κινήσεις με αποτέλεσμα το μικρό σώμα να συγκρουστεί ή να φύγει στο άπειρο. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος μελέτης της ευστάθειας των περιοδικών τροχιών 

του συστήματος, η οποία στηρίζεται στην γραμμική προσέγγιση και ονομάζεται 

γραμμική ευστάθεια.  

Έστω οι τέσσερις διαφορικές εξισώσεις: 

�̇� = 𝑓1(𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦) = 𝑢𝑥      (15) 

�̇� = 𝑓2(𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦) = 𝑢𝑦     (16) 

𝑢�̇� = 𝑓3(𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦) = −[𝜇1
𝑥+𝜇2

𝑟1
3 + 𝜇2

𝑥−𝜇1

𝑟2
3 ] + 2𝑢𝑦 − 𝑥     (17) 

𝑢�̇� = 𝑓4(𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦) = − [
𝜇1

𝑟1
3 +

𝜇2

𝑟2
3] 𝑦 − 2𝑢𝑥 + 𝑦                 (18) 

Θεωρούμε το γραμμικοποιημένο σύστημα των εξισώσεων (15)-(18) που είναι της 

μορφής:  

�̇� = 𝑃(𝑡)𝜉    (19) 

όπου 

𝑃(𝑡) είναι πίνακας 4x4 που παίρνει ως στοιχεία τις συναρτήσεις 𝑃𝑖𝑗 =
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑋𝑗


 

(θεωρούνται συνεχείς) με 𝑖, 𝑗 = 1,2,3,4 και 𝑋1 = 𝑥, 𝑋2 = 𝑦, 𝑋3 =𝑢𝑥, 𝑋4 = 𝑢𝑦   

και 

 𝜉 = (

𝜉1
𝜉2
𝜉3
𝜉4

)    όπου 𝜉1, 𝜉2, 𝜉3, 𝜉4 είναι οι διαταραχές των 𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 αντίστοιχα. 

Η γενική λύση του συστήματος (19) εκφράζεται ως γραμμικός συνδυασμός τεσσάρων 

γραμμικά ανεξάρτητων λύσεων του συστήματος. Οι λύσεις αυτές μπορούν να 

αποτελέσουν τις στήλες ενός 4x4 πίνακα, που ονομάζεται θεμελιώδης πίνακας 



11 
 

λύσεων 𝛥(𝑡). Με την βοήθεια αυτού του πίνακα, μια τυχούσα λύση 𝜉(𝑡) του 

συστήματος (19) γράφεται υπό την μορφή: 

𝜉(𝑡) = 𝛥(𝑡)𝜉(0)         (20) 

όπου 𝜉(0)  οι αρχικές συνθήκες. 

Αν αντί του πίνακα 𝛥(𝑡) θεωρούσαμε έναν άλλο πίνακα λύσεων 𝛥′(𝑡), τότε ή λύση 

𝜉(𝑡) θα εκφραζόταν ως: 

𝜉(𝑡) = 𝛥′(𝑡)𝐶                 (21) 

όπου 

 𝐶 = [𝛥′(0)]−1𝜉(0)      (22) 

Ο θεμελιώδης πίνακας λύσεων 𝛥(𝑡) επαληθεύει την σχέση που μπορεί να 

διαπιστωθεί εύκολα: 

�̇�(𝑡) = 𝑃(𝑡)𝛥(𝑡)        (23) 

σχέση που ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο πίνακα λύσεων. Επίσης γενικεύεται για 

τυχαίο πίνακα λύσεων𝛥′(𝑡): 

𝛥′(𝑡) = 𝛥(𝑡)𝛥′(0)        (24) 

 

Ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας 𝑃(𝑡) στο σύστημα (4.5) είναι Τ-περιοδικός: 

𝑃(𝑡 + 𝛵) = 𝑃(𝑡)          (25) 

Τότε ο πίνακας 𝛥′(𝑡) = 𝛥(𝑡 + 𝛵) είναι επίσης πίνακας λύσεων. Αν θέσουμε 𝑡 = 𝑡 + 𝑇 

στην σχέση (23) παίρνουμε: 

�̇�(𝑡 + 𝛵) = 𝑃(𝑡 + 𝛵)𝛥(𝑡 + 𝛵)      (26) 

και λόγω της (25): 

𝛥′̇ (𝑡) = 𝑃(𝑡)𝛥′(𝑡)         (27) 

άρα ο πίνακας 𝛥′(𝑡) = 𝛥(𝑡 + 𝛵) είναι πίνακας λύσεων και κατά συνέπεια ισχύει η (24), 

δηλαδή: 

𝛥(𝑡 + 𝛵) = 𝛥(𝑡)𝛥(𝑇)  (28) 

και θέτοντας 𝑡 = 𝑇: 

𝛥(2𝛵) = [𝛥(𝑇)]2        (29) 
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Με επαγωγή γενικεύεται η σχέση ως εξής: 

𝛥(𝑛𝛵) = [𝛥(𝑇)]𝑛       (30) 

όπου n ακέραιος και θετικός αριθμός. 

Αν θεωρήσουμε την γενική λύση 𝜉(𝑡) του συστήματος (19) που αντιστοιχεί στις 

αρχικές συνθήκες 𝜉(0) και την απεικόνιση που ορίζεται για τις χρονικές στιγμές         

𝑡𝑛 = 𝑛𝑇 (ακέραια πολλαπλάσια της περιόδου Τ), λόγω των (20) και (30): 

𝜉(𝑛𝛵) = [𝛥(𝑇)]𝑛𝜉(0)    (31) 

Από την σχέση αυτή φαίνεται ο ρόλος του πίνακα 𝛥(𝑇) , θεμελιώδη πίνακα λύσεων 

𝛥(𝑡) για 𝑡 = 𝑇, στη συμπεριφορά της γενικής λύσης του συστήματος. Ο πίνακας αυτός 

ονομάζεται μονόδρομος πίνακας. 

 

 

Έστω ότι ο πίνακας 𝑃(𝑡) είναι άρτιας τάξης (4x4), Τ-περιοδικός και έχει την ιδιότητα 

𝐽𝑃(𝑡) = 𝐴(𝑡) = συμμετρικός πίνακας   (32) 

όπου J ένας 4x4 πίνακας που ορίζεται από την σχέση 

𝐽 = (
𝑂2 −𝐼2
𝐼2 𝑂2

)           (33) 

και 𝛢(𝑡) είναι ένας Τ-περιοδικός 4x4 συμμετρικός πίνακας (𝑂2 είναι ο μηδενικός 2x2 

πίνακας και  𝐼2 ο μοναδιαίος 2x2 πίνακας). 

Στην περίπτωση που ισχύει η σχέση (32) το γραμμικό σύστημα (19) παίρνει την 

μορφή: 

𝐽�̇� = 𝛢(𝑡)𝜉               (34) 

Το σύστημα (34) ονομάζεται γραμμικό Χαμιλτονιανό Σύστημα. Μπορούμε το 

σύστημα να το γράψουμε στην μορφή: 

�̇� = (𝐽−1𝛢(𝑡))𝜉        (35) 

ή αλλιώς  

�̇� = 𝑃(𝑡)𝜉                 (36) 

όπου 

𝑃 = −𝐽𝐴(𝑡)               (37)   αφού ισχύει   𝐽−1 = −𝐽 



13 
 

Εφόσον ο πίνακας 𝛢(𝑡) είναι συμμετρικός, αποδεικνύεται ότι: 

ί𝜒𝜈𝜊𝜍𝑃(𝑡) = 0         (38) 

Επομένως, λόγω της παραπάνω ιδιότητας αποδεικνύεται ότι για τυχόν γραμμικό 

Χαμιλτονιανό Σύστημα ισχύει: 

|𝛥(𝑡)| = 1                 (39) 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ορίζουσα του θεμελιώδη πίνακα λύσεων ενός 

γραμμικού Χαμιλτονιανού Συστήματος είναι σταθερή, ανεξάρτητη του χρόνου και ίση 

με την μονάδα. Ειδικότερα, για ένα μονόδρομο πίνακα ισχύει η σχέση: 

|𝛥(𝛵)| = 1                 (40) 

Να σημειώσουμε και την συμπλεκτική ιδιότητα του μονόδρομου πίνακα 𝛥(𝛵): 

𝛥−1𝐽𝛥 = 𝐽                    (41)  (𝛥−1 είναι ο αντίστροφος πίνακας) 

και ο πίνακας που επαληθεύει αυτήν την ιδιότητα καλείται συμπλεκτικός πίνακας. 

Υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές του 𝛥(𝛵) μέσω της χαρακτηριστικής εξίσωσης: 

|𝛥(𝛵) − 𝜆𝛪| = 0        (42) 

Λόγω της παραπάνω ιδιότητας, οι ιδιοτιμές του μονόδρομου πίνακα ταξινομούνται 

κατά αντίστροφα ζεύγη. Επίσης, επειδή οι λύσεις που αποτελούν τις στήλες του 𝛥(𝛵) 

θεωρούνται πραγματικές, ο μονόδρομος πίνακας 𝛥(𝛵) είναι πραγματικός. Επομένως 

η (42) έχει πραγματικούς συντελεστές και συνεπώς οι ιδιοτιμές ταξινομούνται κατά 

συζυγή μιγαδικά ζεύγη. 

Με βάση αυτά μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: 

i) Αν υπάρχει μια ρίζα πραγματική και ίση προς την μονάδα (𝜆1 = 1), τότε υπάρχει και 

η αντίστροφή της (𝜆2 = 1), δηλαδή μια μοναδιαία ιδιοτιμή είναι πάντοτε διπλή. Το 

ίδιο ισχύει και για ιδιοτιμή ίση με -1. 

ii) Αν υπάρχει μια ρίζα μεγαλύτερη της μονάδας (𝜆1 > 1), τότε υπάρχει και μια ρίζα 

μικρότερη της μονάδας, 𝜆2 =
1

𝜆1
< 1 και επίσης 𝜆2 > 0. Ομοίως αν (𝜆1 < −1) υπάρχει 

και (−1 < 𝜆2 < 0). 

iii) Αν υπάρχει μια ιδιοτιμή μιγαδική με μέτρο ίσο προς μονάδα (𝜆1 = 𝑒
𝑖𝜑), τότε 

υπάρχει και μια ιδιοτιμή 𝜆2 = 𝑒
−𝑖𝜑 ώστε 𝜆1𝜆2 = 1 . Οι ιδιοτιμές είναι πάνω στο 

μοναδιαίο κύκλο. 
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iv) Αν υπάρχει μια ιδιοτιμή μιγαδική με μέτρο διάφορο της μονάδας𝜆1 = 𝑅𝑒
𝑖𝜑, 

𝑅 > 1,τότε υπάρχουν και οι εξής τρεις ιδιοτιμές 𝜆2 =
1

𝑅
𝑒𝑖𝜑, 𝜆3 = 𝑅𝑒

−𝑖𝜑 και  

𝜆4 =
1

𝑅
𝑒−𝑖𝜑, διότι μόνο τότε οι ιδιοτιμές διατάσσονται κατά αντίστροφα ζεύγη. 

 

Από τις τιμές των ιδιοτιμών προκύπτει η ευστάθεια των περιοδικών τροχιών του 

συστήματος.  

Σε ένα σύστημα με δύο βαθμούς ελευθερίας , αρχικά πρέπει να ισχύει ότι οι δύο 

ιδιοτιμές λ1=λ2=1 γιατί το σύστημα είναι Χαμιλτονιανό.   

Για να είναι μια περιοδική τροχιά ευσταθής πρέπει οι ιδιοτιμές  λ3 και λ4 του 

μονόδρομου πίνακα να είναι µιγαδικές συζυγείς με μέτρο ίσο με την μονάδα (πάνω 

στον µιγαδικό κύκλο).  

Αν οι λ3 και λ4 είναι ίσες με 1 ή -1 τότε έχουμε κρίσιμη ευστάθεια της τροχιάς.  

Αν οι ιδιοτιμές είναι πραγματικές, ανά ζεύγη αντίστροφες και διάφορες του 1 ή -1 η 

τροχιά είναι ασταθής. 

 

Ένας δεύτερος τρόπος εύρεσης της ευστάθειας είναι με τον υπολογισμό του δείκτη 

ευστάθειας 𝑘: 

𝑘 = ί𝜒𝜈𝜊𝜍𝛸(𝑇) − 2       (4.29) (43) 

όπου 𝛸(𝑇) ο μονόδρομος πίνακας. 

- αν  −2 < 𝑘 < 2   η περιοδική τροχιά είναι ευσταθής 

- αν 𝑘 < −2ή𝑘 > 2   η περιοδική τροχιά είναι ασταθής 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Γ. Μετασχηματισμός Levi - Civita  
 

Θεωρούμε το περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων ως το z-επίπεδο που 

περιγράφεται από την σχέση  

𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑖 (44) 

και το αντίστοιχο εξομαλυμένο (κανονικοποιημένο) w-επίπεδο που περιγράφεται 

από την σχέση 

𝑤 = 𝑢 + 𝑣𝑖  (45) 

Θα χρησιμοποιήσουμε τον μετασχηματισμό συντεταγμένων  

𝑧 = 𝑓(𝑤) = 𝑤2  (46) 

έτσι ώστε να μεταφερθούμε από το περιστρεφόμενο σύστημα στο εξομαλυμένο. Η 

συνάρτηση αυτή εξομαλύνει την ανωμαλία στην αρχή των αξόνων στο πρόβλημα των 

δύο σωμάτων. Η συνάρτηση μετασχηματισμού 𝑍 = 𝑧 − 𝜇 μετακινεί το σημείο 𝑧 = 𝜇 

του z-επιπέδου στην αρχή των αξόνων του Z-επιπέδου. Έτσι, ο μετασχηματισμός        

𝑧 = 𝑤2 θα εξομαλύνει ξανά το ανώμαλο σημείο στην αρχή των αξόνων του                              

Z-επιπέδου και ακολούθως στο σημείο 𝑧 = 𝜇 του z-επιπέδου. Αφού στο περιορισμένο 

πρόβλημα, τα πρωτεύοντα σώματα βρίσκονται στα σημεία 𝑧1 = −𝜇 και 𝑧2 = 1 − 𝜇, ο 

μετασχηματισμός 𝑧 = 𝑤2 − 𝜇 θα εξομαλύνει το ανώμαλο σημείο στη μάζα 𝑚1 και ο 

μετασχηματισμός 𝑧 = 𝑤2 + 1 − 𝜇  θα εξομαλύνει το ανώμαλο σημείο στη μάζα 𝑚2. 

Τέτοιοι σχηματισμοί καλούνται τοπικές εξομαλύνσεις, αφού διαλέγοντας 

οποιονδήποτε από τους παραπάνω μετασχηματισμούς, μόνο ένα από τα ανώμαλα 

σημεία εξαλείφονται. 

Με σκοπό να αποφύγουμε την κρούση με το ελαφρύ σώμα, ο μετασχηματισμός που 

θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι: 

𝑧 = 𝑤2 + 1 − 𝜇  (47) 

Η σχέση (47) μετασχηματίζει το σημείο 𝑃2(1 − 𝜇, 0) του z-επιπέδου στην αρχή των 

αξόνων του w-επιπέδου και ταυτόχρονα το σημείο 𝑃1(−𝜇, 0) που είναι η θέση του 

άλλου σώματος στο z-επίπεδο μετασχηματίζεται στο σημείο 𝑤1,2 = ±𝑖. Η αρχή των 

αξόνων του φυσικού επιπέδου μετακινείται στο 𝑤1,2 = ±𝑖√(1 − 𝜇).  Παρακάτω 

εμφανίζονται και σχηματικά οι μετασχηματισμοί των βασικών σημείων του                          

z-επιπέδου στο w-επίπεδο (Σχήμα 3): 
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Επίσης το πάνω μισό του z-επιπέδου (𝑦 > 0) μπορεί να μετασχηματιστεί στο πρώτο 

τεταρτημόριο του w-επιπέδου (𝑢 > 0, 𝑣 > 0) και στο τρίτο τεταρτημόριο (𝑢 < 0, 𝑣 <

0). Η σχέση των σημείων του z και w επιπέδου έχουν αντιστοιχία ένα προς δύο, το 

οποίο σημαίνει πως κάθε σημείο στο z-επίπεδο αντιστοιχούν δύο σημεία του w-

επιπέδου (πλην του σημείου 𝑧 = 1 − 𝜇 που αντιστοιχεί στην αρχή των αξόνων του w-

επιπέδου). Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4) εμφανίζεται σχηματικά ο 

μετασχηματισμός όλου του z-επιπέδου στο w. Οι τέσσερις περιοχές του z-επιπέδου 

έχουν χωριστεί με βάση την θέση του σώματος στην οποία πραγματοποιείται η 

εξομάλυνση (κάθετη γραμμή στο σημείο P2) και όχι με βάση την θέση του                                  

y-άξονα.Παρατηρείται πως κάθε τεταρτημόριο του z-επιπέδου μετασχηματίζεται σε 

δύο περιοχές στο w-επίπεδο και επίσης κάθε κομμάτι των αξόνων x και y 

μετασχηματίζεται σε δύο κομμάτια, πάνω στους άξονες u και v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 

 

 

Σχήμα 3: Θέσεις των σωμάτων του διπλού συστήματος και της αρχής των αξόνων Ο(0,0) στο περιστρεφόμενο (αριστερά) και στο 
εξομαλυμένο (δεξιά) σύστημα συντεταγμένων 

Σχήμα 4: Απεικόνιση του z-επιπέδου (αριστερά) στο w-επίπεδο (δεξιά) με τον μετασχηματισμό Levi-Civita:  𝑧 = 𝑤2 + 1 − 𝜇 
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Εισάγουμε επίσης και τον πλασματικό χρόνο (τ) ως μια πραγματική ποσότητα και το 

μετασχηματισμό του χρόνου μέσω της σχέσης:  

𝑑𝑡

𝑑𝜏
= 𝑔(𝑤) = 4(𝑢2 + 𝑣2)  (48) 

Όπου το 𝑔(𝑤) είναι μια πραγματική συνάρτηση της μεταβλητής w. 

Μέσω της σχέσης (47) μπορούμε να βρούμε την σχέση μεταξύ των συντεταγμένων 

στα δύο συστήματα. 

𝑧 = 𝑤2 + 1 − 𝜇
(44)(45)
⇒     {

𝑥 = 𝑢2 − 𝑣2 + 1 − 𝜇(49𝛼)

𝑦 = 2𝑢𝑣(49𝑏)
    

 

Από τις σχέσεις (49α) και (49b) μπορούμε εύκολα να βρούμε και τις σχέσεις των 

εξομαλυμένων συντεταγμένων συναρτήσει των περιστρεφόμενων: 

𝑣 = ±√
−(4𝑥−4+4𝜇)+√(4𝑥−4+4𝜇)2+16𝑦2

8
           (50α) 

𝑢 = ±√𝑥 + (
−(4𝑥 − 4 + 4𝜇) + √(4𝑥 − 4 + 4𝜇)2 + 16𝑦2

8
) − 1 + 𝜇(50𝑏) 

 

Στην συνέχεια της εργασίας, από τις δύο τιμές που προκύπτουν για κάθε 

εξομαλυμένη μεταβλητή, σύμφωνα με τις σχέσεις (50α) και (50b), θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτές με το θετικό πρόσημο. 

Αν παραγωγίσουμε τις σχέσεις (49α) και (49b) ως προς τον πραγματικό χρόνο t, θα 

βρούμε την αντίστοιχη σχέση για τις ταχύτητες (ο τόνος εκφράζει την παράγωγο της 

εξομαλυμένης μεταβλητής ως προς τον πλασματικό χρόνο τ) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 2𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑡
− 2𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 2𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝑡
− 2𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝑡
=

1

4(𝑢2 + 𝑣2)
(2𝑢𝑢′ − 2𝑣𝑣′) 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 2𝑢

𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 2𝑣

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 2𝑢

𝑑𝑣

𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝑡
+ 2𝑣

𝑑𝑢

𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝑡
=

1

4(𝑢2 + 𝑣2)
(2𝑢𝑣′ + 2𝑣𝑢′) 

Οι σχέσεις μπορούν να γραφούν σε μορφή πινάκων: 

(
�̇�
�̇�
) =

1

2(𝑢2+𝑣2)
(
𝑢 −𝑣
𝑣 𝑢

) (𝑢′
𝑣′
)     (51) 
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και αν γίνει και αντιστροφή πινάκων: 

(𝑢′
𝑣′
) = 2 (

𝑢 𝑣
−𝑣 𝑢

) (
�̇�
�̇�
)        (52) 

Όπου αντίστοιχα η τελεία εκφράζει την παράγωγο της μεταβλητής ως προς τον 

πραγματικό χρόνο t. 

Στην συνέχεια, για τον υπολογισμό των εξισώσεων κίνησης στις εξομαλυμένες 

συντεταγμένες, θα χρησιμοποιήσουμε τον φορμαλισμό του Czebehely. 

 

Οι εξισώσεις κίνησης του περιορισμένου προβλήματος (σχέσεις 15-18) μπορούν να 

γραφούν με την βοήθεια της μιγαδικής μεταβλητής 𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑖 ως:  

�̈� + 2𝑖𝑧 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑧𝑈   (53) 

όπου     𝑔𝑟𝑎𝑑𝑧𝑈 =
𝜕𝑈

𝜕𝑥
+ 𝑖

𝜕𝑈

𝜕𝑦
 

 

χρησιμοποιούμε επίσης τον συμβολισμό  

𝑈 =
1

|𝑧|
−
𝐶

2
     (54) 

όπου C είναι το ολοκλήρωμα Jacobi όπως το ορίσαμε με την σχέση 13. 

 

Ισχύει ότι: 

�̇� =
𝑑𝑧

𝑑𝑡
=
𝑑𝑓(𝑤)

𝑑𝑤

𝑑𝑤

𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝑡
= 𝑓′(𝑤)𝑤′�̇�(55) 

 

�̈� = 𝑓′(𝑤)𝑤′�̈� +
𝑑𝑓′(𝑤)

𝑑𝑤

𝑑𝑤

𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝑡
𝑤′�̇� + 𝑓′(𝑤)

𝑑𝑤′

𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝑡
�̇� => 

�̈� = 𝑓′(𝑤)𝑤′�̈� + [𝑓′′(𝑤)𝑤′
2
+ 𝑓′(𝑤)𝑤′′]�̇�2            (56) 

όπου      
𝑑𝑓(𝑤)

𝑑𝑤
= 𝑓′(𝑤),

𝑑𝑤

𝑑𝜏
= 𝑤′,

𝑑𝜏

𝑑𝑡
= �̇� 

 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑤𝑈 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑤 (
1

|𝑧|
−
𝐶

2
) =

𝑑
1

|𝑧|

𝑑𝑤
= 𝑓′̅𝑔𝑟𝑎𝑑𝑧𝑈         (57) 

όπου η παύλα σημαίνει το συζηγές: 𝑓′̅ = (
𝑑𝑓

𝑑𝑤

̅̅ ̅
)   και 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑤𝑈 =

𝜕𝑈

𝜕𝑢
+ 𝑖

𝜕𝑈

𝜕𝑣
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Αν θεωρήσουμε τέλος πως 𝑔(𝑤) = |𝑓′|2 τότε η εξίσωση κίνησης στο εξομαλυμένο 

γράφεται ως: 

w′′ + 2𝑖𝑔(𝑤)𝑤′ = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑤𝑔(𝑤)𝑈   (58) 

 

Η ενέργεια Jacobi στο περιστρεφόμενο σύστημα δίνεται από την σχέση: 

|�̇�|2 = 2𝑈     (59) 

Αν μετασχηματίσουμε το ολοκλήρωμα της ενέργειας στο εξομαλυμένο σύστημα 

(χρησιμοποιώντας το U που δίνεται στην σχέση 54), αυτό γράφεται ως:  

|
𝑑𝑤

𝑑𝜏
|
2
= 2𝑔(𝑤)𝑈       (60) 

 

Ισχύει ότι 𝑈 = 𝛺 − 𝐶 2⁄ => 2𝑈 = 2𝛺 − 𝐶 και με βάση αυτό τον μετασχηματισμό 

καθώς και τις σχέσεις (12) και (48), η (60) γράφεται ως:  

|
𝑑𝑤

𝑑𝜏
|
2

= 𝑔(𝑤)(2𝛺 − 𝐶) =>
𝑢′
2
+ 𝑣′

2

4(𝑢2 + 𝑣2)
= 2𝛺 − 𝐶 => 

𝐶𝑟𝑒𝑔 = (x
2 + y2) + 2

(1 − 𝜇)

𝑟1
+ 2

μ

𝑟2
−
𝑢′
2
+ 𝑣′

2

4(𝑢2 + 𝑣2)
=> 

𝐶𝑟𝑒𝑔 = ((𝑢
2 − 𝑣2 + 1 − 𝜇)2 + 4𝑢2𝑣2) + 2

(1 − 𝜇)

𝑟1
+ 2

μ

𝑟2
−
𝑢′
2
+ 𝑣′

2

4(𝑢2 + 𝑣2)
(61) 

όπου  

𝑟1 = |𝑧 + 𝜇| = |𝑧 − 1 + 1 + 𝜇| = |𝑤
2 + 1|         (62) 

𝑟2 = |𝑧 − 1 + 𝜇| = |𝑤|
2                                        (63) 

οι απόστάσεις του τρίτου σώματος από τα δύο μέλη του διπλού συστήματος, στις 

εξομαλυμένες συντεταγμένες. 

Η σχέση (61) μας δίνει την τιμή της ενέργειας Jacobi στο εξομαλυμένο σύστημα 

αναφοράς. 

Αν πολλαπλασιάσουμε την σχέση (61) με τον συντελεστή –(1/2) θα έχουμε την τιμή 

του ολοκληρώματος της ενέργειας h στο εξομαλυμένο σύστημα. 
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Γνωρίζουμε πως 

𝑈 =
1

2
(x2 + y2) +

(1 − 𝜇)

𝑟1
+
μ

𝑟2
−
𝐶

2
=> 

𝑈 =
1

2
((𝑢2 − 𝑣2 + 1 − 𝜇)2 + 4𝑢2𝑣2) +

(1−𝜇)

|𝑤2+1|
+

μ

|𝑤|2
−
𝐶𝑟𝑒𝑔

2
    (64) 

 

και  𝑔(𝑤) = 4(𝑢2 + 𝑣2) 

Οι εξισώσεις κίνησης από την σχεση (58), στο εξομαλυμένο σύστημα γίνονται:  

𝑢′′ = 8𝑟𝑣′ + (𝑈𝑔(𝑤))𝑢     (66) 

𝑣′′ = −8𝑟𝑢′ + (𝑈𝑔(𝑤))𝑣     (67) 

(𝑈𝑔(𝑤))𝑢 = 4.0 ∗ 𝑟∗(𝑎 ∗ 𝑢 + 𝑢 ∗ (+2.0− 2.0 ∗ 𝜇 + 2.0 ∗ 𝑟) + 𝑐 ∗ 𝑢 ∗

(+1.0 + 𝑟)) + 8.0 ∗ 𝑢 ∗ (−0.5 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑔+ 𝜇/𝑟+(1.0 − 𝜇)/√𝑏 + 𝑑)  (68) 

(𝑈𝑔(𝑤))𝑣 = 4.0 ∗ 𝑟∗(𝑎 ∗ 𝑣 + 𝑣 ∗  (−2.0+ 2.0 ∗ 𝜇 + 2.0 ∗ 𝑟) + 𝑐 ∗ 𝑣 ∗

(−1.0 + 𝑟)) + 8.0 ∗ 𝑣 ∗  (−0.5 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑔+ 𝜇/𝑟+(1.0 − 𝜇)/√𝑏+ 𝑑) (69) 

όπου: 

𝑟 =  𝑢2 + 𝑣2 

𝑎 =  −2.0 ∗ 𝜇/𝑟2 

𝑏 =  𝑢4 +(𝑣2 − 1.0)2 +(𝑣2 + 1.0) ∗ 2 ∗ 𝑢2 

𝑐 =   2.0 ∗  (𝜇 − 1.0)/𝑏3/2 

𝑑 =   0.5 ∗  (4.0 ∗ 𝑢2 ∗ 𝑣2 + (−1.0 + 𝜇 − 𝑢2 + 𝑣2)2) 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και το γραμμικοποιημένο σύστημα που θα 

χρησιμοποιηθεί στην εύρεση ευστάθειας των τροχιών καθώς και στον υπολογισμό 

του εκθέτη Lyapunov: 

 

 

 

 



21 
 

Θα χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις των εξομαλυμένων συντεταγμένων (Σχέσεις 66-

69) γράφοντας τες στη μορφή: 

𝑢′ = 𝑢𝑡 = 𝑓1(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡 , 𝑣𝑡)  (70) 

𝑣′ = 𝑣𝑡 = 𝑓2(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡, 𝑣𝑡)  (71) 

𝑢𝑡
′ = 8𝑟𝑣𝑡 + (𝑈𝑔(𝑤))𝑢 = 𝑓3

(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡, 𝑣𝑡)  (72) 

𝑣𝑡
′ = −8𝑟𝑢𝑡 + (𝑈𝑔(𝑤))𝑣 = 𝑓4

(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡, 𝑣𝑡)   (73) 

όπου 𝑢𝑡 η u-συνιστώσα της ταχύτητας και 𝑣𝑡 η v-συνιστώσα της ταχύτητας. 

Παίρνουμε τον γραμμικοποιημένο πίνανα Α, που υπολογίζεται ως εξής: 

𝛢 =

(

 
 
 
 

𝜕𝑓1

𝜕𝑢

𝜕𝑓1

𝜕𝑣

𝜕𝑓1

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓1

𝜕𝑣𝑡
𝜕𝑓2

𝜕𝑢

𝜕𝑓2

𝜕𝑣

𝜕𝑓2

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓2

𝜕𝑣𝑡
𝜕𝑓3

𝜕𝑢

𝜕𝑓3

𝜕𝑣

𝜕𝑓3

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓3

𝜕𝑣𝑡
𝜕𝑓4

𝜕𝑢

𝜕𝑓4

𝜕𝑣

𝜕𝑓4

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓4

𝜕𝑣𝑡)

 
 
 
 

   (74) 

και κατασκευάζουμε τις τέσσερις εξισώσεις του γραμμικοποιημένου συστήματος, 

χρησιμοποιώντας την σχέση: 

�̇� = 𝛢𝜉      όπου   𝜉 = (

𝜉1
𝜉2
𝜉3
𝜉4

)   οι διαταραχές των 𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡 , 𝑣𝑡 αντίστοιχα. 

κάνοντας τους υπολογισμούς προκύπτουν: 

𝜉1̇ = 𝜉3    (75) 

𝜉2̇ = 𝜉4   (76) 

𝜉3̇ = 8 ∗ 𝜉4 ∗ 𝑟+ 𝜉1 ∗(4 ∗ 𝑟 ∗  (2.− 2.∗ 𝜇 + 6.∗ 𝑢
2 + 2.∗ 𝑣2 +(8 ∗ 𝜇

∗ 𝑢2)/𝑟3 + 𝑎−(12 ∗  (−1.0+ 𝜇) ∗ 𝑢2  ∗  (1.0 + 𝑟) ∗ (1.0

+ 𝑟))/𝑏5/2 +(4 ∗  (−1.0+ 𝜇) ∗ 𝑢2)/𝑏3/2 + 

(2 ∗ (−1.0+ 𝜇) ∗ (1. + 𝑟))/𝑏3/2) + 16 ∗ 𝑢 ∗ ((−2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑢)/𝑟2 + 𝑢
∗ (2. − 2.∗ 𝜇 + 2.∗ 𝑟) +(2 ∗ (−1.0+ 𝜇) ∗ 𝑢

∗ (1. + 𝑟))/𝑏3/2) + 8

∗ (−𝐶𝑟𝑒𝑔/2.+ 𝜇/𝑟+(1.− 𝜇)/√𝑏+ 𝑑) + 16 ∗ 𝑢 ∗ 𝑣𝑡) + 

 𝜉2  ∗  (4 ∗ 𝑟 ∗  (4.∗ 𝑢 ∗ 𝑣 +(8 ∗ 𝜇 ∗ 𝑢 ∗ 𝑣)/𝑟
3 −(12 ∗  (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑢 ∗ 𝑣

∗  (−1.+ 𝑟) ∗ (1. + 𝑟))/𝑏5/2 +(4 ∗  (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑢 ∗ 𝑣)/𝑏3/2) + 
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 8 ∗ 𝑢 ∗  ((−2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑣)/𝑟2 + 𝑣 ∗ (−2.+ 2.∗ 𝜇+ 2.∗ 𝑟) +(2 ∗  (−1.+ 𝜇) 

∗ 𝑣 ∗ (−1.+ 𝑟))/𝑏3/2) + 

 8 ∗ 𝑣 ∗  ((−2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑢)/𝑟2 + 𝑢 ∗  (2. − 2.∗ 𝜇 + 2.∗ 𝑟) +(2 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗

𝑢 ∗ (1.+ 𝑟))/𝑏3/2) + 16 ∗ 𝑣 ∗ 𝑣𝑡)        (77) 

 

𝜉4̇ =−8 ∗ 𝜉3  ∗ 𝑟 + 𝜉1  ∗(−16 ∗ 𝑢 ∗ 𝑢𝑡 + 4 ∗ 𝑟 ∗ (4.∗ 𝑢 ∗ 𝑣 +(8 ∗ 𝜇 ∗ 𝑢

∗ 𝑣)/𝑟3 −(12 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑢 ∗ 𝑣 ∗  (−1.+ 𝑟) 

∗  (1. + 𝑟))/𝑏5/2 +(4 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑢 ∗ 𝑣)/𝑏3/2) + 

 8 ∗ 𝑢 ∗ ((−2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑣)/𝑟2 + 𝑣 ∗  (−2.+ 2.∗ 𝜇 + 2.∗ 𝑟) +(2 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑣

∗ (−1.+ 𝑟))/𝑏3/2) + 

 8 ∗ 𝑣 ∗ ((−2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑢)/𝑟2 + 𝑢 ∗ (2. − 2.∗ 𝜇 + 2.∗ 𝑟) +(2 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑢

∗ (1. + 𝑟))/𝑏3/2)) + 

 𝜉2  ∗  (−16 ∗ 𝑢𝑡  ∗ 𝑣 + 4 ∗ 𝑟 ∗ (−2.+ 2.∗ 𝜇+ 2.∗ 𝑢
2 + 6.∗ 𝑣2 +(8 ∗ 𝜇

∗ 𝑣2)/𝑟3 −(2 ∗ 𝜇)/𝑟2 −(12 ∗  (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑣2 ∗ (−1.0 + 𝑟) ∗ (−1.0

+ 𝑟))/𝑏5/2 + 

(4 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑣2)/𝑏3/2 +(2 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗  (−1.+ 𝑟))/𝑏3/2) + 16 ∗ 𝑣

∗ ((−2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑣)/𝑟2 + 𝑣 ∗ (−2.+ 2.∗ 𝜇 + 2.∗ 𝑟) + 

(2 ∗ (−1.+ 𝜇) ∗ 𝑣 ∗ (−1+ 𝑟))/𝑏3/2) + 8 ∗  (−𝐶𝑟𝑒𝑔/2.+ 𝜇/𝑟2 +(1. − 𝜇)/

√𝑏+ 𝑑))  (78) 

 

όπου 

𝑟 =  𝑢2 + 𝑣2 

𝑎 =  −2.0 ∗ 𝜇/𝑟2 

𝑏 =  𝑢4 +(𝑣2 − 1.0)2 +(𝑣2 + 1.0) ∗ 2 ∗ 𝑢2 

𝑐 =   2.0 ∗  (𝜇 − 1.0)/𝑏3/2 

𝑑 =   0.5 ∗  (4.0 ∗ 𝑢2 ∗ 𝑣2 + (−1.0 + 𝜇 − 𝑢2 + 𝑣2)2) 

Για την εύρεση της ευστάθειας και τον υπολογισμό του εκθέτη Lyapunov, 

ολοκληρώνουμε τις τέσσερις εξισώσεις κίνησης (Σχέσεις 70-73) μαζί με τις τέσσερις 

αντίστοιχες του γραμμικοποιημένου συστήματος (Σχέσεις 75-78). 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια περιοδική τροχιά σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες 

(Σχήμα 5) για ένα σύστημα με μάζα 𝜇 = 0.001 και και η αντίστοιχη μετασχηματισμένη 

στις εξομαλυμένες συντεταγμένες (Σχήμα 7). Επίσης, παρουσιάζονται τα 
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διαγράμματα των θέσεων και των ταχυτήτων στα δύο συστήματα συντεταγμένων 

συναρτήσει του πραγματικού χρόνου t (Σχήμα 6)  και του πλασματικού χρόνου τ 

(Σχήμα 8) αντίστοιχα, καθώς και η σχέση μεταξύ των δύο χρόνων (Σχήμα 9). Τέλος, 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα θέσεων και ταχυτήτων στις 

περιστρεφόμενες συντεταγμένες, αφού χρησιμοποιηθεί η εξομάλυνση, με σκοπό να 

δείξουμε, ότι ο μετασχηματισμός Levi-Civita δεν επηρρεάζει την αρχική τροχιά που 

έχουμε σκοπό να μελετήσουμε (Σχήμα 10): 

(το μπλε σημείο αντιστοιχεί στο βαρύ σώμα και το κόκκινο σημείο στο ελαφρύ) 

 

 

Σχήμα 5: Τροχιά σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες (άξονες x-y) με αρχικές συνθήκες:                                                 
x0= 0.6011     y0=0     �̇�0=0     �̇�0=1.0415  
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Σχήμα 7: Μετασχηματισμένη τροχιά σε κανονικοποιημένες συντεταγμένες (άξονες u-v) με αρχικές συνθήκες:                                                 
u0= 0     v0=0.630793    �̇�0=1.31394     �̇�0=0 

 

 

Σχήμα 6: Διαγράμματα θέσεων και ταχυτήτων στις περιστρεφόμενες συντεταγμένες συναρτήσει του πραγματικού χρόνου t 
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Η σχέση μεταξύ του πραγματικού t και του πλασματικού χρόνου τ, εμφανίζεται 

σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Σχήμα 9: Διάγραμμα του πραγματικού χρόνου t συναρτήσει του πλασματικού χρόνου τ 

 

 

 

Σχήμα 8: Διαγράμματα θέσεων και ταχυτήτων στις κανονικοποιμένες συντεταγμένες συναρτήσει του πλασματικού χρόνου τ 
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Για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού Levi-Civita που 

χρησιμοποιήσαμε, θα μεταφερθούμε από τις εξομαλυμένες συντεταγμένες στο 

περιστρεφόμενο σύστημα και θα κατασκευάσουμε ξανά τα διαγράμμα των θέσεων 

και των ταχυτήτων στις περιστρεφόμενες συντεταγμένες. Θα τοποθετήσουμε στο 

ίδιο γράφημα τα διαγράμματα του Σχήματος 6 με τα διαγράμματα που θα 

προκύψουν από το μετασχηματισμό (πράσινη γραμμή). Για να είναι αποτελεσματική 

η εξομάλυνση, θα πρέπει τα δύο διαγράμματα να ταυτίζονται. Παρακάτω 

εμφανίζεται αυτή η σύγκριση και παρατηρούμε πως το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη 

ταύτιση των διαγραμμάτων (Σχήμα 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό που τελικά κερδίζουμε μέσω της εξομάλυνσης είναι η συνέχιση της 

ολοκλήρωσης των διαφορικών εξισώσεων (στις κανονικοποιημένες συντεταγμένες) 

όταν σταματάει η αντίστοιχη ολοκλήρωση στις περιστρεφόμενες λόγω ακρίβειας ή 

ύπαρξης ανώμαλου σημείου.  

Η ολοκλήρωση των διαφορικών εξισώσεων κίνησης, για κάθε τροχιά που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια, γίνεται με την μέθοδο  Bulirsch-Stoer και με ακρίβεια 

13 δεκαδικών ψηφίων.  

 
Σχήμα 10: Έλεγχος αποτελεσματικότητας μετασχηματισμού Levi-Civita 𝑧 = 𝑤2 + 1 − 𝜇 
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Παρακάτω εμφανίζεται μια τροχιά (𝜇 = 0.001) σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες 

όταν ολοκληρώνουμε τις εξισώσεις κίνησης αυτού του συστήματος (Σχήμα 11) και η 

ίδια τροχιά όταν έχει χρησιμοποιηθεί ο μετασχηματισμός Levi-Civita (Σχήμα 12): 

 

 

Σχήμα 11: Τροχιά σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες με αρχικές συνθήκες: x0= 0.867268     y0=0     �̇�0=0     
�̇�0=0.219873  
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Σχήμα 12: Τροχιά σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες έχοντας γίνει χρήση της εξομάλυνσης (το μαύρο χρώμα 
αντιστοιχεί στην τροχιά του Σχήματος 7, και το μπλε είναι η συνέχισή της για παραπάνω χρόνο) 

 

Παρατηρούμε πως για𝑡 = 63.65σταματάει η ολοκλήρωση των διαφορικών 

εξισώσεων κίνησης στις περιστρεφόμενες συντεταγμένες (Σχήμα 11) ενώ αν 

κατασκευάσουμε την ίδια τροχιά με την βοήθεια της εξομάλυνσης, αποφεύγεται 

αυτό το σφάλμα και η ολοκλήρωση γίνεται για όλο το χρόνο που θέλουμε (η 

ολοκλήρωση έγινε για πλασματικό χρόνο 𝜏 = 100 που αντιστοιχεί σε πραγματικό 

χρόνο 𝑡 = 169.24). 
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Δ. Συνέχιση Περιοδικών Τροχιών – Κατασκευή 

Οικογένειας μέσω εξομάλυνσης 
 

Μια συμμετρική περιοδική τροχιά, σε περιστρεφόμενες  συντεταγμένες, έχει αρχικές 

συνθήκες:        𝑥 = 𝑥0, 𝑦 = 0, �̇� = 0, �̇� = �̇�0     (78).  

Έχοντας τιμές για τις αρχικές συνθήκες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχεσεις 

(50α) και (50b) με σκοπό να υπολογίσουμε τις αρχικές συνθήκες της τροχιάς στο 

εξομαλυμένο σύστημα. 

Στην γενική περίπτωση (χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αριθμητικές τιμές για τις 

αρχικές συνθήκες) θα εργαστούμε ως εξής: 

αφού 𝑦 = 0 τότε, μεσω της σχέσης (49b) ισχύει πως 𝑢 = 0ή𝑣 = 0 

- αν 𝑢 = 0: 

από την σχέση (49α): 

𝑥0 = −𝑣0
2 + 1 − 𝜇 => 𝑣0 = ±√1 − 𝜇 − 𝑥0,𝑥0 < 1 − 𝜇 

(επειδή όπως τονίστηκε και πριν, δεν παίζει σημαντικό ρόλο το πρόσημο, θα 

κρατήσουμε το θετικό πρόσημο) 

Από τον περιορισμό προκύπτει πως το τρίτο σώμα ξεκινάει από μια θέση που 

βρίσκεται αριστερά του μικρού πρωτεύοντος. 

Μέσω των σχέσεων (52) υπολογίζουμε τις τιμές για τις ταχύτητες: 

𝑢0
′ = 2𝑣0�̇�0   και  𝑣0

′ = 2𝑢�̇�0 = 0 

- αν 𝑣 = 0: 

από την σχέση (49α): 

𝑥0 = 𝑢0
2 + 1 − 𝜇 => 𝑢0 = ±√𝑥0 − 1 + 𝜇,𝑥0 > 1 − 𝜇 

 

και μέσω των σχέσεων (52) υπολογίζουμε τις τιμές για τις ταχύτητες: 

𝑢0
′ = 0   και  𝑣0

′ = 2𝑢0�̇�0 

Από τον περιορισμό προκύπτει πως το τρίτο σώμα ξεκινάει από μια θέση που 

βρίσκεται δεξιά του μικρού πρωτεύοντος. Σε αυτή την εργασία θα μελετήσουμε μόνο 

τροχιές με 𝑥0 < 1 − 𝜇. 
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Επομένως, οι αρχικές συνθήκες στο εξομαλυμένο σύστημα θα είναι: 

𝑢 = 0,𝑣 = 𝑣0,𝑢
′ = 𝑢0

′ ,𝑣′ = 0   (79) 

Τέτοιες τροχιές, που παρουσιάζουν και δυο καθετότητες με τον u-άξονα (όπως 

φαίνεται και στο Σχήμα 6) μπορούν να χαρακτηριστούν, περιοδικές. Έτσι λοιπόν, με 

βάση τις αρχικές συνθήκες της αρχικής τροχιάς, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια 

οικογένεια περιοδικών τροχιών στο εξομαλυμένο σύστημα, με συνέχιση των 

συντεταγμένων πάνω στον 𝑣-άξονα. Στην συνέχεια μπορούμε να μεταφερθούμε ξανά 

στο περιστρεφόμενο σύστημα, μέσω του μετασχηματισμού, και να λάβουμε την 

οικογένεια σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες.  

Όλες οι περιοδικές τροχιές που θα ανήκουν σε μια οικογένεια, θα πρέπει να έχουν 

𝑢 = 0𝜅𝛼𝜄𝑣′ = 0.  Ο τρόπος υπολογισμού μιας περιοδικής τροχιάς που ανήκει σε μια 

οικογένεια είναι ο εξής: 

Προσθέτουμε μια μεταβολή στις αρχικές συνθήκες (79), 𝛿𝑣0 ≪ 1και υποθέτουμε πως 

𝛿𝑢0
′ ≪ 1. Έτσι, η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιηθεί, για να χαρακτηριστεί η νέα 

τροχιά ως περιοδική, είναι:  

𝑣′(𝑡𝑠; 0, 𝑣0 + 𝛿𝑣0, 𝑢0
′ + 𝛿𝑢0

′ , 0) = 0  (80), 

 όπου 𝑡𝑠 =
𝑇

2
 ο χρόνος που τέμνει η τροχιά τον 𝑣-άξονα κάθετα.  

Για τον υπολογισμό της μεταβολής 𝛿𝑢0
′ , χρησιμοποιούμε το ανάπτυγμα Taylor της 

(80): 

𝑣′(𝑡𝑠; 0, 𝑣0 + 𝛿𝑣0, 𝑢0
′ , 0) +

𝜕𝑣′

𝜕𝑢0
′ |
𝑡=𝑡𝑠

∙ 𝛿𝑢0
′ + 𝑂(𝛿𝑢0

′ 2) = 0    (81) 

Και αν θεωρήσουμε 𝐷 =
𝜕𝑣′

𝜕𝑢0
′ |
𝑡=𝑡𝑠

 τότε από την (81) προκύπτει: 

𝛿𝑢0
′ =

−𝑣′(𝑡𝑠;0,𝑣0+𝛿𝑣0,𝑢0
′ ,0)

𝐷
      (82) 

Προσθέτουμε την τιμή που υπολογίσαμε στην σχέση (82) στην αρχική 𝑢0
′  και έτσι 

έχουμε: 𝑢0
′ (1) = 𝑢0

′ + 𝛿𝑢0
′ . 

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για n φορές, έως να ικανοποιηθεί η 

περιοδική συνθήκη (σχέση (80) με ικανοποιητική ακρίβεια.  Στο τέλος θα προκύψει  

𝑢0
′ (𝑛+1) = 𝑢0

′ (𝑛) + 𝛿𝑢0
′  (83) 

και η επόμενη περιοδική τροχιά της οικογένειας θα έχει αρχικές συνθήκες:                    

𝑢 = 0,𝑣 = 𝑣0 + 𝛿𝑣0,𝑢
′ = 𝑢0

′ (𝑛+1),𝑣′ = 0   (84). 
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Στο πρόγραμμα που τρέξαμε θεωρήσαμε ως περιοδική συνθήκη την εξής: 

𝑣′(𝑡𝑠; 0, 𝑣0 + 𝛿𝑣0, 𝑢0
′ + 𝛿𝑢0

′ , 0) < 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, όπου t𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 10−11. 

 

Ε. Γενέτειρες Τροχιές  
 

Σε ένα πρόβλημα τριών σωμάτων, η κανονικοποιημένη μάζα του συστήματος είναι 

𝜇 > 0 και μελετάμε το πρόβλημα κατασκευάζοντας τις τροχιές του τρίτου σώματος 

με βάση αυτή τη μάζα. Μπορούμε να μελετήσουμε το ίδιο πρόβλημα για 𝜇 → 0 στο 

οποίο οι τροχιές ονομάζονται γενέτειρες (generating) και είναι το πιθανό όριο των 

περιοδικών τροχιών για 𝜇 → 0. Στην παρακάτω εικόνα (Σχήμα 13) εμφανίζεται μια 

οικογένεια περιοδικών τροχιών για μάζα 𝜇 > 0 (Fm), η αντίστοιχη οικογένεια για  

𝜇 → 0 (F0) καθώς και το σημείο Ω που ανήκει στην οικογένεια F0 και παριστάνει μια 

γενέτειρα τροχιά. Παρατηρούμε ότι απλά υπάρχει μια μετατόπιση της 

χαρακτηριστικής καμπύλης της οικογένειας περιοδικών τροχιών. 

 

Σχήμα 13: Οικογένεια περιοδικών τροχιών για μ>0 (Fm) και μ->0(F0) 

Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις περιοδικές τροχιές σε είδη (species), με βάση 

την συμπεριφορά τους για 𝜇 → 0.  

i) Μια γενέτειρα περιοδική τροχιά είναι πρώτου είδους (first species) αν όλα τα 

σημεία της παραμένουν σε μια πεπερασμένη απόσταση από το Μ2. Έτσι όταν η 

επίδραση του Μ2 εκλείπει για𝜇 → 0, η περιοδική τροχιά είναι ελλειπτική τροχιά που 

περιγράφεται από τους νόμους του Kepler. 
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ii) Μια γενέτειρα περιοδική τροχιά είναι δεύτερου είδους (second species) αν έστω 

ένα σημείο της συμπίπτει με την θέση του Μ2. 

iii) Μια γενέτειρα περιοδική τροχιά είναι τρίτου είδους (third species) αν αποτελείται 

μόνο από την θέση του Μ2. 

Μια συνέπεια των παραπάνω ορισμών είναι ότι τα τρία είδη δεν είναι πλέον 

αμοιβαία αποκλειστικά. Αυτό είναι φυσικό και αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι 

οικογένειες διαφορετικών ειδών μπορούν να διασταυρωθούν, δηλαδή να 

μοιράζονται μια κοινή τροχιά. Μια γενέτειρα τροχιά μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα 

στο πρώτο και στο δεύτερο είδος. Μια γενέτειρα τροχιά τρίτου είδους ανήκει 

ταυτόχρονα και στο πρώτο και στο δεύτερο είδος. 

Αν αυξήσουμε την τιμή της κανονικοποιημένης μάζας τότε παρατηρούμε πως οι 

τροχιές πρώτου είδους διαφέρουν ελαφρώς από τις γειτονικές γενέτειρες τροχιές. Οι 

τροχιές του δεύτερου είδους, αντίθετα, αλλάζουν ριζικά. Η γενέτειρα τροχιά 

παρουσιάζει γωνία, δηλαδή ασυνέχεια της κλίσης, σε κάθε σύγκρουση και δεν μπορεί 

να περιγραφεί αναλυτικά. Μια γειτονική τροχιά για 𝜇 > 0 κάνει μια απότομη στροφή, 

που μπορεί να περιγραφεί από μια υπερβολική κίνηση γύρω από το M2 αλλά η κίνηση 

είναι πλέον αναλυτική.  

 

Σχήμα 14: Περιοδική τροχιά δεύτερου είδους για μ=0 και μ>0 
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Οι τροχιές του τρίτου είδους μεταβάλλονται ακόμα πιο ριζικά διότι οι τροχιές για                    

𝜇 > 0 προσεγγίζονται με λύσεις του προβλήματος του Hill, που είναι ένα μη 

ολοκληρώσιμο δυναμικό σύστημα, και έτσι δεν μπορούν να αναλυθούν με βάση το 

πρόβλημα των δύο σωμάτων παρά μόνο με αριθμητική ολοκλήρωση. 

 

ΣΤ. Εκθέτης Lyapunov 
 

Ένας τρόπος για να μελετήσουμε τον βαθμό ευστάθειας μια τροχιάς και την 

ευαίσθητη ή όχι εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες, είναι με τον υπολογισμό του 

εκθέτη Lyapunov. 

Αν δύο τροχιές αντιστοιχούν σε αρχικές συνθήκες που διαφέρουν στο χώρο φάσεων 

κατά απόσταση δ(0), τότε η απόστασή τους δ(t) κατά την εξέλιξή τους στο χρόνο την 

αποτυπώνουμε με τον εκθέτη Lyapunov λ (Lyapunov exponent). 

𝜆 = lim
𝑡→∞

1

𝑡
log (

𝛿(𝑡)

𝛿(0)
)     (85) 

Στην πράξη, αφού έχουμε λύσεις για περατωμένο χρονικό διάστημα, υπολογίζουμε 

τον χαρακτηριστικό αριθμό Lyapunov (Lyapunov characteristic number, LCN). Ο 

υπολογισμός του θα γίνει στο εξομαλυμένο σύστημα συντεταγμένων έχοντας 

χρησιμοποιηθεί ο μετασχηματισμός Levi-Civita και με χρήση του πλασματικού 

χρόνου 𝜏, επομένως στην θεωρία παρακάτω εμφανίζονται τα στοιχεία του 

κανονικοποιημένου συστήματος. 

Το δυναμικό σύστημα σε αυτή την εργασία, που παρουσιάστηκε και παράπανω 

(σχέσεις 70-73), αποτελείται από τις εξισώσεις: 

𝑢′ = 𝑓1(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡 , 𝑣𝑡) 

𝑣′ = 𝑓2(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡 , 𝑣𝑡) 

𝑢𝑡
′ = 𝑓3(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡 , 𝑣𝑡) 

𝑣𝑡
′ = 𝑓4(𝑢, 𝑣, 𝑢𝑡 , 𝑣𝑡)  

και μια λύση του συστήματος είναι η: 

𝑢0 = 𝑢0(𝜏; 𝑢00, 𝑣00, 𝑢𝑡00, 𝑣𝑡00),  

𝑣0 = 𝑣0(𝜏; 𝑢00, 𝑣00, 𝑢𝑡00, 𝑣𝑡00), 

𝑢𝑡0 = 𝑢𝑡0(𝜏; 𝑢00, 𝑣00, 𝑢𝑡00, 𝑣𝑡00), 

𝑣𝑡0 = 𝑣𝑡0(𝜏; 𝑢00, 𝑣00, 𝑢𝑡00, 𝑣𝑡00)  
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για αρχικές συνθήκες (𝑢00, 𝑣00, 𝑢𝑡00, 𝑣𝑡00).  

Για αρχικές συνθήκες 𝑢00 + 𝜉10, 𝑣00 + 𝜉20, 𝑢𝑡00 + 𝜉30, 𝑣𝑡00 + 𝜉40 θεωρούμε ότι θα 

έχουμε μια λύση της μορφής 𝑢(𝜏) = 𝑢0(𝜏) + 𝜉1(𝜏), 𝑣(𝜏) = 𝑣0(𝜏) + 𝜉2(𝜏), 

𝑢𝑡(𝜏) = 𝑢𝑡0(𝜏) + 𝜉3(𝜏)  και  𝑣𝑡(𝜏) = 𝑣𝑡0(𝜏) + 𝜉4(𝜏). 

Αν το διάνυσμα της αρχικής απόκλισης των τροχιών 𝜌0⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝜉10, 𝜉20, 𝜉30, 𝜉40) είναι  

μικρό και θεωρήσουμε και την απόκλιση 𝜌(𝜏)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (𝜉1(𝜏), 𝜉2(𝜏), 𝜉3(𝜏), 𝜉4(𝜏)) μικρή, τότε 

μπορούμε να την προσδιορίσουμε επιλύοντας το γραμμικοποιημένο σύστημα: 

(

 
 

𝜉1̇
𝜉2̇
𝜉3̇
𝜉4̇)

 
 
=

(

 
 
 
 

𝜕𝑓1

𝜕𝑢

𝜕𝑓1

𝜕𝑣

𝜕𝑓1

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓1

𝜕𝑣𝑡
𝜕𝑓2

𝜕𝑢

𝜕𝑓2

𝜕𝑣

𝜕𝑓2

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓2

𝜕𝑣𝑡
𝜕𝑓3

𝜕𝑢

𝜕𝑓3

𝜕𝑣

𝜕𝑓3

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓3

𝜕𝑣𝑡
𝜕𝑓4

𝜕𝑢

𝜕𝑓4

𝜕𝑣

𝜕𝑓4

𝜕𝑢𝑡

𝜕𝑓4

𝜕𝑣𝑡)

 
 
 
 

0

(

𝜉1
𝜉2
𝜉3
𝜉4

)   (86) 

Οι τέσσερις διαφορικές εξισώσεις του γραμμικοποιημένου σχήματος υπάρχουν 

αναλυτικά και παραπάνω (σχέσεις 75-78). Ολοκληρώνουμε τις τέσσερις διαφορικές 

εξισώσεις κίνησης μαζί με τις τέσσερις εξισώσεις του γραμμικοποιημένου 

συστήματος. 

Υπολογίζουμε έτσι τα 𝜉1 = 𝜉1(𝜏), 𝜉2 = 𝜉2(𝜏), 𝜉3 = 𝜉3(𝜏), 𝜉4 = 𝜉4(𝜏) με αρχικά 

αυθαίρετες αρχικές συνθήκες αλλά με |𝜌0⃗⃗⃗⃗⃗|=1, και συνήθως επιλέγουμε                          

𝜉1(0) = 1, 𝜉2(0) = 0, 𝜉3(0) = 0, 𝜉4(0) = 0.  

Μετά από χρονικό διάστημα 𝜏1 = 𝛥𝜏 θα έχουμε 𝜉11 = 𝜉1(𝜏1), 𝜉21 = 𝜉2(𝜏1), 𝜉31 =

𝜉3(𝜏1), 𝜉41 = 𝜉4(𝜏1).  

Στο σημείο αυτό επανακανικοποιούμε τις αρχικές συνθήκες ως: 

𝜉10 = 𝜉1(𝜏1)/|𝜌1⃗⃗⃗⃗⃗|, 𝜉20 = 𝜉2(𝜏1)/|𝜌1⃗⃗⃗⃗⃗|, 𝜉30 = 𝜉3(𝜏1)/|𝜌1⃗⃗⃗⃗⃗|, 𝜉40 = 𝜉4(𝜏1)/|𝜌1⃗⃗⃗⃗⃗|. 

όπου 𝜌1⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝜉11, 𝜉21, 𝜉31, 𝜉41)  

και υπολογίζουμε μετά από χρόνο Δτ τα  

𝜉12 = 𝜉1(𝜏2), 𝜉22 = 𝜉2(𝜏2), 𝜉32 = 𝜉3(𝜏2), 𝜉42 = 𝜉4(𝜏2),  

όπου 𝜏2 = 2𝛥𝜏, κοκ.  

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για Ν βήματα.   

Ο χαρακτηριστικός αριθμός Lyapunov μπορεί να υπολογιστεί μετά από κάθε βήμα 

της διαδικασίας ως  



35 
 

𝐿𝐶𝑁(𝜏𝑘) =
1

𝜏𝑘
∑log

𝜌𝑖
𝜌0

𝑘

𝑖

 max𝑘 = 𝑁(87) 

 

και θεωρητικά lim
𝑘→∞

𝐿𝐶𝑁(𝜏𝑘) = 𝜆. Ουσιαστικά, μετράμε τη μέση εκθετική 

απομάκρυνση μιας γειτονικής τροχιάς από την τροχιά αναφοράς. 

Για ευσταθή τροχιά ο LCN δείχνει, καθώς αυξάνει ο χρόνος, να τείνει προς το μηδέν. 

Η τιμή αυτή δείχνει ότι, κατά μέσο όρο δύο κοντινές τροχιές διατηρούν την μεταξύ 

τους απόσταση. Αντίθετα για την χαοτική τροχιά ο LCN τείνει προς μια σταθερή 

θετική τιμή η οποία εκφράζει την ευαισθησία της τροχιάς στις αρχικές συνθήκες και 

συνεπώς την χαοτική της ιδιότητα. 
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Ζ. Οικογένειες Περιοδικών Τροχιών με εφαρμογή 

του Μετασχηματισμού Levi-Civita 
 

Όπως τονίσαμε και πριν, ο μετασχηματισμός Levi-Civita μας δίνει την δυνατότητα να 

μεταφερθούμε σε ένα άλλο σύστημα συντεταγμένων (κανονικοποιημένο), 

αλλάζοντας την θέση των σωμάτων, επομένως και των κρούσεων, με αποτέλεσμα να 

μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαφορικές εξισώσεις (στο εξομαλυμένο σύστημα) 

της κίνησης του τρίτου σώματος και σε αποστάσεις από το δεύτερο μέλος, τόσο 

μικρές, που η ολοκλήρωση των διαφορικών εξισώσεων στις περιστρεφόμενες 

συντεταγμένες δεν είναι εφικτή λόγω ακρίβειας της μεθόδου ολοκλήρωσης. 

Η ολοκλήρωση των διαφορικών εξισώσεων κίνησης, για κάθε τροχιά που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια, γίνεται με την μέθοδο  Bulirsch-Stoer και με ακρίβεια 

13 δεκαδικών ψηφίων. Η συνέχιση των οικογενειών των περιοδικών τροχιών γίνεται 

με ακρίβεια 10 δεκαδικών ψηφίων (όπως παρουσιάζεται και στην παράγραφο Δ), 

αυξάνοντας ή μειώνοντας το x0, ανάλογα τις αρχικές συνθήκες της αρχικής τροχιάς. 

Τα χρώματα που εμφανίζονται στις οικογένειες, καθορίζουν την ευστάθειά τους. Το 

μπλε αντιστοιχεί σε ευσταθή περιοδική τροχιά και το κόκκινο σε ασταθή. Το (x) που 

βρίσκεται στα διαγράμματα των οικογενειών μας δείχνει το σημείο που σταμάτησε η 

συνέχιση τους.  

Για κάθε τροχιά που παρουσιάζεται στη συνέχεια, υπάρχουν οι αρχικές συνθήκες της 

και ο τύπος ευστάθειας της. Στα διαγράμματα των τροχιών, η μπλέ κουκίδα 

αντιστοιχεί στο βαρύ σώμα και η κόκκινη στο ελαφρύ του διπλού συστήματος. 

Παρακάτω εμφανίζεται η οικογένεια τροχιών για ένα σύστημα με κανονικοποιημένη 

μάζα 𝜇 = 0.001και σε συντονισμό 2:1 (family I), σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες. 
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Σχήμα 15: Οικογένεια Περιοδικών Τροχιών συντονισμού 2:1 (family I) σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες 
(αρχικές συνθήκες για την αρχική τροχιά της οικογένειας: x0=0.6011   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.0415) 

 

Παρατηρούμε πως η συνέχιση της οικογένειας των περιοδικών τροχιών σταματάει 

για x0=0.65587 και h=-1.33288 επείδη η μέθοδος δεν έχει την επιθυμητή ακρίβεια για 

να συνεχιστεί η ολοκλήρωση των διαφορικών εξισώσεων για επόμενα x0
  (πλησιάζει 

το τρίτο σώμα σε κρούση με το δεύτερο). 

Αν μεταφερθούμε στο εξομαλυμένο σύστημα συντεταγμένων, τρέξουμε το 

πρόγραμμα κατασκευής της ίδιας οικογένειας των περιοδικών τροχιών και 

επιστρέψουμε στη συνέχεια στο περιστρεφόμενο σύστημα, η εικόνα θα είναι η 

παρακάτω: 
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Σχήμα 16: Οικογένεια Περιοδικών Τροχιών συντονισμού 2:1 (family I) σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες 
χρησιμοποιώντας την εξομάλυνση                                                                                                                                            

(αρχικές συνθήκες για την αρχική τροχιά της οικογένειας: x0=0.6011   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.0415) 

 

 

Παρατηρούμε πως η οικογένεια των περιοδικών τροχιών φτάνει σχεδόν μέχρι την 

θέση του δεύτερου σώματος (στο 𝑥0 = 0.999) και η τελευταία τροχιά της οικογένειας 

έχει 𝑥0 = 0.9988917488577𝜅𝛼𝜄ℎ = −1.41760508. 
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Μια τροχιά αυτής της οικογένειας έχει την παρακάτω μορφή: 

 

Αρχικές συνθήκες τροχιάς: x0=0.7225533811380   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=0.7436115084145  h= -1.36886596, ευσταθής 
τροχιά) 

 

Η τροχιά είναι συμμετρική περιοδική, επομένως έχει δυο καθετότητες. Οι παραπάνω 

οικογένειες έχουν κατασκευαστεί με βάση την καθετότητα που βρίσκεται ανάμεσα 

στα δύο σώματα. Όμως, η καθετότητα αυτή, για τροχιές με αρχικές συνθήκες κοντά 

στο δεύτερο σώμα, δημιουργεί ανωμαλία (cusp) με αποτέλεσμα να σταματάει η 

συνέχιση των περιοδικών τροχιών. Γι αυτό το λόγο, κατασκευάσαμε τις οικογένειες 

με βάση την καθετότητα αριστερά του πρωτεύοντος σώματος. Αν τρέξουμε το 

πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις περιστρεφόμενες συντεταγμένες (χωρίς 

εξομάλυνση), η εικόνα της οικογένειας είναι η παρακάτω: 
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Σχήμα 17: Οικογένεια Περιοδικών Τροχιών συντονισμού 2:1 (family I) σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες 
(αρχικές συνθήκες για την αρχική τροχιά της οικογένειας: x0=-2.51981958487   y0=0   �̇�0=0   

�̇�0=2.11611950763) 

 

Η οικογένεια αυτή σταματάει για 𝑥0 = −2.1992193153100καιℎ = −1.46191619

 καθώς το τρίτο σώμα φτάνει κοντά σε κρούση 

με το δεύτερο. Η τελευταία τροχιά της οικογένειας αυτής φαίνεται παρακάτω: 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0=-2.199219315310   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6799631163462 h=-1.46191619, ασταθής 
τροχιά 

 

Αν χρησιμοποιήσουμε τον μετασχηματισμό σε κανονικοποιημένες συντεταγμένες, 

τότε οι οικογένεις στο επίπεδο x0-h είναι οι παρακάτω: 
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Σχήμα 18: Οικογένειες Περιοδικών Τροχιών συντονισμού 2:1 (family I) σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες 
χρησιμοποιώντας την εξομάλυνση                                                                                                                                             

(αρχικές συνθήκες για την αρχική τροχιά της οικογένειας α (από την οποία άρχισε η μελέτη):                                     
x0=-2.51981958487   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=2.11611950763) 

 

Η οικογένεια a είναι η αρχική οικογένεια (η οποία εμφανίζεται και με την συνέχιση 

των περιοδικών τροχιών χρησιμοποιώντας μόνο περιστρεφόμενες συντεταγμένες 

(Σχήμα 17)) αλλά εμφανίζονται και άλλες οικογένειες περιοδικών τροχιών, που δεν 

μπορούν να παρατηρηθούν αν τρέξουμε την συνέχιση χωρίς τον μετασχηματισμό. 

Αυτές παρατηρήθηκαν τυχαία λόγω «αλμάτων» στον υπολογισμό άλλων 

οικογενειών. Αν σχεδιάσουμε διάφορες τροχιές από αυτές τις οικογένειες, θα 

παρατηρήσουμε πως το τρίτο σώμα περνάει πολύ κοντά από το δεύτερο. Κάποιες 

ενδεικτικές είναι οι εξής (για κάθε οικογένεια παρουσιάζονται πάντα οι δύο ακραίες 

τροχιές της οικογένειας και στο πινακάκι εμφανίζονται οι αρχικές συνθήκες στα δύο 

συστήματα, η τιμή της ενέργειας και η περίοδος Τ): 
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Περιοδικές τροχιές της οικογένειας a: 

 

α/α x y u v h T 

1 -2.5198195848700 0 0 1.875852 -1.33266302 12.524   

2 -2.3231912917310 0 0 1.844031 -1.42888201 12.395 

 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.5198195848700  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=2.1161195076312 h= -1.33266302,               
ευσταθής τροχιά, αρχική τροχιά της οικογένειας 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.1930447243207  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6693493830889 h= -1.46741106, ασταθής 
και τελευταια τροχιά της οικογένειας 
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Περιοδικές τροχιές της οικογένειας b: 

 

α/α x y u v h T 

1 -2.1375055102139 0 0 1.771018 -1.48917181 20.06860  

2 -2.2035337289363    0 0 1.789562 -1.44918544 20.06865 

3 -2.2722542893145 0 0 1.808661 -1.38013070 19.67781   

 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.1375055102139  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.5894639894260 h= -1.48917181, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μικρότερη τιμή ενέργειας h 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0=-2.2035337289363   y0=0   �̇�0=0   �̇�0= 1.6926167892527  h= -1.44918544, 
ασταθής τροχιά 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.2722542893145  y0=0   �̇�0=0   �̇�0= 1.8119546574612  h= -1.38013070, 
ασταθής και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μεγαλύτερη τιμή ενέργειας h 
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Περιοδικές τροχιές της οικογένειας c: 

α/α x y u v h T 

1 -2.2347210690815   0 0 1.798255 -1.4725637 10.45880 

2 -2.4085971473155 0 0 1.845968 -1.4276375 11.16260 

3 -2.7406981282373 0 0 1.933830 -1.3172879   11.56016 

4 -3.0753547583660   0 0 2.018503 -1.1674407 11.75065 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.2347210690815  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.7157916387840 h= -1.47256368, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μικρότερη τιμή ενέργειας h 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.4085971473155  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.9433283839599 h= -1.42763749, ασταθής 
τροχιά 

 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.7406981282373  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=2.3678392387093  h= -1.31728790, ασταθής 
τροχιά 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -3.0753547583660  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=2.7880654429350 h= -1.16744066  , 
ασταθής και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μεγαλύτερη τιμή ενέργειας h 
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Περιοδικές τροχιές της οικογένειας d: 

α/α x y u v h T 

1 -2.1773451511368    0 0 1.782230 -1.4955767 19.14623   

2 -2.2100978899580 0 0 1.791396 -1.4881788 19.06125 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.1773451511368   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6335119099790  h=-1.49557666, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μικρότερη τιμή ενέργειας  

 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0=-2.2100978899580  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6772718204664  h= -1.48817837, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μεγαλύτερη τιμή ενέργειας h 
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Περιοδικές τροχιές της οικογένειας e: 

α/α x y u v h T 

1 -2.1803783118634   0 0 1.783081 -1.47738964 17.1289  

2 -2.3370823671892   0 0 1.826495 -1.44514629 18.0994   

3 -2.5245749630939    0 0 1.877119 -1.39140627 18.2589   

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.1803783118634  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6482337677589  h= -1.47738964, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μικρότερη τιμή ενέργειας h 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= =-2.3370823671892  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.8513613860264  h=-1.44514629, 
ασταθής τροχιά 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.5245749630939   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=2.0935538601207 h=-1.39140627, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μεγαλύτερη τιμή ενέργειας h 
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Περιοδικές τροχιές της οικογένειας f: 

α/α x y u v h T 

1 -2.0537954740913 0 0 1.747225 -1.50413265 15.78654312705 

2 -2.1489888456427 0 0 1.774257 -1.46209074 15.82421661812 

3 -2.2290157235145 0 0 1.796680 -1.36523268 15.76126955100 

4 -2.0559622310083 0 0 1.747845 -1.41057699 15.71141875994 

5 -1.8711802296987 0 0 1.694161 -1.47585927 15.69739255137 

6 -1.7483128524785 0 0 1.657502 -1.50732050 15.68278403177 

 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.0537954740913   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.4777593144670 h=-1.50413265, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.1489888456427 y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6201170713650  h=-1.46209074, ασταθής 
τροχιά 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.2290157235145  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.7707138053696  h=-1.36523268, ασταθής 
τροχιά 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.0559622310083  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.5423235815861 h=-1.41057699, ασταθής 
τροχιά 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -1.8711802296987  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.2722578249910 h=-1.47585927, ευσταθής 
τροχιά 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -1.7483128524785   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.0891073931054 h=-1.50732050, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μικρότερη τιμή ενέργειας h και μεγαλύτερη τιμή της 

μεταβλητής x0 
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Περιοδικές τροχιές της οικογένειας g: 

α/α x y u v h T 

1 -2.1701288084205 0 0 1.780205 -1.48326393 9.635270   

2 -2.2033968205896 0 0 1.789524 -1.45682488 9.39136   

 

 

 

Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0= -2.1701288084205   y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6323815139607  h= -1.48326393, 
ασταθής και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μικρότερη τιμή ενέργειας h 
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς: x0=-2.2033968205896  y0=0   �̇�0=0   �̇�0=1.6879353608168 h= -1.45682488, ασταθής 
και ακραία τροχιά της οικογένειας, αυτή με την μεγαλύτερη τιμή ενέργειας h 
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Η. Τροχιές σύγκρουσης σε συστήματα με μ<<1 
 

Στην ενότητα αυτή το αντικείμενο μελέτης μας είναι οι τροχιές του τρίτου σώματος, 

όταν αυτό βρίσκεται σε διπλά συστήματα με μικρή τιμή κανονικοποιημένης μάζας 

και τείνει να έρθει σε κρούση με το μικρό πρωτεύον (μια τέτοια τροχιά ονομάζεται 

τροχιά σύγκρουσης). Θα μελετήσουμε την ευστάθεια τέτοιων τροχιών και την 

εξάρτησή τους από μικρές μεταβολές των αρχικών συνθηκών τους μέσω του εκθέτη 

Lyapunov καθώς και θα παρατηρήσουμε την πορεία τους, όταν αυτές πλησιάζουν σε 

κρούση με το δεύτερο σώμα.  

Αρχικά θα κατασκευάσουμε μια τροχιά για το τρίτο σώμα (μαύρο σημείο στο Σχήμα 

19), που θα είναι έλλειψη (μπλε τροχιά στο Σχήμα 19) στο αδρανειακό σύστημα (με 

αρχικές συνθήκες στο αφήλειο της έλλειψης), και θα την θέσουμε σε συντονισμό με 

το μικρό πρωτεύον σώμα (ροζ σημείο στο Σχημα 19) έτσι ώστε να υπάρχει σύγκρουση 

των δύο. Ο συντονισμός θα είναι 4:3, επομένως και η σύγκρουση των δύο αυτών 

σωμάτων θα γίνει στο αφήλειο της τροχιάς του τρίτου. Θεωρούμε επίσης πως το 

δεύτερο σώμα κινείται σε κυκλική τροχιά (μεγάλος ημάξονας της κυκλικής τροχιάς: 

𝑎2 = 1, η περίοδος συμβολίζεται με 𝑇2 και η κυκλική συχνότητα με 𝑛2). 

Στο Σχήμα 19 εμφανίζονται οι αρχικές θέσεις και οι τροχιές των δύο σωμάτων που 

περιγράψαμε παραπάνω  (το μπλε σημείο είναι το σώμα μάζας 𝑚1). 

Οι θέσεις των δύο σωμάτων του διπλού συστήματος είναι: 𝑚1 = −𝜇 και 𝑚2 = 1 − 𝜇 
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Σχήμα 19: Αρχικές θέσεις και τροχιές των σωμάτων που μετέχουν στον συντονισμό 4:3 (αδρανειακό σύστημα) 

 

Υπολογίζουμε τα στοιχεία της έλλειψης, έτσι ώστε με βάση αυτά να βρούμε τις 

αρχικές συνθήκες για το τρίτο σώμα. 

Αφού ο συντονισμός είναι 4:3, τότε ο λόγος των κυκλικών συχνοτήτων των δύο 

σωμάτων που μετέχουν στον συντονισμό είναι: 

𝑛𝑒𝑙
𝑛2
=
4

3
(88) 

Ο μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης αel μπορεί να βρεθεί μέσω του τρίτου Νόμου του 

Kepler: 

(
𝑎𝑒𝑙

𝑎2
)
3
= ((1 − 𝜇) ∙

𝑇𝑒𝑙

𝑇2
)

2

=> (
𝑎𝑒𝑙

𝑎2
)
3
= ((1 − 𝜇) ∙

𝑛2

𝑛𝑒𝑙
)

2

=> 𝑎𝑒𝑙 = √(1 − 𝜇) (
3

4
)
23

   (89) 

Αντίστοιχα η εκκεντρότητα της έλλειψης 𝑒 υπολογίζεται μέσω της σχέσης (ra: η 

απόσταση του αφήλειου από την εστία της έλλειψης): 

𝑟𝑎 = 𝑎𝑒𝑙(1 + 𝑒) => 𝑒 = (1 − 2𝜇) 𝑎𝑒𝑙⁄ − 1    (90) 

Τέλος, στο αδρανειακό σύστημα, η τιμή της ταχύτητας στο αφήλειο είναι: 

𝑉 =
𝑛𝑒𝑙

𝑛2
𝑎𝑒𝑙√

1−𝑒

1+𝑒
     (91) 
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Επομένως οι αρχικές συνθήκες του τρίτου σώματος, στο αδρανειακό σύστημα, είναι: 

𝑥0 = −𝑎𝑒𝑙(1 + 𝑒)   ,    𝑦0 = 0   ,   𝑥0̇ = 0    ,    𝑦0̇ = ±𝑉 

όπου το θετικό πρόσημο της 𝑦0̇ αντιστοιχεί σε retrograde τροχιά, ενώ το αρνητικό σε 

direct τροχιά.  

Μια τροχιά καλείται direct όταν το τρίτο σώμα κινείται σύμφωνα με τη φορά 

περιστροφής των πρωτευόντων σωμάτων, ενώ retrograde χαρακτηρίζεται μια τροχιά 

όταν το τρίτο σώμα κινείται αντίθετα σε σχέση με τη φορά περιστροφής των 

πρωτευόντων σωμάτων. 

Επίσης μπορούμε να υπολογίσουμε τις αρχικές συνθήκες που θα έχει το τρίτο σώμα 

σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες: 

Η θέση του τρίτου σώματος είναι:  

 𝑥0 = −𝑎𝑒𝑙(1 + 𝑒) − 𝜇 και 𝑦0 = 0   (92) 

με ταχύτητες: 

 𝑥0̇ = 0  και 𝑦0̇ = ±𝑉 − 𝑥0    (93) 

 

Δίνοντας διάφορες τιμές στην κανονικοποιημένη μάζα 𝜇, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε πως το τρίτο σώμα, αντί να έρθει σε σύγκρουση με το δεύτερο, 

περνάει ελαφρώς δίπλα του, σε αντίθεση με την περίπτωση που για 𝜇 = 0 το τρίτο 

σώμα περνάει ακριβώς από το σημείο που βρίσκεται το δεύτερο (και άρα θα υπήρχε 

σύγκρουση). Παρακάτω εμφανίζονται τρια σχήματα για τρεις διαφορετικές τιμές του 

μ, και φαίνεται ακριβώς η απόσταση που έχουν τα δύο σώματα όταν το τρίτο 

διέρχεται από τον άξονα Οx.  
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Σχήμα 20: Σύστημα με κανονικοποιημένη μάζα μ=10-4 

 

Σχήμα 21: Σύστημα με κανονικοποιημένη μάζα μ=10-5 
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Σχήμα 22: Σύστημα με κανονικοποιημένη μάζα μ=10-6 

 

 

Οι απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων για κάθε τιμή του μ είναι: 

Κανονικοποιημένη μάζα μ Απόσταση r 

10-6 0.000001 

10-5 0.000047 

10-4 0.000458 

10-3 0.100584 

 

Στον πίνακα υπάρχει και η τιμή της απόστασης για μ=10-3. Παρατηρούμε λοιπόν πως 

όσο αυξάνεται η τιμή του μ, τόσο αυξάνεται και η απόσταση των δύο σωμάτων. Αυτό 

μπορεί να παρατηρηθεί και σχηματικά στο παρακάτω λογαριθμικό διάγραμμα: 
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Σχήμα 23: Διάγραμμα λογαριθμικής τιμής της απόστασης r συναρτήσει του λογαρίθμου της 
κανονικοποιημένης μάζας μ 

 

Στη συνέχεια για δύο διαφορετικές τιμές του μ (μ=10-8 και μ=10-5), θα μελετήσουμε 

την εξάρτηση που έχει μια τροχιά από την μεταβολή των αρχικών συνθηκών. Αυτό θα 

πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: 

Αρχικά χρησιμοποιούμε τις σχέσεις (92) και (93) για να υπολογίσουμε τις αρχικές 

συνθήκες μιας τροχιάς (για κάθε τιμή της μ θα έχουμε μια direct και μια retrograde 

τροχιά, επομένως σύνολο θα μελετήσουμε τέσσερις αρχικές, όπως θα τις λέμε, 

τροχιές). Με βάση αυτές τις αρχικές συνθήκες, για κάθε μια αρχική τροχιά, τρέχουμε 

το πρόγραμμα που έχουμε κατασκευάσει για τον υπολογισμό του εκθέτη Lyapunov 

(το πρόγραμμα έτρεξε για πλασματικό χρόνο τ = 150000 που αντιστοιχεί περίπου σε 

πραγματικό χρόνο t = 500000. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται μεγαλύτερος 

χρόνος για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα, όμως η εκτέλεση του προγράμματος 

ήταν δύσκολη καθώς απαιτείται τεράστιος χρόνος εκτέλεσης). Για τον ίδιο 

πλασματικό χρόνο, θα κατασκευάσουμε και το διάγραμμα x-τ για να παρατηρήσουμε 

την εξέλιξη της κάθε μιας αρχικής τροχιάς με την πάροδο του χρόνου. 
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Στη συνέχεια για κάθε μια από τις τέσσερις τροχιές που έχουμε, θα κρατήσουμε 

σταθερές τις αρχικές συνθήκες, εκτός από την θέση x0 που θα την μεταβάλλουμε με 

βήμα ±0.0000005 κάθε φορά, μέσα σε μια περιοχή τιμών με ακραίες τιμές τις 

±0.0005 από την αρχική τιμή της x0. (μήκος περιοχής: 𝑑0 = 0.001). Έτσι θα λάβουμε 

για κάθε αρχική τροχιά ένα σύνολο από αρχικές συνθήκες, που αντιστοιχούν σε 

ομάδες τροχιών που έχουν ίδιες αρχικές συνθήκες με αυτήν, με μοναδική διαφορά 

την μικρή μεταβολή στην τιμή της θέσης x0.  

Για κάθε ομάδα τροχιών θα κατασκευάσουμε δύο διαγράμματα για να μελετήσουμε 

την πορεία τους σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Το πρώτο διάγραμμα θα είναι 

𝑥 − �̇� και θα αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή 𝑡0 που αυτές οι τροχιές τέμνουν τον                          

x-άξονα (επομένως θα ισχύει 𝑦 = 0), περνώντας κοντά από το δεύτερο σώμα του 

συστήματος. Με την βοήθεια αυτού του διαγράμματος, θα παρατηρήσουμε την 

περιοχή που τέμνουν οι τροχιές τον x-άξονα και να υπολογίσουμε το μήκος της 𝑑1.  

Το δεύτερο διάγραμμα θα είναι scatter plot και θα αντιστοιχεί σε μια χρονική στιγμή 

𝑡 = 𝑡0 + 𝛿𝑡 όπου οι τροχιές που ανήκουν σε κάθε ομάδα θα έχουν περάσει από τον     

x-άξονα και θα παρατηρήσουμε την θέση τους σε σχέση με το μικρό πρωτεύον σώμα 

του συστήματος. Η επιλογή του χρόνου 𝑡 είναι τυχαία και μόνη προυπόθεση για την 

επιλογή του είναι να έχει παρέλθει η χρονική στιγμή 𝑡0. 

Τα δύο διαγράμματα είναι σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες και ο υπολογισμός 

τόσο των τροχιών όσο και του εκθέτη Lyapunov έχουν γίνει με την βοήθεια του 

μετασχηματισμού εξομάλυνσης, καθώς οι τροχιές έρχονται κοντά σε κρούση με το 

μικρό πρωτεύον σώμα. 
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μ = 10-8  και retrograde τροχιά: 

Οι αρχικές συνθήκες της αρχικής τροχιάς είναι : 

x0 = -0.99999999        y0 = 0        𝑥0̇= 0        𝑦0̇= 1.88802 

και για την ομάδα τροχιών το x0 παίρνει τιμές στο διάστημα  

(-1.00049999, -0.99949999) 

 

 

Σχήμα 24: Scatter plot για την ομάδα των retrograde τροχιών με μ=10-8 
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Σχήμα 25: Διάγραμμα x-�̇� για την ομάδα των retrograde τροχιών με μ=10-8 
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Σχήμα 26: Εκθέτης Lyapunov για την αρχική retrograde τροχια με μ=10-8 

 

Σχήμα 27: Διάγραμμα x-τ για την αρχική retrograde τροχιά με μ=10-8 
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Για την αρχική retrograde τροχιά με κανονικοποιημένη μάζα συστήματος μ=10-8 

παρατηρούμε ότι σε χρόνο t = 9.50 όλες οι τροχιές βρίσκονται σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή κάτω αριστερά από το δεύτερο σώμα (Σχήμα 24). Το μήκος 

της περιοχής στην οποία τέμνουν οι τροχιές τον x-άξονα είναι 𝑑1=0.00099902 

(Σχήμα 25). Η τιμή του εκθέτη Lyapunov για πλασματικό χρόνο τ = 1000000 είναι 

LCN=0.001627 (Σχήμα 26) και η εξέλιξη της τροχιάς (Σχήμα 27) γίνεται για τιμές 

της μεταβλητής x μέσα στο διάστημα (-1,1). 
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• μ = 10-8  και direct τροχιά: 

 

Οι αρχικές συνθήκες της αρχικής τροχιάς είναι : 

x0 = -0.99999999        y0 = 0        𝑥0̇= 0        𝑦0̇= 0.111976 

και για την ομάδα τροχιών το x0 παίρνει τιμές στο διάστημα  

(-1.00049999, -0.99949999) 

 

 

Σχήμα 28: Scatter plot για την ομάδα των direct τροχιών με μ=10-8 
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Σχήμα 29: Διάγραμμα x-�̇� για την ομάδα των direct τροχιών με μ=10-8 
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Σχήμα 30: Εκθέτης Lyapunov για την αρχική direct τροχιά με μ=10-8 

 

Σχήμα 31: Διάγραμμα x-τ για την αρχική direct τροχιά με μ=10-8 
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Για την αρχική direct τροχιά με κανονικοποιημένη μάζα συστήματος μ=10-8 

παρατηρούμε ότι σε χρόνο t = 9.80 όλες οι τροχιές, όπως και στην περίπτωση της 

retrograde τροχιάς, βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή κάτω αριστερά από το 

δεύτερο σώμα, σε μικρότερη απόσταση από αυτό, αλλα καταλαμβάνουν 

περισσότερο χώρο στο διάγραμμα, σε σχέση με την retrograde (Σχήμα 28). Το μήκος 

της περιοχής στην οποία τέμνουν οι τροχιές τον x-άξονα είναι 𝑑1=0.00484794 (Σχήμα 

29). Η τιμή του εκθέτη Lyapunov για πλασματικό χρόνο τ = 1000000 είναι 

LCN=0.003317 (Σχήμα 30) και η εξέλιξη της τροχιάς (Σχήμα 31) γίνεται για τιμές της 

μεταβλητής x μέσα στο διάστημα (-1.2 , 1.2). 
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• μ = 10-5  και retrograde τροχιά: 

 

Οι αρχικές συνθήκες της αρχικής τροχιάς είναι : 

x0 = -0.99999        y0 = 0        𝑥0̇= 0        𝑦0̇= 1.88803 

και για την ομάδα τροχιών το x0 παίρνει τιμές στο διάστημα  

(-1.00049, -0.99949) 

 

 

 

Σχήμα 32: Scatter για την ομάδα των retrograde τροχιών με μ=10-5 
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Σχήμα 33: Διάγραμμα x-�̇� για την ομάδα των retrograde τροχιών με μ=10-5 
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Σχήμα 34: Εκθέτης Lyapunov για την αρχική retrograde τροχιά με μ=10-5 

 

Σχήμα 35: Διάγραμμα x-τ για την αρχική retrograde τροχιά με μ=10-5 
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Για αρχική retrograde τροχιά με κανονικοποιημένη μάζα συστήματος μ=10-5, θα 

παρατηρήσουμε πως, σε χρόνο t = 9.50, για τις διάφορες αρχικές συνθήκες που 

χρησιμοποιούμε, οι περισσότερες τροχιές βρίσκονται ξανά στην περιοχή κάτω 

από το δεύτερο σώμα, αλλά υπάρχουν τροχίες και σε άλλα σημεία περιμετρικά 

του δεύτερου σώματος (Σχήμα 32). Το μήκος της περιοχής στην οποία τέμνουν οι 

τροχιές τον x-άξονα είναι 𝑑1=0.00099262 (Σχήμα 33) Ο εκθέτης Lyapunov σε αυτή 

τη περίπτωση και για πλασματικό χρόνο τ = 180000 είναι LCN=0.025627 (Σχήμα 

34) και η εξέλιξη της τροχιάς (Σχήμα 35) γίνεται για τιμές της μεταβλητής x μέσα 

στο διάστημα (-10,10). 
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• μ = 10-5  και direct τροχιά: 

 

Οι αρχικές συνθήκες της αρχικής τροχιάς είναι : 

x0 = -0.99999        y0 = 0        𝑥0̇= 0        𝑦0̇= 0.11195 

και για την ομάδα τροχιών το x0 παίρνει τιμές στο διάστημα  

(-1.00049, -0.99949) 

 

 

 

Σχήμα 36: Scatter για την ομάδα των direct τροχιών με μ=10-5 
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Σχήμα 37: Διάγραμμα x-�̇� για την ομάδα των direct τροχιών με μ=10-5 
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Σχήμα 38: Εκθέτης Lyapunov για την αρχική direct τροχιές με μ=10-5 

 

Σχήμα 39: Διάγραμμα x-τ για την αρχική direct τροχιά με μ=10-5 
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Τέλος, για την αντίστοιχη direct τροχιά με μ = 10-5, αν μεταβάλλουμε τις αρχικές 

συνθήκες θα παρατηρήσουμε πως σε χρόνο t = 10, όλες οι τροχιές βρίσκονται κατά 

μήκος δύο καμπύλων γραμμών που σχηματίζονται στο διάγραμμα (Σχήμα 36). Το 

μήκος της περιοχής στην οποία τέμνουν οι τροχιές τον x-άξονα είναι 𝑑1 =0.003667 

(Σχήμα 37). Ο εκθέτης Lyapunov σε αυτή τη περίπτωση και για πλασματικό χρόνο  

τ = 1000000  είναι LCN = 0.022511 (Σχήμα 38) και η εξέλιξη της τροχιάς (Σχήμα 39) 

γίνεται για τιμές της μεταβλητής x μέσα στο διάστημα (-2.5,2.5). 
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Θ. Συμπεράσματα 
 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο εξομάλυνσης για να υπολογίσουμε 

τροχιές σύγκρουσης στο Περιορισμένο Πρόβλημα των Τριών Σωμάτων. 

Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό Levi-Civita πετύχαμε την εξομάλυνση για την 

κρούση με το μικρό πρωτεύον σώμα του συστήματος. Τα αποτελέσματα είναι τα 

παρακάτω: 

Α) Για τις περιοδικές τροχιές: 

Καταφέραμε να κατασκευάσουμε για ένα συγκεκριμένο σύστημα 

(κανονικοποιημένης μάζας μ=0.001) οικογένειες περιοδικών τροχιών που βρίσκονται 

σε μικρή απόσταση από το m2, το οποίο θα ήταν αδύνατο αν χρησιμοποιούσαμε 

περιστρεφόμενες συντεταγμένες.  

Έτσι λοιπόν, μελετώντας και τις δύο καθετότητες που εμφανίζει μια περιοδική τροχιά 

με τον x-άξονα, πετύχαμε για την πρώτη από τις δύο, να συνεχίσουμε την οικογένεια 

των περιοδικών τροχιών έως σχεδόν την θέση του δεύτερου σώματος του διπλού 

συστήματος ενώ για την δεύτερη, προσδιορίσαμε έξι νέες οικογένειες, πολύ 

ασταθείς, οι οποίες ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να βρεθούν στις κλασικές 

συντεταγμένες. 

Τέλος αποδείξαμε πως για τις περιοδικές τροχιές δεύτερου είδους, το τρίτο σώμα δεν 

έρχεται σε σύγκρουση με το μικρό πρωτεύον, αλλά περνάει σε μια απόσταση από 

αυτό που όσο αυξάνεται η κανονικοποιημένη μάζα του συστήματος, τόσο αυξάνεται 

και αυτή η απόσταση και παρουσιάσαμε ένα λογαριθμικό διάγραμμα που δείχνει την 

σχέση τους. 

 

Β) Για τις τροχιές σύγκρουσης: 

Προσδιορίσαμε τέσσερις αρχικές τροχιές σύγκρουσης με βάση τον συντονισμό 4:3 

του τρίτου σώματος με το δεύτερο. Για κάθε μια, μεταβάλλαμε τις αρχικές συνθήκες 

και παρουσιάσαμε ένα διάγραμμα 𝑥 − �̇� με σκοπό να υπολογίσουμε το μήκος της 

περιοχής στην οποία τέμνουν οι διάφορες τροχιές από την ομάδα τροχιών, της κάθε 

αρχικής τροχιάς, τον x-άξονα (μήκος περιοχής από την οποία ξεκίνησαν οι τροχιές 

είναι 𝑑0= 0.001) όταν περνούν δίπλα από το δεύτερο σώμα (χρόνος t0) και ένα scatter 

plot για να μελετήσουμε, μετά από λίγο χρόνο t0+δt, την θέση τους σε σχέση με το 

δεύτερο σώμα. 
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Τέλος, υπολογίσαμε τον εκθέτη Lyapunov για κάθε μια από τις τέσσερις αρχικές 

τροχιές καθώς και το διάστημα τιμών της x-μεταβλητής, κατά την διάρκεια της 

εξέλιξης της τροχιάς. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω: 

κανονικοποιημένη 
μάζα μ 

είδος τροχιάς d1 μήκος περιοχής LCN δείκτης 
Lyapunov 

διάστημα τιμών x 

10-8 retrograde 0.00099902 0.001627 (-1,1) 

10-8 direct 0.00484794 0.003317 (-1.2,1.2) 

10-5 retrograde 0.00099262 0.025627 (-10,10) 

10-5 direct 0.00366700 0.022511 (-2.5,2.5) 

 

Για το μήκος της περιοχής που οι τροχιές τέμνουν τον x-άξονα παρατηρούμε πως: 

Οι δύο ομάδες τροχιών που έχουν ως αρχική τροχιά την retrograde, για κάθε 

σύστημα, τέμνουν τον x-άξονα σε μια περιοχή που έχει μήκος σχεδόν ίδιο με το μήκος 

της αρχικής περιοχής μέσα στην οποία μεταβάλλαμε τις αρχικές συνθήκες. 

Παρατηρούμε πως και στις δύο ομάδες, όλες οι τροχιές τέμνουν τον x-άξονα 

αριστερά και δεξιά του δεύτερου σώματος του συστήματος. 

Οι δύο ομάδες τροχιών που έχουν ως αρχική τροχιά την direct, τέμνουν τον x-άξονα 

σε μια περιοχή που έχει μήκος τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το 

μήκος της αρχικής περιοχής μέσα στην οποία μεταβάλλαμε τις αρχικές συνθήκες. 

Παρατηρούμε πως και στις δύο ομάδες, οι τροχιές τέμνουν τον x-άξονα μόνο 

αριστερά του δεύτερου σώματος του συστήματος. 

 

Για τον εκθέτη Lyapunov και το διάστημα τιμών του x παρατηρούμε πως: 

Αρχικά οι τιμές του εκθέτη Lyapunov για τις δύο αρχικές τροχιές του συστήματος με 

κανονικοποιημένη μάζα μ=10-8 είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές για τις δύο τροχιές του σηστήματος με μ=10-5. 

Για το σύστημα με μάζα μ=10-8 παρατηρούμε πως η retrograde τροχιά, που έχει την 

μικρότερη τιμή εκθέτη Lyapunov για τ=1000000, εμφανίζει το μικρότερο διάστημα 

τιμών για το x, όσο αυτή εξελλίσεται στο χρόνο, και την μικρότερη περιοχή στην οποία 

βρίσκεται η ομάδα τροχιών όταν έχει ήδη περάσει από τον x-άξονα (Σχήμα 24). 

Επίσης, για την αντίστοιχη direct τροχιά, παρατηρούμε πως έχει ελαφρώς 

μεγαλύτερη τιμή του εκθέτη Lyapunov για τον ίδιο χρόνο τ σε σχέση με την retrograde 

και αυτό αποτυπώνεται τόσο στο διάστημα τιμών για το x (το οποίο είναι λίγο 

μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο της retrograde τροχιάς) καθώς και στην 

περιοχή στην οποία βρίσκεται η ομάδα τροχιών όταν έχει ήδη περάσει από τον x-

άξονα (Σχήμα 28). 
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Για τις αρχικές τροχιές του συστήματος με μάζα μ=10-5 παρατηρούμε πως οι 

μεγαλύτερες, κατά πολύ, τιμές του εκθέτη Lyapunov σε σχέση με τις αντίστοιχες του 

άλλου συστήματος, δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες και 

μεγαλύτερη χαοτική ιδιότητα. Αυτά αποτυπώνονται και για τις δύο τροχιές, 

περισσότερο για την retrograde τροχιά, τόσο στην περιοχή που βρίσκονται οι τροχιές 

μετά το πέρασμα από τον x-άξονα (Σχήμα 32) όσο και στις τιμές που μπορεί να πάρει 

η τιμή x με την πάροδο του χρόνου (διάστημα τιμών (-10,10)). 
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Παράρτημα Ι 
(κώδικας στο Mathematica για την κατασκευή τροχιάς σε περιστρεφόμενες 

συντεταγμένες – μετατροπή σε εξομαλυμέσενς συντεταγμένες – κατασκευή τροχιάς 

σε εξομαλυμένες) 

Clear["Global`*"] 

m=0.001; (*κανονικοποιημένη μάζα μ*) 

 

(*αρχικές συνθήκες σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες*) 

x0 =0.6011; 

y0=0; 

vx0=0; 

vy0=1.0415; 

 

(*ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ*) 

 

r1=Sqrt[(x[t]+m)^2+y[t]^2]; r2=Sqrt[(x[t]-(1-m))^2+y[t]^2]; 

R1=r1/.{x[t]->x0,y[t]->y0}; 

R2=r2/.{x[t]->x0,y[t]->y0}; 

Cj=-((1-m)/R1)-m/R2-1/2*(x0^2+y0^2)+1/2*(vy0^2+vx0^2) 

Cj=-2*Cj 

Body1=ListPlot[{{-m,0}},PlotStyle->{Magenta,PointSize[0.05]}]; 

Body2=ListPlot[{{1-m,0}},PlotStyle->{Blue,PointSize[0.02]}]; 

 

(*διαφορικές εξισώσει κίνησης σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες*) 

ddeq1=x'[t]==ux[t]; 

ddeq2=y'[t]==uy[t]; 

ddeq3=ux'[t]-2 uy[t]-x[t]==-(1-m)(x[t]+m)/r1^3-m*(x[t]-1+m)/r2^3; 

ddeq4=uy'[t]+2ux[t]-y[t]==-y[t]((1-m)/r1^3+m/r2^3); 

tmax=50; 

 

(*ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων κίνησης σε περιστρεφόμενες*) 

sol=NDSolve[{ddeq1,ddeq2,ddeq3,ddeq4,x[0]==x0, y[0]==y0,ux[0]==vx0, 

uy[0]==vy0},{x,y,ux,uy},{t,0,tmax}, MaxSteps->100000];  

xrot=x[t]/.sol[[1]]; 

yrot=y[t]/.sol[[1]]; 

orbit=ParametricPlot[{xrot,yrot},{t,0,tmax}] (*κατασκευή τροχιάς σε 

περιστρεφόμενες συντεταγμένες*) 

goxt=Plot[xrot,{t,0,tmax}, PlotStyle->Red];(*διάγραμμα x-t σε περιστρεφόμενες 

συντεταγμένες*) 

goyt=Plot[yrot,{t,0,tmax}, PlotStyle->Red];(*διάγραμμα y-t σε περιστρεφόμενες 

συντεταγμένες*) 

 

 

(*αντικατάσταση των λύσεων των διαφορικών στο μετασχηματισμό Levi-Civita για 

έλεγχο στο τέλος του προγράμματος*) 

vt=Sqrt[(Sqrt[(4*xrot-4+4*m)^2+16*yrot^2]-(4*xrot-4+4*m))/8];  

ut=Sqrt[xrot+vt*vt-1+m]; 
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govt=Plot[vt,{t,0,tmax}, PlotStyle->Red] (*διάγραμμα v-t*) 

gout=Plot[ut,{t,0,tmax}, PlotStyle->Red](*διάγραμμα u-t*) 

 

 

(*Μετασχηματισμός Levi-Civita*) 

v0=Sqrt[(Sqrt[(4*x0-4+4*m)^2+16*y0^2]-(4*x0-4+4*m))/8] 

u0=Sqrt[x0+v0*v0-1+m] 

u0=0  (*επειδή το u0 υπολογίζεται σαν μιγαδικός με πραγματικό μέρος ίσο με το 0, 

τον θέτουμε μόνοι μας ίσο με 0*) 

uton0=(2*u0*vx0+2*v0*vy0) 

vton0=(-2*v0*vx0+2*u0*vy0) 

 

 

(*ΕΞΟΜΑΛΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ*) 

 

r11=Sqrt[u[s]^4+(v[s]^2+1)*2*u[s]^2+(v[s]^2-1)^2]   (*απόσταση μεγάλου 

πρωτεύοντος από τρίτο σώμα*) 

r22=u[s]^2+v[s]^2      (*απόσταση μικρού πρωτεύοντος από τρίτο σώμα*) 

CC=(((u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m)*(u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m))+2((1-m)/r11+m/r22)-

(uton[s]^2+vton[s]^2)/(4*(u[s]^2+v[s]^2));  (*ενέργεια στο εξομαλυμένο σύστημα*) 

CC0=CC/.{u[s]->u0,v[s]->v0,uton[s]->uton0,vton[s]->vton0}; (* τιμή της ενέργειας 

για τις αρχικές συνθήκες που έχουν δωθεί*) 

 

 

U=0.5*(((u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m)*(u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m)) +  

  4*u[s]^2*v[s]^2)+(1-m)/r11+m/r22-CC0/2;   (*σχέση 64 από παράγραφο Γ*) 

f=4*(u[s]^2+v[s]^2);  (*σχέση 48 από παράγραφο Γ*) 

Uf=U*f; 

du=D[Uf,u[s]]//Simplify; 

dv=D[Uf,v[s]]//Simplify; 

 

(*εξισώσεις κίνησης στο εξομαλυμένο σύστημα*) 

deq1=u'[s]==uton[s]; 

deq2=v'[s]==vton[s]; 

deq3=uton'[s]==8*(u[s]^2+v[s]^2)*vton[s]+du; 

deq4=vton'[s]==-8*(u[s]^2+v[s]^2)*uton[s]+dv; 

deq5=tt'[s]==4*(u[s]^2+v[s]^2); (* διαφορική εξίσωση του χρόνου για υπολογισμό 

του πραγματικού χρόνου*) 

smax=20; 

 

(*ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων στις εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

sol=NDSolve[{deq1,deq2,deq3,deq4,deq5,u[0]==u0, v[0]==v0,uton[0]==uton0, 

vton[0]==vton0,tt[0]==0},{u,v,uton,vton,tt},{s,0,smax}, MaxSteps->10000000];  

uu=u[s]/.sol[[1]]; 

vv=v[s]/.sol[[1]]; 

uuton=uton[s]/.sol[[1]]; 

vvton=vton[s]/.sol[[1]]; 

tts=tt[s]/.sol[[1]]; 
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gus=Plot[uu,{s,0,smax}]; (*διάγραμμα u-τ σε εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

gvs=Plot[vv,{s,0,smax}]; (*διάγραμμα v-τ σε εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

Plot[tts,{s,0,smax}] (*διάγραμμα t-τ σε εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

gutons=Plot[uuton,{s,0,smax},PlotRange->All]; (*διάγραμμα uton-τ σε 

εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

gvtons=Plot[vvton,{s,0,smax},PlotRange->All]; (*διάγραμμα vton-τ σε 

εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

orbit2=ParametricPlot[{uu,vv},{s,0,smax}]; (*κατασκευή τροχιάς σε εξομαλυμένες 

συντεταγμένες*) 

gvt=ParametricPlot[{tts,vv},{s,0,smax}, AspectRatio->Automatic]; (*διάγραμμα t-v 

σε εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

gut=ParametricPlot[{tts,uu},{s,0,smax}, AspectRatio->Automatic]; (*διάγραμμα t-u 

σε εξομαλυμένες συντεταγμένες*) 

 

 

(*κατασκευή τροχιάς σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες χρησιμοποιώντας τις 

εξομαλυμένες λύσεις*) 

xx=(uu^2)-(vv^2)+1-m;   

yy=2*uu*vv; 

ParametricPlot[{xx,yy},{s,0,smax},PlotRange->All] 

p1=ParametricPlot[{tts,xx},{s,0,smax}, AspectRatio->1, PlotStyle-

>Green](*διάγραμμα t-x σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες μέσω της 

εξομάλυνσης*) 

p2=ParametricPlot[{tts,yy},{s,0,smax}, AspectRatio->1, PlotStyle->Green 

   (*διάγραμμα t-y σε περιστρεφόμενες συντεταγμένες μέσω της εξομάλυνσης*) 

 

 

(* έλεγχος ορθότητας του προγράμματος*) 

 

(* θα πρέπει τα διαγράμματα που βρίσκονται σε κάθε εντολή Show να ταυτίζονται, 
για τις ταχύτητες, λόγω της ύπαρξης ρίζας, παίρνουμε μόνο θετικές τιμές*) 

Show[{gvt,govt}, AspectRatio->1]; 

Show[{gut,gout}, AspectRatio->1] 

Show[goxt,p1] 

Show[goyt,p2] 

 

CC1=2*(0.5*((1-m)*r11^2+m*r22^2)+(1-m)/r11+m/r22)-

(uton[s]^2+vton[s]^2)/(4*(u[s]^2+v[s]^2))/.{u[s]->uu,v[s]->vv,uton[s]-

>uuton,vton[s]->vvton};  (*ενέργεια για την τροχιά που υπολογίστηκε σε 

εξομαλυμένες*) 

Plot[CC1-CC0,{s,0,smax}](*διάγραμμα για την τιμή της ενέργειας σε σχέση με τον 

πλασματικό χρόνο, θα πρέπει να έχει μικρές αποκλίσεις από την αρχική τιμή CC0*) 
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Παράρτημα ΙΙ 

(εύρεση γραμμικοποιημένου συστήματος εξισώσεων στο εξομαλυμένο σύστημα) 

Clear["Global`*"] 

m=0.001; 

u0 =0; 

v0=0.63079315; 

uton0=1.31394213; 

vton0=0; 

T=2.81270585806; 

r11=Sqrt[u[s]^4+(v[s]^2+1)*2*u[s]^2+(v[s]^2-1)^2]; 

r22=u[s]^2+v[s]^2; 

CC=(((u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m)*(u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m))+ 2(1-m)/r11+m/r22)-

(uton[s]^2+vton[s]^2)/(4*(u[s]^2+v[s]^2)); 

CC0=CC/.{u[s]->u0,v[s]->v0,uton[s]->uton0,vton[s]->vton0}; 

U=0.5*(((u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m)*(u[s]^2 - v[s]^2 + 1 - m))+(1-m)/r11+m/r22-CC0/2; 

f=4*(u[s]^2+v[s]^2); 

Uf=U*f; 

du=D[Uf,u[s]]//Simplify; 

dv=D[Uf,v[s]]//Simplify; 

eq1=uton[s]; 

eq2=vton[s]; 

eq3=8*(u[s]^2+v[s]^2)*vton[s]+du; 

eq4=-8*(u[s]^2+v[s]^2)*uton[s]+dv; 

 

(*γραμμικοποιημένος πίνακας Α*) 

A={{D[eq1,u[s]],D[eq1,v[s]],D[eq1,uton[s]],D[eq1,vton[s]]}, 

   {D[eq2,u[s]],D[eq2,v[s]],D[eq2,uton[s]],D[eq2,vton[s]]}, 

   {D[eq3,u[s]],D[eq3,v[s]],D[eq3,uton[s]],D[eq3,vton[s]]}, 

   {D[eq4,u[s]],D[eq4,v[s]],D[eq4,uton[s]],D[eq4,vton[s]]}}; 

 

(*εξισώσεις κίνησης στο εξομαλυμένο και γραμμικοποιημένες εξισώσεις*) 

deq1=u'[s]==eq1; 

deq2=v'[s]==eq2; 

deq3=uton'[s]==eq3; 

deq4=vton'[s]==eq4; 

deq5=ξ1'[s]==A[[1,1]] ξ1[s]+A[[1,2]] ξ2[s]+A[[1,3]] ξ3[s]+A[[1,4]] ξ4[s] 

deq6=ξ2'[s]==A[[2,1]] ξ1[s]+A[[2,2]] ξ2[s]+A[[2,3]] ξ3[s]+A[[2,4]] ξ4[s] 

deq7=ξ3'[s]==A[[3,1]] ξ1[s]+A[[3,2]] ξ2[s]+A[[3,3]] ξ3[s]+A[[3,4]] ξ4[s] //Simplify 

deq8=ξ4'[s]==A[[4,1]] ξ1[s]+A[[4,2]] ξ2[s]+A[[4,3]] ξ3[s]+A[[4,4]] ξ4[s] //Simplify  
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