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Abstract

In this thesis we study a very special case of the three body problem, called the rectilinear
elliptic restricted three body problem. The orbits of the primaries are described by Keplerian
ellipses with e = 1, where collision points are not singular points for the ODEs of the
system. The rectilinear model has been proposed as starting point for studying the dynamics
of motion around highly eccentric binary systems. Broucke (1969) studied the rectilinear
problem for mass parameter µ = 0.5 and spotted quite a few symmetric periodic orbits. By
making appropriate search for symmetric periodic orbits and their linear stability, we find
that all Broucke’s orbits are linearly unstable. We also find new symmetric periodic orbits
for µ = 0.5 and for multiplicity k = 1, 2. All these orbits are found to be linearly unstable
too. However the simulations show that at least a stable symmetric periodic orbit exists for
larger multiplicity (k = 11). We also extend the search for the case µ = 0.001. For the
preceding case, we spot a large number of symmetric periodic orbits, the majority of which
is linearly unstable. However eight are found to be linearly stable and can be approximated
with common Keplerian ellipses.

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία μελετάμε μια πολύ ειδική περίπτωση του προβλήματος των τριών σωμάτων,

το λεγόμενο ευθύγραμμο ελλειπτικό περιορισμένο πρόβλημα των τριών σωμάτων. Οι τροχιές

των πρωτεύοντων περιγράφονται από Κεπλέριες ελλείψεις με e = 1, όπου τα σημεία σύγκρουσης

δεν αποτελούν ανώμαλα σημεία για τις διαφορικές εξισώσεις του συστήματος. Το ευθύγραμμο

μοντέλο έχει προταθεί σαν αφετηρία για τη μελέτη της δυναμικής των τροχιών γύρω από διπλά

συστήματα πολύ υψηλής εκκεντρότητας. Ο Broucke (1969) μελέτησε το ευθύγραμμο πρόβλημα

για την περίπτωση παραμέτρου μάζας µ = 0.5 και εντόπισε κάμποσες συμμετρικές περιοδικές

τροχιές. Κάνοντας κατάλληλη έρευνα για συμμετρικές περιοδικές τροχιές και για τη γραμμική

τους ευστάθειά, βρίσκουμε ότι όλες οι τροχιές του Broucke είναι γραμμικώς ασταθείς. Βρίσκου-

με επίσης νέες συμμετρικές περιοδικές τροχιές για µ = 0.5 και για πολλαπλότητα k = 1, 2. ΄Ολες

αυτές οι τροχιές φαίνεται να είναι επίσης γραμμικώς ασταθείς. Παρόλα αυτά οι προσομοιώσεις

δείχνουν ότι υπάρχει τουλάχιστον μια ευσταθής συμμετρική περιοδική τροχιά για μεγαλύτερη τι-

μή πολλαπλότητας (k = 11). Επεκτείνουμε επίσης την έρευνά μας για την περίπτωση µ = 0.001.
Για την προαναφερθείσα περίπτωση εντοπίζουμε ένα μεγάλο αριθμό συμμετρικών περιοδικών

τροχιών, η πλειονότητα των οποίων είναι γραμμικώς ασταθείς. Παρόλα αυτά οχτώ από αυτές

είναι γραμμικώς ευσταθείς και μπορούν να προσεγγιστούν με Κεπλέριες ελλείψεις.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Το πρόβλημα των 3 σωμάτων μελετάται για πάνω από 300 χρόνια. Σ΄ αυτό έχουν συνεισφέρει

αρκετοί γνωστοί φυσικοί και μαθηματικοί των προηγούμενων αιώνων. Αρχικά τέθηκε και μελε-

τήθηκε από το Newton [1687] στο βιβλίο του Principia (ο οποίος μελέτησε την κίνηση της Γης

και της Σελήνης γύρω από τον ΄Ηλιο). Συνεχίστηκε από τους d’Alembert [1747], Euler [1767],
Lagrange [1772], Jacobi [1836], Hill [1878] και άλλους οι οποίοι μελέτησαν ειδικές περιπτώσεις

του προβλήματος, μέχρι που ο Poincare [1892] απέδειξε ότι το πρόβλημα των 3 σωμάτων δεν

επιδέχεται αναλυτικές λύσεις, αλλά μόνο αριθμητικές/προσεγγιστικές. Γενικά οι κινήσεις των 3

σωμάτων είναι μη επαναλαμβανόμενες/περιοδικες, εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις. (Το

ίδιο ισχύει και για το πρόβλημα των n - σωμάτων, όπου n > 3). Σήμερα μέσω των υπολο-

γιστών μπορούμε να υπολογίσουμε με μεγάλη ακρίβεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα τις

τροχιές πολλών σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους βαρυτικά. Βασική εφαρμογή είναι τα

πλανητικά συστήματα.

(αʹ) Isaac Newton (βʹ) Leonhard Euler (γʹ) Henri Poincare

Σχήμα 1.1: Μερικοί από τους επιστήμονες που μελέτησαν το πρόβλημα των 3 σωμάτων.

Το πρόβλημα των 3 σωμάτων είναι ένα από τα πιο διάσημα προβλήματα της ουράνιας μηχανι-

κής. Αφορά 3 ελεύθερα σημειακά σώματα τα οποία κινούνται στο χώρο υπό την επίδραση των

βαρυτικών τους δυνάμεων, όπως αυτές περιγράφονται από την Νευτώνεια θεωρία βαρύτητας.

Συγκεκριμένα αν Mi είναι η μάζα ενός σώματος, ~Ri είναι το διάνυσμα θέσης ενός σώματος ως

προς ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς και ~rij = ~Rj − ~Ri είναι το διάνυσμα θέσης του ενός ως
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προς το άλλο, όπου i, j = 1, 2, 3 και i 6= j, τότε τα 3 σώματα θα αλληλεπιδρούν σύφμωνα με το

νόμο

Mi
d2 ~Ri

dt2
= G

3∑
j=1

MiMj

r3
ij

~rij i 6= j (1.1)

όπου G είναι η σταθερά παγκόσμιας έλξης. Ο σκοπός είναι η πρόβλεψη των τροχιών και των

3 σωμάτων, δεδομένου ότι γνωρίζουμε εξ΄ αρχής τις βασικές παραμέτρους του πρόβλήματος

(μαζες, αρχικές θέσεις, αρχικές ταχύτητες). Στην περίπτωση που οι τροχιές των 3 σωμάτων

εκτείνονται στον 3D χώρο και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις μάζες και τις αρχικές συν-

θήκες, το πρόβλημα αποκτάει την ονομασία πρόβλημα των 3 σωμάτων.

Με μια πρώτη ματιά, δε διακρίνεται η δυσκολία του προβλήματος, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη

και το γεγονός ότι το πρόβλημα των 2 σωμάτων επιλύεται σε αναλυτική μορφή. Προσθέτοντας

όμως ένα ακόμα σώμα, το πρόβλημα περιπλέκεται πάρα πολύ, καθιστώντας το ένα από τα πιο

προκλητικά προβλήματα της μηχανικής.

Στα πλανητικά συστήματα, οι δορυφόροι περιφέρονται γύρω από τους πλανήτες και τους αστε-

ροειδείς, οι οποίοι με τη σειρά τους περιφέρονται γύρω από τον αστέρα. Οπότε ως εφαρμογές

του προβλήματος των 3 σωμάτων, μπορούμε να θεωρήσουμε τα εξής ζεύγη: Αστέρας - πλανήτης

- πλανήτης, αστέρας - πλανήτης - δορυφόρος, αστέρας - πλανήτης - αστεροειδής. ΄Αμεσα αντι-

ληπτό είναι ότι στο τελευταίο σύστημα, η μάζα του αστεροειδούς μπορεί να θεωρηθεί αγνοήσιμη

σε σχέση με τις μάζες των άλλων 2 (πρωτεύοντων) σωμάτων, επομένως ο όρος της βαρυτικής

δύναμης που προκαλεί ο αστεροειδής στα άλλα 2 σώματα μπορει να παραλείφθει από την εξίσωση

του Νεύτωνα. Αν ικανοποιείται λοιπόν μια τέτοια συνθήκη, τότε το γενικό πρόβλημα των 3 σω-

μάτων ανάγεται στο περιορισμένο πρόβλημα των 3 σωμάτων. Ανάλογα με το είδος της κίνησης

που εκτελούν τα πρωτεύοντα γύρω από το κέντρο μάζας του συστήματός τους, το πρόβλημα

παίρνει την ονομασία κυκλικό περιορισμένο πρόβλημα των 3 σωμάτων ή ελλειπτικό περιορισμένο

πρόβλημα των 3 σωμάτων. Θέτοντας στο τελευταίο την εκκεντρότητα μονάδα (e = 1), λαμ-

βάνουμε την ειδική περίπτωση του ευθύγραμμου ελλειπτικού περιορισμένου προβλήματος των 3

σωμάτων (rectilinear elliptic restricted 3 body problem - RERTBP), το οποίο θα αποτελέσει

κύριο αντικείμενο μελέτης παρακάτω.
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Κεφάλαιο 2

Εισαγωγή στο πρόβλημα των 3

σωμάτων

2.1 Κυκλικό περιορισμένο πρόβλημα 3 σωμάτων

Βασιζόμενοι στα εισαγωγικά κριτήρια, το κυκλικό περιορισμένο πρόβλημα των 3 σωμάτων, α-

παιτεί οι μάζες των 2 σωμάτων να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτή του 3ου (M1 � M3 και

M2 � M3), καθώς επίσης και οι κινήσεις των M1 και M2 να είναι κυκλικές τροχιές γύρω από

το κέντρο μάζας του συστήματός τους. Χάριν απλότητας θα θεωρήσουμε (τώρα και μετέπειτα)

επίπεδη κίνηση του 3ου σώματος, το επίπεδο της οποίας θα συμπίπτει με το επίπεδο κίνησης

των πρωτεύοντων. Αυτο επιτυγχάνεται δίνοντας κατάλληλες αρχικές συνθήκες στο 3ο σώμα

(z0 = ż0 = 0). Αν λοιπόν το σύστημα των 3 σωμάτων ξεκινήσει να κινείται πάνω σε συγκε-

κριμένο επίπεδο τη στιγμή t = 0 και δε δεχθεί ποτέ εξωτερική δύναμη, τότε το διάνυσμα της

στροφορμής θα διατηρηθεί, οπότε η κίνηση θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο.

Ας επιλέξουμε την αρχή O ενός αδρανειακού συστήματος συντεταγμένων Oξη να συμπίπτει με

το κέντρο μάζας του συστήματος των 2 πρωτεύοντων σωμάτων. Οι 2 μάζες απέχουν διαρκώς

σταθερή απόσταση μεταξύ τους (α = 1) και περιφέρονται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα ω ≡ n
γύρω από το κέντρο μάζας. Ορίζουμε επίσης µ1 = GM1, µ2 = GM2 και κανονικοποιούμε το

σύστημα των 2 μαζών κατά τέτοιο τρόπο ώστε G(M1 + M2) = 11 Αν (ξ, η) οι συντεταγμένες

του 3ου σώματος στο αδρανειακό σύστημα, τότε με εφαρμογή του 2ου νόμου του Νεύτωνα

προκύπτουν οι δ.ε. εξισώσεις της κίνησής του.

ξ̈ =
µ1

r3
1

(ξ1 − ξ) +
µ2

r3
2

(ξ2 − ξ) (2.1)

η̈ =
µ1

r3
1

(η1 − η) +
µ2

r3
2

(η2 − η) (2.2)

1
Για τη μείωση των παραμέτρων στις εξισώσεις, μπορούμε να γράψουμε µ1 = 1 − µ2 και µ2 = µ. ΄Ετσι η

μόνη παράμετρος μάζας που θα εμπεριέχεται στις εξισώσεις θα είναι η µ
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όπου ξi = ξi(t), ηi = ηi(t), ενώ οι αποστάσεις r1 και r2 μεταξύ των σωμάτων θα δίνονται ως

r2
1 = (ξ1 − ξ)2 + (η1 − η)2

(2.3)

r2
2 = (ξ2 − ξ)2 + (η2 − η)2

(2.4)

Εφόσον όμως τα 2 σώματα εκτελούν κυκλικές τροχιές γύρω από το κέντρο μάζας υπό στα-

θερή απόσταση και γωνιακή ταχύτητα (μέση κίνηση n), είναι βολικό να θεωρήσουμε ένα περι-

στρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων Oxy, ίδιας γωνιακής ταχύτητας με αυτή των µ1, µ2. Οι

θέσεις των τελευταίων θα είναι fixed πάνω στον άξονα x και ίσες με (x1, y1) = (−µ2, 0) και

(x2, y2) = (µ1, 0). Οι αποστάσεις μεταξύ των σωμάτων σε αυτό το σύστημα συντεταγμένων θα

γραφτούν

r2
1 = (x+ µ2)2 + y2

(2.5)

r2
2 = (x− µ1)2 + y2

(2.6)

Σχήμα 2.1: Αδρανειακό (Oξη) και περιστρεφόμενο - μη αδρανειακό (Oxy) σύστημα συντεταγ-

μένων του 3ου σώματος P . Η κοινή αρχή O των δύο συστημάτων είναι τοποθετημένη στο

κέντρο μάζας του συστήματος.

Οι συντεταγμένες (x, y) του περιστρεφόμενου συνδέονται με τις (ξ, η) του αδρανειακού μέσω

της εξίσωσης ‘στροφής’ [
ξ
η

]
=

[
cos(nt) − sin(nt)
sin(nt) cos(nt)

] [
x
y

]
(2.7)
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Παραγωγίζοντας την εξ.(2.7) 2 φορές ως προς το χρόνο, λαμβάνουμε[
ξ̇
η̇

]
=

[
cos(nt) − sin(nt)
sin(nt) cos(nt)

] [
ẋ− ny
ẏ + nx

]
(2.8)

και [
ξ̈
η̈

]
=

[
cos(nt) − sin(nt)
sin(nt) cos(nt)

] [
ẍ− 2nẏ − n2x
ÿ + 2nẋ− n2y

]
(2.9)

όπου τα 2nẋ, 2nẏ παριστάνουν επιταχύνσεις Coriolis, ενώ τα n2x, n2y παριστάνουν φυγόκεντρες

επιταχύνσεις. Αντικαθιστώντας τώρα τις εξ.(2.9), (2.7) στις εξ.(2.1) και (2.2), λαμβάνουμε τις

διαφορικές εξισώσεις κίνησης του 3ου σώματος στο Oxy

ẍ− 2nẏ − n2x = −
(
µ1
x+ µ2

r3
1

+ µ2
x− µ1

r3
2

)
(2.10)

ÿ + 2nẋ− n2y = −
(
µ1

r3
1

+
µ2

r3
2

)
y (2.11)

Επειδή όμως ισχύει

∂

∂y

[
n2x−

(
µ1
x+ µ2

r3
1

+ µ2
x− µ1

r3
2

)]
=

∂

∂x

[
n2y −

(
µ1

r3
1

+
µ2

r3
2

)
y

]
,

προκύπτει ότι υπάρχει βαθμωτή συνάρτηση U = U(x, y) τέτοια ώστε οι εξ.(2.10) και (2.11) να

γραφτούν στη μορφή

ẍ− 2nẏ =
∂U

∂x
(2.12)

ÿ + 2nẋ =
∂U

∂y
(2.13)

Εκτελώντας πράξεις βρίσκουμε ότι

U(x, y) =
n2

2

(
x2 + y2

)︸ ︷︷ ︸
φυγ. δυναμικό

+
µ1

r1

+
µ2

r2︸ ︷︷ ︸
βαρ. δυναμικό

(2.14)
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Ακολουθούμε τώρα το εξής σκεπτικό: Πολλαπλασιάζουμε την εξ.(2.12) με ẋ, την εξ.(2.13) με

ẏ και τις προσθέτουμε κατά μέλη, οπότε προκύπτει

ẋẍ− 2nẋẏ + ẏÿ + 2nẋẏ = ẋ
∂U

∂x
+ ẏ

∂U

∂y
⇒ ẋẍ+ ẏÿ = ẋ

∂U

∂x
+ ẏ

∂U

∂y
(2.15)

Επιπλέον

U = U(x, y)⇒ dU =
∂U

∂x
dx+

∂U

∂y
dy ⇒ dU

dt
=
∂U

∂x
ẋ+

∂U

∂y
ẏ (2.16)

Συνδιάζοντας τις εξ.(2.15) και (2.16) παίρνουμε

ẋẍ+ ẏÿ =
dU

dt
⇒ 1

2

(
ẋ2 + ẏ2

)
= U + CJ (2.17)

Η ποσότητα CJ ονομάζεται ολοκλήρωμα Jacobi και αποτελεί σταθερά της κίνησης του 3ου σώμα-

τος. Ας σημειωθεί ότι το CJ μοιάζει με ολοκλήρωμα ενέργειας, αλλά δεν είναι. Στο πρόβλημα

των τριών σωμάτων δε διατηρείται ούτε η ενέργεια ούτε η στροφορμή του 3ου σώματος.

Μπορεί να μην είναι εφικτό να βρούμε αναλυτικά την τροχιά του 3ου σώματος, αλλά η σχέση

(2.17) μας επιτρέπει να υπολογίζουμε τις περιοχές εντός των οποίων το σώμα είναι επιτρεπτό

να κινηθεί. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι κάθε στιγμή θα πρέπει να ικανοποιείται η εξής

συνθήκη
2

1

2

(
ẋ2 + ẏ2

)
≥ 0⇒ U(x, y) + CJ ≥ 0 (2.18)

Δεδομένου ότι γνωρίζουμε την αναλυτική μορφή της U = U(x, y) μέσω της εξ.(2.14), η ανι-

σότητα (2.18) θα ορίζει διαφορετικές επιτρεπτές περιοχές για τις διάφορες τιμες της σταθεράς

CJ . Η επίλυση της εξίσωσης U(x, y) +CJ = 0 θα μας δώσει τις καμπύλες μηδενικής ταχύτητας

(zero-velocity curves), οι οποίες ορίζουν τα όρια κίνησης του σώματος.

Τέλος το ολοκλήρωμα Jacobi μπορεί να γραφτεί και στο αδρανειακό σύστημα, χρησιμοποιώντας

τις εξισώσεις μετασχηματισμού. Τελικά θα λάβουμε

CJ =
µ1

r1

+
µ2

r2

+ 2n
(
ξη̇ − ξ̇η

)
− 1

2

(
ξ̇2 + η̇2

)
(2.19)

2
Αν ίσχυε

1
2

(
ẋ2 + ẏ2

)
< 0, τότε η ταχύτητα του σώματος θα ήταν φανταστική, κάτι που δεν έχει φυσική

σημασία.
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2.2 Ελλειπτικό περιορισμένο πρόβλημα 3 σωμάτων

Το ελλειπτικό περιορισμένο πρόβλημα των 3 σωμάτων είναι η γενικευμένη μορφή του κυκλικού.

Θα λέγαμε ότι ως προς τη δυσκολία είναι το επόμενο στάδιο του γενικού προβλήματος των 3

σωμάτων. Αυτό συμβαίνει διότι το ελλειπτικό περιορισμένο πρόβλημα είναι μη ολοκληρώσιμο

και μη διατηρητικό (σε αντίθεση με το κυκλικό περιορισμένο πρόβλημα το οποίο είναι μεν μη

ολοκληρώσιμο, αλλά είναι διατηρητικό γιατί έχει το ολοκλήρωμα του Jacobi CJ). ΄Οπως μας

προϊδεάζει και το όνομα, τα 2 πρωτεύοντα σώματα τώρα περιφέρονται σε ελλειπτικές τροχιές

γύρω από το κέντρο μάζας του συτήματος τους, υπακούοντας στους 3 νόμους του Kepler, ενώ
το ‘μικρό’ σώμα δεν επηρεάζει την κίνηση των ‘μεγάλων’ σωμάτων (πρωτεύοντα).

1ος: Τα 2 σώματα περιφέρονται σε ελλειπτικές τροχιές το καθένα. Το κ.μ. του συστήματός

τους αποτελεί τη μία κοινή τους εστία, ενώ οι άλλες είναι κενές.

2ος: Κατά τη διάρκεια της τροχιάς τους, τα 2 σώματα διαγράφουν ίσα εμβαδά σε ίσα χρονικά

διαστήματα.

3ος: Τα τετράγωνα των περιόδων των τροχιών είναι ανάλογα των κύβων των μεγάλων ημιαξόνων

τους.

Σχήμα 2.2: Σχηματική αναπαράσταση του ελλειπτικού περιορισμένου προβλήματος των 3 σω-

μάτων.

Για τη μελέτη του προβλήματος, θα θεωρήσουμε αδρανειακό σύστημα αναφοράς Oξη με αρχή

το κέντρο μάζας των 2 πρωτεύοντων σωμάτων. Κάνουμε επίσης την εξής σύμβαση: Τη στιγμή

(t = 0), τα 2 πρωτεύοντα βρίσκονται επί του άξονα ξ και σε κάποια αψίδα της τροχιάς τους

(περίκεντρο ή απόκεντρο). ΄Οσον αφορά το σύστημα μονάδων, θα θεωρήσουμε ότι ο μεγάλος

ημιάξονας α και η μέση κίνηση n των 2 σωμάτων θα μονάδες (α = n = 1). Βάσει αυτών

μπορούμε να ορίσουμε τις παραμέτρους μάζας ως M1 = 1− µ και M2 = µ.

Σύμφωνα με το πρόβλημα των 2 σωμάτων, η απόσταση μεταξύ των πρωτεύοντων (για α = 1)
θα είναι :
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r =
p

1 + e cos ν
= 1− e cosE, (2.20)

όπου p = 1− e2
η ημιπαράμετρος τομής, e η εκκεντρότητα των τροχιών, ν η αληθής ανωμαλία

και E η έκκεντρη ανώμαλία. ΄Οπως φαίνεται, η απόσταση r είναι υπολογισμένη συναρτήσει της

γωνίας E (r = r(E)). Προκειμένου να συσχετίσουμε την απόσταση με το χρόνο t, που είναι

πιο ‘χρήσιμο’ μέγεθος σε σχέση με τις γωνίες, θα λάβουμε υπόψιν μας και την εξίσωση του

Kepler.3

t+ τ = E − e sinE (2.21)

η οποία συνδέει τα t και E. Η σταθερά τ είναι αρχική φάση της κίνησης. Η τιμή τ = 0
αντιστοιχεί σε ελάχιστη αρχική απόσταση (περίκεντρο) των primaries, ενώ η τ = π σε μέγιστη

(απόκεντρο). Στο σύστημα Oξη και για τυχαία χρονική στιγμή στιγμή t, οι συντεταγμένες

(ξ1, η1) και (ξ2, η2) των 2 πρωτεύοντων θα είναι

ξ1 = −µr cos ν = −µ(cosE − e) (2.22)

η1 = −µr sin ν = −µ
√

1− e2 sinE (2.23)

ξ2 = (1− µ)r cos ν = (1− µ)(cosE − e) (2.24)

η2 = (1− µ)r sin ν = (1− µ)
√

1− e2 sinE (2.25)

Αν (ξ, η) οι συντεταγμένες του 3ου σώματος, τότε η συνάρτηση Lagrange θα είναι

L = T − V =
1

2
(ξ̇2 + η̇2) +

1− µ
r1

+
µ

r2

(2.26)

όπου

r1 =
√

(ξ − ξ1)2 + (η − η1)2 (2.27)

r2 =
√

(ξ − ξ2)2 + (η − η2)2 (2.28)

3
Η εξίσωση Kepler, είναι υπερβατική ως προς E. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να γνωρίζουμε την αναλυτική

μορφή της συνάρτησης E(t). Μόνο με αριθμητικές μεθόδους λύνεται. Επομένως για μια τροχιά η οποία διαρκεί
χρονικό διάστημα ∆t = t2 − t1, θα χρειαστεί να λύσουμε πολλές φορές την εξίσωση για τα διάφορα t ∈ [t1, t2]
και για κατάλληλα μικρά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα για την E(t).
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τα οποία εκφράζουν τις αποστάσεις του 3ου σώματος από το 1ο και του 3ου από το 2ο αντίστοιχα.

Οι εξισώσεις κίνησης (του 3ου σώματος) προκύπτουν από την εξίσωση Euler - Lagrange

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= 0, i = 1, 2 (2.29)

(Το i παίρνει 2 τιμές διότι το 3ο σώμα έχει 2 βαθμούς ελευθερίας (ξ, η)).

Για i = 1→ qi = q1 ≡ ξ ΄Αρα η εξ.(2.29) θα δώσει

d

dt

(
∂L

∂ξ̇

)
− ∂L

∂ξ
= 0⇒ ξ̈ = (1− µ)

ξ1 − ξ
r3

1

+ µ
ξ2 − ξ
r3

2

(2.30)

Για i = 2→ qi = q2 ≡ η ΄Αρα η εξ.(2.29) θα δώσει

d

dt

(
∂L

∂η̇

)
− ∂L

∂η
= 0⇒ η̈ = (1− µ)

η1 − η
r3

1

+ µ
η2 − η
r3

2

(2.31)

Οι εξ.(2.30) και (2.31) αποτελούν τις δ.ε εξισώσεις κίνησης του 3ου σώματος ως προς το χρόνο.

Επειδή όμως τα ξ1, η1, ξ2, η2 στα δεξιά μέλη είναι εκφρασμένα συναρτήσει της έκκεντρης ανωμα-

λίας (ξi = ξi(E) και ηi = ηi(E)), θα πρέπει στο σύστημα των 2 εξισώσεων να συμπεριλάβουμε

την εξίσωση του Kepler. Εναλλακτικά μπορούμε να αλλάξουμε τη ανεξάρτητη μεταβλητή των

διαφορικών εξισώσεων (2.30) και (2.31) από t σε E. Αυτό θα μας γλιτώσει από υπολογιστικό

κόστος για τον εξής λόγο: Χρησιμοποιώντας το t ως μεταβλητή, χρειαζόμαστε δύο επαναληπτι-

κές μεθόδους για την έυρεση των (ξ, η). Μία για την επίλυση των δ.ε και μία (εμφωλευμένη) για

την επίλυση της εξίσωσης του Kepler ώστε να βρίσκουμε το (ανεξάρτητο) t. Αν όμως χρησιμο-

ποιήσουμε την E για ανεξάρτητη μεταβλητή, οι διαφορικές εξισώσεις κίνησης του 3ου σώματος

λύνονται αριθμητικά απευθείας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ξ1, η1, r1, r2 είναι εκφρασμένα ως προς

E. Η αλλαγή του συστήματος θα γίνει ως εξής :

t+ τ = E − e sinE ⇒ dt

dE
= 1− e cosE ⇒ dE

dt
=

1

1− e cosE
(2.32)

Επιπλέον ισχύει :

ξ̈ ≡ d2ξ

dt2
=

d

dt

(
dξ

dt

)
=

d

dt

(
dξ

dE

dE

dt

)
(2.33)
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Αντικαθιστούμε την (2.32) στην (2.33)

ξ̈ =
d

dt

(
dξ

dE

1

1− e cosE

)
=

d

dt

(
dξ

dE

1

1− e cosE

)
dE

dE
=

=
d

dE

(
dξ

dE

1

1− e cosE

)
dE

dt
=

d

dE

(
dξ

dE

1

1− e cosE

)
1

1− e cosE
=

=

[
d2ξ

dE2

1

1− e cosE
+
dξ

dE

(
− e sinE

(1− e cosE)2

)]
1

1− e cosE
⇒

⇒ ξ̈ = ξ′′(E)
1

(1− e cosE)2
− ξ′(E)

e sinE

(1− e cosE)3
(2.34)

Κάνοντας την ίδια διαδικασία για τη συντεταγμένη η, προκύπτει

η̈ = η′′(E)
1

(1− e cosE)2
− η′(E)

e sinE

(1− e cosE)3
(2.35)

Αντικαθιστώντας τις εξ.(2.34) και (2.35) στις 2.30 και 2.31 (των οποίων τα δεξιά μέλη εξαρτώνται

μόνον από το E), προκύπτουν οι εξισώσεις κίνησης του 3ου σώματος με ανεξάρτητη μεταβλητη

την έκκεντρη ανωμαλία E

ξ′′ −
(

e sinE

1− e cosE

)
ξ′ = (1− e cosE)

[
(1− µ)

ξ1 − ξ
r3

1

+ µ
ξ2 − ξ
r3

2

]
(2.36)

η′′ −
(

e sinE

1− e cosE

)
η′ = (1− e cosE)

[
(1− µ)

η1 − η
r3

1

+ µ
η2 − η
r3

2

]
(2.37)

Είτε χρησιμοποιήσουμε τις εξ.(2.30) και (2.31) είτε τις εξ.(2.34) και (2.35), μπορούμε να υπο-

λογισουμε την τροχιά του 3ου σώματος στον αδρανειακό χώρο.
4

4
Η τελεία συμβολίζει παραγώγιση ως προς t, ενώ ο τόνος συμβολίζει παραγώγιση ως προς E.
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Κεφάλαιο 3

Ευθύγραμμο ελλειπτικό περιορισμένο

πρόβλημα 3 σωμάτων

3.1 Περιγραφή του προβλήματος

Το ευθύγραμμο ελλειπτικό περιορισμένο πρόβλημα 3 σωμάτων (rectilinear elliptic restricted 3
body problem - RERTBP) είναι μια ειδική περίπτωση ελλειπτικού περιορισμένου προβλήματος

3 σωμάτων. Συγκεκριμένα διαφέρει μόνο στο ότι η τιμή της εκκεντρότητας των πρωτεύοντων

είναι e = 1. Αυτό δε πρέπει να το συγχέουμε με την περίπτωση της παραβολικής τροχιάς για την

οποία ισχυεί επίσης e = 1, για τον εξής λόγο: Στο πρόβλημα των 2 σωμάτων, η εκκεντρότητα

της τροχιάς δίνεται στη γενική περίπτωση ως

e =

√
1 +

2EL2

C
(3.1)

όπου E η ενέργεια, L η στροφορμή και C μια σταθερά που εξαρτάται από τις μάζες και το G.

e = 1 συνεπάγεται με:

√
1 +

2EL2

C
= 1⇒ 1 +

2EL2

C
= 1⇒ 2EL2

C
= 0⇒

E = 0 ή L = 0

Αν E = 0 και L 6= 0, τότε πράγματι e = 1 και οι τροχιές των primaries θα είναι οι γνωστές

μας παραβολές του προβλήματος των 2 σωμάτων. Αν όμως L = 0, τότε πάλι θα ισχύει e = 1.
Σε αυτή την περίπτωση τα primaries θα είναι ‘καρφωμένα’ στον άξονα ξ και οι τροχιές τους θα

είναι μονοδιάστατες. Ανάλογα με την ενέργεια E που προσδίδουμε στο σύστημα, οι κινήσεις

τους θα είναι:
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- Για E < 0 → το σύστημα είναι δέσμιο και οι τροχιές των primaries θα είναι ευθύγραμμα

τμήματα (μη αρμονικές ταλαντώσεις οι οποίες υπακούνε στην εξίσωση του Kepler ).

- Για E = 0 → το σύστημα υπόκειται σε οριακή διαφυγή. Οι τροχιές των primaries θα είναι

ημιευθείες.

- Για E > 0 → το σύστημα θα υποστεί διαφυγή, ενώ θα υπάρχει περίσσεια ενέργειας για τα

primaries στο άπειρο. Οι τροχιές θα είναι και σε αυτή την περίπτωση ημιευθείες.

Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι προς το παρόν καθαρά θεω-

ρητικό. Τα M1 και M2 αντιστοιχούν σε μαθηματικά σημεία τα οποία δεν έχουν διαστάσεις. Το

παραπάνω μοντέλο έχει προταθεί σαν αρχικό στάδιο μελέτης ουράνιων συτημάτων υψηλής εκκε-

ντρότητας (αστέρας - αστέρας, αστέρας - πλανήτης). Σκοπός είναι συνέχιση των τροχιών του

μοντέλου για e = 1 σε λίγο μικρότερες τιμές, καθώς και η συνέχιση του ως προς µ. Με αυτόν

τον τρόπο αποκτάει φυσική σημασία το πρόβλημα. Π.χ παρατηρούνται εξωπλανητικά συστήματα

τα οποία αποτελούνται από έναν αστέρα και έναν αρκετά μαζικό πλανήτη (primaries), το σύστη-

μα των οποίων ακολουθεί ελλειπτικές τροχιές με e > 0.9. Για αυτά τα συστήματα, αλλά και

για άλλα συστήματα με ακόμα μεγαλύτερη εκκεντρότητα, βολεύει να ξεκινησουμε τη μελέτη της

δυναμικής από e = 1 και να κάνουμε συνέχιση των τροχιών προς χαμηλότερες τιμές (οι οποίες

δε θα απέχουν πολύ απο τη μονάδα), παρά να ξεκινήσουμε από χαμηλότερες εκκεντρότητες και

να κάνουμε συνέχιση προς τα πάνω. Αυτό ισχύει κυρίως για δύο λόγους: 1) Διότι οι εξισώσεις

του rectilinear είναι πιο απλές σε σχέση με αυτές του elliptic. 2) Διότι κάνοντας συνέχιση

από χαμηλότερες εκκεντρότητες προς υψηλότερες, πέφτουμε συχνά σε collisions, κάτι που μας

εμποδίζει από περαιτέρω συνέχιση των λύσεων για μεγαλύτερη εκκεντρότητα και άρα δε μαθα-

ίνουμε τη συμπεριφορά της τροχιάς του 3ου σωματος για υψηλές εκκεντρότητες των primaries.

Σχήμα 3.1: Κατανομή εκκεντρότητας εξωπλανητών συναρτήσει του μεγάλου ημιάξονα (AU).
Παρόλο που το στατιστικό δείγμα είναι πολύ μικρό, διακρίνουμε εξωπλανήτες με πολύ μεγάλες

εκκεντρότητες.
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3.2 Οι εξισώσεις κίνησης

Οι εξισώσεις που διέπουν πλέον τις κινήσεις των 3 σωμάτων προκύπτουν εύκολα με απλή αντικα-

τάσταση e = 1 στις εξισώσεις (2.20), (2.21), (2.22), (2.23), (2.24), (2.25) και είναι οι ακόλουθες:

r = 1− cosE (3.2)

t+ τ = E − sinE (3.3)

ξ1 = −µ(cosE − 1), η1 = 0 (3.4)

ξ2 = (1− µ)(cosE − 1), η2 = 0 (3.5)

Εφόσον ισχύει η1 = 0 και η2 = 0, οι αποστάσεις r1 και r2 θα δίνονται από τις σχέσεις

r1 =
√

(ξ − ξ1)2 + η2 (3.6)

r2 =
√

(ξ − ξ2)2 + η2 (3.7)

Σχήμα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση του rectilinear problem. Τα δύο πρωτεύοντα σώματα

(σημεία) κινούνται μόνο επί του άξονα ξ.

Οι δ.ε κίνησης του 3ου σώματος εξακολουθούν να έχουν ίδια μορφή με αυτές που εξάγαμε στο

ελλειπτικό περιορισμένο πρόβλημα του προηγούμενου κεφαλαίου. ΄Εχουμε στη διάθεση μας δύο

τέτοια συστήματα δ.ε. Εκείνο με ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο t και εκείνο με ανεξάρτητη

μεταβλητή την έκκεντρη ανωμαλία E. Παρόλα αυτά το δεύτερο σύστημα δε βολεύει για την
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αριθμητική επίλυση για τον εξής λόγο: Για e = 1, οι εξ.(2.36) και (2.37) δίνουν:

ξ′′ −
(

sinE

1− cosE

)
ξ′ = (1− cosE)

[
(1− µ)

ξ1 − ξ
r3

1

+ µ
ξ2 − ξ
r3

2

]
(3.8)

η′′ −
(

sinE

1− cosE

)
η′ = (1− cosE)

[
(1− µ)

η1 − η
r3

1

+ µ
η2 − η
r3

2

]
(3.9)

΄Οταν E → 2κπ, έχουμε:

lim
E→2κπ

(
sinE

1− cosE

)
= lim

E→2κπ

[
(sinE)

′

(1− cosE)′

]
= lim

E→2κπ

(
cosE

sinE

)
= ±∞,

δηλαδή το συγκεκριμένο σύστημα (qi, E) παρουσιάζει ανωμαλία όταν E = 2κπ. Για αυτό το

λόγο θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα των εξ.(2.30) και (2.31)

(2.30) −→ ξ̈ = (1− µ)
ξ1 − ξ
r3

1

+ µ
ξ2 − ξ
r3

2

(2.31) −→ η̈ = (1− µ)
η1 − η
r3

1

+ µ
η2 − η
r3

2

το οποίο έχει ως ανεξάρτητη μεταβλητή το t. Για την επίλυση των δ.ε. επιλέχθηκε η επαναλη-

πτική μέθοδος Runge - Kutta 4ης τάξης. Επειδή όμως τα r1, r2, ξ1, ξ2 εξαρτώνται από το E, θα

πρέπει να συμπεριλάβουμε στο σετ των εξισώσεων και την εξ.(3.3), ώστε για κάθε τυχαίο ti να
τη λύνουμε και να υπολογίζουμε το αντίστοιχο E(ti). Ας εξετάσουμε αν και πόσες ρίζες έχει η

εξ.(3.3)

t+ τ = E − sinE ⇒ E − sinE − t− τ = 0

όπου t ∈ [0, 2π] και η φάση τ θα είναι για εμάς τ = 0 ή τ = π. (Στην πραγματικότητα το t
κανονικοποιείται ως t←− t mod 2π, για αυτό και ισχύει t < 2π.)

Αν f(E) = E − sinE − t− τ όπου E ∈ [0, 2π], τότε

f ′(E) = 1− cosE ≥ 0 ∀E ∈ [0, 2π], άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο [0, 2π].

Επιπλέον ισχύει f(0) = −t− x < 0 διότι t > 0 και τ ≥ 0

και f(2π) = 2π − sin(2π)− t− τ = 2π − t− τ > 0
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΄Αρα f(0)f(2π) < 0, οπότε από γνωστό θεώρημα προκύπτει ότι η f έχει τουλάχιστον μια ρίζα

στο (0, 2π). Και επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα θα είναι μοναδική.

Για την επίλυση της εξίσωσης του Kepler, θα χρησιμοποιηθεί η επαναληπτική μέθοδος Newton
- Raphson. Σε κάθε επανάληψη της Runge - Kutta, θα καλείται η Newton - Raphson όπου και

θα υπολογίζει το E βάσει του t που θα λαμβάνει. Εμείς θα πρέπει να ορίσουμε ένα αρχικό t0
ώστε να ξεκινήσει η Runge - Kutta και κάθε φορά που αυτή θα καλεί τη Newton - Raphson,
θα πρέπει να δίνουμε και ένα αρχικό E0 ώστε να ξεκινήσει και αυτή. Στη βιβλιογραφία, ο Danby
(1988) προτείνει τη σχέση

E0 = t0︸︷︷︸
t0 mod 2π

+τ + 0.85sign[sin(t0 + τ)]e (3.10)

για καλύτερη σύγκλιση της μεθόδου Newton - Raphson. Η εκκεντρότητα για εμάς είναι e = 1.

Σχήμα 3.3:

(a) Η λύση E = E(t) της εξίσωσης του Kepler για e = 1
(b) Η σχετική απόσταση r = r(t) των primaries για e = 1
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Κεφάλαιο 4

Περιοδικές τροχιές

Μια τροχιά η οποία επαναλαμβάνεται αυτούσια ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ονομάζε-

ται περιοδική. Συγκεκριμένα η τροχιά ~R(t) = (x(t), y(t), ẋ(t), ẏ(t)) καλείται περιοδική περιόδου

T αν και μόνον αν ~R(t) = ~R(t+ T ) ∀t. Η ~R(t) θα αντιστοιχεί σε κάποιες αρχικές συνθήκες

x(0) = x0, y(0) = y0, ẋ(0) = ẋ0, ẏ(0) = ẏ0

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με συμμετρικές περιοδικές τροχιές (ΣΠΤ). Μια περιο-

δική τροχιά ονομάζεται συμμετρική, όταν παραμένει αναλλοίωτη κάτω από το μετασχηματισμό

Σ : {x→ x, y → −y, t→ −t} (4.1)

Δηλαδή μια ΣΠΤ είναι συμμετρική ως προς τον άξονα x.

Σχήμα 4.1: Παράδειγμα συμμετρικής περιοδικής τροχιάς.
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Ο παραπάνω μετασχηματισμός συνεπάγεται τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Μια ΣΠΤ τέμνει τον άξονα x′x κάθετα τουλάχιστον 2 φορές μέσα σε μία περίοδο T .

- Μια ΣΠΤ μπορεί να αντιπροσωπευτεί από αρχικές συνθήκες του τύπου:

x(0) = x0, y(0) = 0, ẋ(0) = 0, ẏ(0) = ẏ. Δηλαδή αρκούν μόνο 2 αρχικές συνθήκες. Αυτού

του τύπου αρχικές συνθήκες υποδηλώνουν ότι το σώμα ξεκινάει από τον άξονα x′x και βάλεται

κάθετα σε αυτόν (μηδενική οριζόντια συνιστώσα ταχύτητας).

- Αν ẋ(0) = 0, τότε θα ισχύει και ẋ(T
2
) = 0 Δηλαδή το σώμα θα ξανατμήσει κάθετα τον άξονα

x′x σε μισή περίοδο.

- Για μια ΣΠΤ οι αρχικές συνθήκες του 3ου σώματος θα αντιστοιχούν σε χρονικές στιγμές

όπου τα πρωτεύοντα θα βρίσκονται σε θέση περικέντρου ή αποκέντρου.

Σχήμα 4.2: Αναπαράσταση των αρχικών συνθηκών (x0, vy0) του σώματος.

4.1 Αλγόριθμος εντοπισμού συμμετρικών περιοδικών

τροχιών

Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε τα 2 πρωτεύοντα σώματα να κινούνται σύμφωνα με τις εξισώσεις

του rectilinear restricted problem και θέλουμε να εντοπίσουμε κατάλληλο ζεύγος αρχικών

συνθηκών (x0, ẏ0) για το 3ο σώμα έτσι ώστε να τεθεί σε συμμετρική περιοδική τροχιά. ΄Εστω

(x0 6= 0, y0 = 0, ẋ0 = 0, ẏ0 6= 0) → (x0, ẏ0) οι αρχικές συνθήκες του 3ου σώματος. Η εξέλιξη

της θέσης και της ταχύτητάς του θα έχει μορφή:
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x = x(t, x0, ẏ0)

y = y(t, x0, ẏ0)

ẋ = ẋ(t, x0, ẏ0)

ẏ = ẏ(t, x0, ẏ0)

(4.2)

Ξεκινώντας με αρχικές x0 6= 0, y0 = 0, ẋ0 = 0, ẏ0 6= 0, δηλαδή από τον άξονα x και κάθετα προς

αυτόν, η τροχιά, λόγω συμμετρίας θα είναι περιοδική αν σε κάποιο χρόνο t′ ≡ T τμήσει ξανά

κάθετα τον άξονα x. Δηλαδή

ẋ(t′, x0, ẏ0) = 0

y(t′, x0, ẏ0) = 0
(4.3)

΄Ενας άλλος τρόπος για να εκφράσουμε τις συνθήκες περιοδικότητας της τροχιάς είναι ο ακόλου-

θος:

x(t′, x0, ẏ0) = x0

ẏ(t′, x0, ẏ0) = ẏ0

(4.4)

Το σύστημα (4.4) μας λέει ότι εφόσον το σώμα ξεκίνησε από τη θέση x0, τότε μετά από χρόνο

T θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση. Το ίδιο ισχύει και για την ταχύτητα. Εφόσον

το σώμα ξεκίνησε με κατακόρυφη ταχύτητα ẏ0, τότε μετά από χρόνο T θα πρέπει να έχει ακρι-

βώς την ίδια ταχύτητα. Το σύστημα (4.3) μας λέει ότι εφόσον το σώμα ξεκίνησε με μηδενική

οριζόντια συνιστώσα ταχύτητας, τότε και μηδενική οριζόντια συνιστώσα ταχύτητας θα πρέπει

να έχει μετά από χρόνο T . Το ίδιο ισχύει και για τη θέση του. Εφόσον το σώμα ξεκίνησε με

μηδενική τεταγμένη (δηλαδή επί του άξονα x), τότε μετά από χρόνο T θα πρέπει να ξαναπέσει

στον άξονα x.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι δίνουμε στο σώμα ένα ζεύγος αρχικών συνθηκών (x0, ẏ0) και παρατη-

ρούμε ότι η τροχιά του αποκλίνει λίγο από την περιοδικότητα (βλέπε σχήμα (4.3)). Αυτό που

κάνουμε λοιπόν είναι διόρθωση των αρχικών συνθηκών ως εξής: x0 → x0+∆x και ẏ0 → ẏ0+∆ẏ,
έτσι ώστε σε χρόνο t′ ≡ T να ‘πέσουμε’ στο αρχικό σημείο εκκίνησης.

1
Οπως ήδη ειπώθηκε,

αυτό το σημείο μπορεί να είναι είτε το (x0, ẏ0) 6= (0, 0) το οποίο αντιστοιχει στην εξ.(4.4) είτε

το (ẋ0, y0) = (0, 0) το οποίο αντιστοιχει στην εξ.(4.3). Θα επιλέξουμε το 2ο γιατί τα δεξιά μέλη

των εξισώσεων είναι μηδενικά, πράγμα που σημαίνει λιγότερες πράξεις. Επομένως:

1
Κατά τη διόρθωση των αρχικών συνθηκών, τα x0, ẏ0 θεωρούνται μεταβλητα, για αυτό και παραγωγίζονται.
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{
ẋ(t′, x0 + ∆x, ẏ0 + ∆ẏ) = 0
y(t′, x0 + ∆x, ẏ0 + ∆ẏ) = 0

}
⇒


ẋ(t′, x0, ẏ0) +

∂ẋ

∂x0

∆x+
∂ẋ

∂ẏ0

∆ẏ = 0

y(t′, x0, ẏ0) +
∂y

∂x0

∆x+
∂y

∂ẏ0

∆y = 0

⇒

⇒


∂ẋ

∂x0

∆x+
∂ẋ

∂ẏ0

∆ẏ = −ẋ
∂y

∂x0

∆x+
∂y

∂ẏ0

∆y = −y

⇒

⇒


∂ẋ

∂x0

∂ẋ

∂ẏ0
∂y

∂x0

∂y

∂ẏ0


︸ ︷︷ ︸

A

[
∆x
∆ẏ

]
︸ ︷︷ ︸

B

=

[
−ẋ
−y

]
︸ ︷︷ ︸

Γ

⇒ AB = Γ⇒ A−1A︸ ︷︷ ︸
I

B = A−1Γ⇒ B = A−1Γ⇒

⇒
[
∆x
∆ẏ

]
=


∂ẋ

∂x0

∂ẋ

∂ẏ0
∂y

∂x0

∂y

∂ẏ0


−1 [
−ẋ
−y

]
, (4.5)

όπου οι παράγωγοι

{
∂ẋ

∂x0

,
∂y

∂x0

,
∂ẋ

∂ẏ0

,
∂y

∂ẏ0

}
υπολογίζονται αριθμητικά ως εξής:

{
x0 −∆x0, ẏ0 −→ x1, ẏ1

x0 + ∆x0, ẏ0 −→ x2, ẏ2

}
⇒

∂ẋ

∂x0

≈ ẋ2 − ẋ1

2∆x0

,
∂y

∂x0

≈ y2 − y1

2∆x0

,
∂ẋ

∂ẏ0

≈ ẋ2 − ẋ1

2∆y0

,
∂y

∂ẏ0

≈ y2 − y1

2∆ẏ0

(4.6)

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε τα εξής:

- Το σημείο (x0 + ∆x, ẏ0 + ∆ẏ) προσεγγίζει το ζητούμενο σημείο (x, ẏ)

- Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται ξεκινώντας εκ νέου από το διορθωμένο σημείο (x0 +
∆x, ẏ0 + ∆y)

- Η επανάληψη σταματάει όταν έχουμε πλέον ικανοποιητική ακρίβεια περιοδικής τροχιάς, δηλαδή

όταν ικανοποιείται μια σχέση του τύπου:

|x0 − x(t′)|+ |ẏ0 − ẏ(t′)| < accuracy
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- Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι ουσιαστικά μια επαναληπτική μέθοδος Newton - Raphson. Η

μέθοδος θα συγκλίνει αν ξεκινήσουμε αρκούντως κοντά σε κατάλληλες αρχικές συνθήκες οι

οποίες θα αποκλίνουν λίγο από την περιοδική τροχιά.

Σχήμα 4.3:

P0(x0, ẏ0)→ Αρχικό σημείο εκκίνησης

P ′(x(t′), ẏ(t′))→ Επόμενο σημείο στην τομή Poincare σε χρόνο t′

P (x, ẏ)→ Ζητούμενο σημείο που αντιστοιχεί σε περιοδική τροχιά

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατάλληλες αρχικές συνθήκες εκκίνησης που αντιστοιχούν κόντα

σε περιοδική τροχιά, δε μπορεί να είναι γνωστες εξ΄ αρχής. Για αυτό κάνουμε το εξής: Θε-

ωρούμε ένα πεπερασμένο τμήμα του επιπέδου των αρχικών συνθηκών (x0 − ẏ0) στο οποίο

κατασκευάζουμε ένα πλέγμα (βλέπε σχ(4.4)). Ας θεωρήσουμε ότι το κέντρο κάθε τετραγώνου

αντιπροσωπεύεται από ένα ζεύγος (x0, ẏ0). Για κάθε ζέυγος αρχικών συνθηκών που περιέχει το

πλέγμα εφαρμόζουμε την προαναφερθείσα επαναληπτική μέθοδο. ΄Ετσι εν τέλει θα έχουμε ψάξει

όλο το πλέγμα. Για κάθε σημείο (x0, ẏ0) που θα συγκλίνει η επαναληπτική μέθοδος, θα έχουμε

και μια περιοδική τροχιά. Η ακρίβεια βελτιώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των τετραγώνων του

πλέγματος.

4.2 Ευστάθεια περιοδικών τροχιών.

Θεωρούμε σύστημα n−γραμμικών δ.ε της μορφής

ξ̇ = P (t)ξ ⇒


ξ̇1

ξ̇2
...

ξ̇n

 =


P11(t) P12(t) · · · P1n(t)
P21(t) P22(t) · · · P2n(t)
. . . .

Pn1(t) Pn2(t) · · · Pnn(t)



ξ1

ξ2
...

ξn

 (4.7)
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Σχήμα 4.4: Το πλέγμα αναζήτησης αρχικών συνθηκών (x0, vy0). Οι μπλε βούλες δεικτοδοτούν

τις αρχικές συνθήκες που αντιστοιχούν στο εκάστοτε κουτάκι.

όπου Pij(t) −→ συνεχής συνάρτηση του χρόνου.

Από θεωρία γνωρίζουμε ότι για να λύσουμε το παραπάνω σύστημα πρέπει να αναπτύξουμε τη

χαρακτηριστική εξίσωση det[P−λI] = 0, να βρούμε τις ιδιοτιμές λ και μετά τα ιδιοδιανύσματα. Η

γενική λύση του συστήματος θα εκφραστεί ως γραμμικός συνδιασμός n−γραμμικά ανεξάρτητων

λύσεων. Οι n αυτές λύσεις μπορούν να αποτελέσουν τις στήλες ενός n x n πίνακα, τον οποίο

ονομάζουμε θεμελιώδη πίνακα λύσεων και τον συμβολίζουμε ως X(t). Αυτός ο πίνακας θα

επαληθεύει το σύστημα (4.7), δηλαδή θα ισχύει η σχέση

Ẋ(t) = P (t)X(t) (4.8)

Στην περίπτωση που για τον X ισχύει

X(0) = In =


1 0 0 · · · 0
0 1 0 · · · 0
. . . . .
0 0 0 · · · 1

 ,

τότε η τυχαία λύση ξ(t) του συστήματος (4.7), θα γραφεί ως

ξ(t) = X(t)ξ(0) (4.9)

όπου ξ(0) οι αρχικές συνθήκες (1, 0, 0, ..., 0), (0, 1, 0, ..., 0), (0, 0, 1, ..., 0), κλπ. Αν αντί του X(t)
θεωρούσαμε άλλο πίνακα λύσεων Y (t) για τον οποίο Y (t) 6= In, τότε η λύση ξ(t) θα γράφονταν

ως εξής:
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ξ(t) = Y (t)C = Y (t)Y −1(0)ξ(0) (4.10)

΄Αρα από (4.9) και (4.10) προκύπτει

Y (t) = X(t)Y (0) (4.11)

Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο πίνακας συντελεστών P (t) του συστήματος (4.7) είναι περιοδικός με

περιόδο T . Δηλαδή P (t + T ) = P (t) ∀t. Τούτο σημαίνει ότι και ο πίνακας Y (t) = X(t + T )
θα είναι επίσης πίνακας λύσεων. Πράγματι από την εξ.(4.11) προκύπτει

Ẋ(t) = P (t)X(t)⇒ Ẋ(t+ T ) = P (t+ T )X(t+ T )⇒ Ẏ (t) = P (t)Y (t)

Βάσει του παραπάνω και της εξ.(4.11), μπορούμε να γράψουμε:

X(t+ T ) = X(t)X(T ) (4.12)

Για t = T , (4.12) =⇒ X(2T ) = [X(T )]2

Για t = 2T , (4.12) =⇒ X(3T ) = X(2T )X(T ) = [X(T )]2X(T ) = [X(T )]3

Επαγωγή: ΄Εστω ότι η πρόταση ισχύει και για t = kT → X(kT ) = [X(T )]k

Θα αποδέιξουμε ότι ισχύει και για t = (k + 1)T

Για t = kT , η εξ.(4.12) δίνει:

X(kT + T ) = X(kT )X(T )⇒ X((k + 1)T ) = [X(T )]kX(T )⇒ X((k + 1)T ) = [X(T )]k+1

΄Αρα εν γένει ισχύει

X(νT ) = [X(T )]ν ∀ ν ∈ N (4.13)

Θεωρούμε τώρα τη γενική λύση ξ(t) του συστήματος (4.7), η οποία αντιστοιχεί σε κάποιες

αρχικές συνθήκες ξ(0) και την απεικόνιση που ορίζεται για τις χρονικές στιγμές tν = νT, ν ∈ N .

Συνδιάζοντας τις εξ.(4.9) και (4.13), προκύπτει:

ξ(νt) = X(νt)ξ(0) = [X(T )]νξ(0) (4.14)
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Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ο ρόλος του πίνακα X(T ), δηλαδή του θεμελιώδη πίνακα

λύσεων X(t) όταν t = T , στη συμπεριφορά της γενικής λύσης του συστήματος. Ο πίνακας

X(T ) ονομάζεται μονόδρομος και αντιστοιχεί σε περιοδική λύση.
2

Μέσω αυτού του πίνακα

(συγκεκριμένα μέσω των ιδιοτιμών του) γίνεται η μελέτη της ευστάθειας του συστήματος. Με

λίγη άλγεβρα μπορούμε να δείξουμε ότι οι ιδιοτιμές του μονόδρομου πίνακα X συμπίπτουν με τις

ιδιοτιμές του ανάστροφου XT
και ότι οι ιδοτιμές του αντίστροφου πίνακα X−1

είναι αντίστροφες

των ιδιοτιμών του πίνακα X. Δηλαδή ισχύει

λi(X) = λi(X
T )

λi(X
−1) =

1

λi(X)

(4.15)

Επιπλέον οι λύσεις του συστήματός μας οι οποίες θα αποτελούν τις στήλες - στοιχεία του θεμε-

λιώδη πίνακα λύσεων X(t), θα είναι πραγματικές και άρα ο μονόδρομος X(T ) θα είναι και αυτός

πραγματικός. Δηλαδή η χαρακτηριστική εξίσωση det[X(T ) − λI] = 0 θα έχει πραγματικούς

συντελεστές και άρα βάσει της εξ.(4.14) οι ιδιοτιμές λi θα ταξινομηθούν κατά συζυγή μιγαδικά

ζεύγη.

- Αν υπάρχει μια πραγματική ιδιοτιμή ίση με τη μονάδα, λ1 = 1, τότε θα υπάρχει και η αντίστρο-

φή της, λ2 = 1
λ1

= 1. Δηλαδή μια μοναδιαία ιδιοτιμή είναι πάντα διπλή (ή πολλαπλή). Το ίδιο

ισχύει για ιδιοτιμή λ1 = −1. Θα υπάρχει και η λ2 = −1.

- Αν υπάρχει μια πραγματική ιδιοτιμή της μορφής λ1 > 1, τότε θα υπάρχει επίσης και μια ρίζα

της μορφής λ2 = 1
λ1
∈ (0, 1). Ομοίως αν λ1 < −1, τότε λ2 = 1

λ1
∈ (−1, 0).

- Αν υπάρχει μιγαδική ιδιοτιμή με μέτρο ίσο με τη μονάδα, λ1 = eiφ, τότε θα υπάρχει και η συ-

ζυγής λ2 = 1
λ1

= e−iφ. Παρατηρούμε ότι και οι 2 ιδιοτιμές βρίσκονται επί του μοναδιαίου κύκλου.

- Αν υπάρχει μιγαδική ιδιοτιμή με μέτρο διάφορο της μονάδας, λ1 = Reiφ, τότε θα υπάρχουν

και οι εξής 3 ιδιοτιμές: η λ2 = 1
R
eiφ, η λ3 = Re−iφ και η λ4 = 1

R
e−iφ. Και αυτό είναι απόλυτα

λογικό διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο οι ιδιοτιμές διατάσσονται κατά αντίστροφα ζεύγη.

Γενικά αποδεικνύεται ότι για διακριτές ιδιοτιμές, η γενική λύση του συτήματος (4.7) είναι της

μορφής

ξ(t) = c1f1(t)ea1t + c2f2(t)ea2t + ...+ cnfn(t)eant (4.16)

2
Ο μονόδρομος πίνακας έχει ορίζουσα μονάδα: det[X(t)] = 1
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όπου f1(t), f2(t), ... είναι περιοδικές συναρτήσεις περιόδου T , ενώ οι παράμετροι ai ορίζονται ως
ai = 1

T
lnλi και χρησιμοποιούνται για να εκφράσουμε τα παραπάνω συμπεράσματα συναρτήσει

αυτών αντί των ιδιοτιμών. Η μόνη περίπτωση για την οποία προκύπτει περατωμένη λύση, είναι

εκείνη όπου όλες οι ιδιοτιμές του X(T ) έχουν μοναδιαίο μέτρο. ΄Οταν η γενική λύση είναι

περατωμένη, λέμε ότι η τροχιά μας είναι ευσταθής.
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Κεφάλαιο 5

Ανάλυση τροχιών

Σε αυτό το μέρος της εργασίας μελετάται η μορφολογία των τροχιών (περιοδικότητα και ευ-

στάθεια) του 3ου σώματος που λαμβάνουμε από την εκτέλεση υπολογιστικών διαδικασιών. Η

βασική παράμετρος εδω είναι η σχέση μαζών των primaries, δηλαδή η ποσότητα µ. Μελέτη

έγινε για τις περιπτώσεις όπου µ = 0.5 και µ = 0.001. Η περίπτωση µ = 0.5 αντιστοιχεί για

ίσες μάζες των primaries, ενώ η περίπτωση µ = 0.001 αντιστοιχεί περίπου σε σύστημα μαζών

΄Ηλιος - Δίας. Μια άλλη παράμετρος που λαμβάνουμε υπόψη μας στους υπολογισμούς είναι η

τ της εξίσωσης του Kepler. ΄Ηδη έχει αναφερθεί ότι δυνατές τιμές είναι τ = 0 (περίκεντρο -

ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στα primaries) ή τ = π (απόκεντρο - μέγιστη απόσταση ανάμεσα

στα primaries). Τέλος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την περίπτωση διαφυγής του 3ου σώματος

από το βαρυτικό πεδίο του συστήματος των πρωτεύοντων. Στο rectilinear model δεν υπάρχει

κάποιο ολοκλήρωμα για την κίνηση του μικρού σώματος ώστε να εξάγουμε επιτρεπτές περιοχές

κίνησης. Για αυτό το λόγο θα θεωρήσουμε ως περιπτώσεις διαφυγής τις ακόλουθες:

- ΄Οταν το 3ο σώμα πέσει σε close encounter με ένα από τα primaries.

- ΄Οταν το 3ο σώμα είναι μακριά από τα primaries και ισχύει η σχέση

ẋ2 + ẏ2 ≥ 2

r
(5.1)
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5.1 Περίπτωση µ = 0.5

Σχήμα 5.1: Χάρτης διαφυγής για µ = 0.5 και τ = 0. Η χρωματική κλίμακα υποδηλώνει των

αριθμό των περιόδων των πρωτεύοντων, για τον οποίο υπάρχει διαφυγή του 3ου σώματος. Το

μαύρο χρώμα δεικτοδοτεί οριοθετημένη τροχιά (τουλάχιτον 105
περιφορές). Οι διακεκομμένη

γραμμή αντιστοιχεί (προσεγγιστικά) σε διαφυγή.

Στο σχήμα 5.1 παριστάνεται ο χάρτης διαφυγής του 3ου σώματος για µ = 0.5 και τ = 0.
Σημειώνουμε ότι εξαιτίας των συμμετριών Σ : (t, x, y) → (−t, x,−y) και Σ′ : (t,−x, y) →
(t, x, y), ο χάρτης είναι συμμετρικός ως προς τον άξονα y. Οι σκούρες περιοχές φαίνεται να

αντιστοιχούν σε οριοθετημένη κίνηση του 3ου σώματος. Το γεγονός ότι η περιοχή ευστάθειας

βρίσκεται μακριά από τα primaries, είναι λογικό. ΄Οσο πιο μακριά βρίσκεται το 3ο σώμα και με

δεδομένο ότι ο μεγάλος ημιάξονας των primaries, είναι a = 1, τόσο πιο πολύ θα μεταπίπτουμε

στο πρόβλημα των 2 σωμάτων. Το 3ο σώμα δηλαδή θα είναι σαν να έχει να αντιμετωπίσει τη

βαρύτητα ενός μόνο σώματος αντί δύο. ΄Ετσι η τροχία σε εκείνες τις περιοχές θα είναι περίπου

ελλειπτική, δηλαδή ευσταθής. ΄Ολες αυτές οι τροχιές είναι τύπου circumbinary με περιόδο

T & 10π. Προσεγγιστικά η περιοχή ευστάθειας οριοθετείται από πάνω μέσω του κριτηρίου

διαφυγής, αλλά φαίνεται να εκτείνεται για x → ∞, όπου πλέον έχουμε πλήρη ταύτιση με το

πρόβλημα των 2 σωμάτων.
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Σχήμα 5.2: Παράδειγμα οριοθετημένης τροχιάς τύπου circumbinary. Αριστερά φαίνεται η τροχιά

για μία περιφορά, ενώ δεξιά για 103
. Τα σημεία (x, y) από τα οποία διέρχεται το 3ο σώμα γεμίζουν

πυκνά μια δακτυλιοειδή περιοχή. Οι αρχικές συνθήκες είναι x0 = 4.5 και ẏ0 = 0.5

Στο σχήμα 5.3 παριστάνονται οι αρχικές συνθήκες (x0, ẏ0) που αντιστοιχούν σε συμμετρική

περιοδική τροχιά περιόδου T = 2π (πολλαπλότητας k = 1). Στο αριστερό σχήμα οι αρχικές

συνθήκες αντιστοιχούν για όρισμα περικέντρου τ = 0, ενώ στο δεξί για τ = π. Οι τροχιές

αυτές βρέθηκαν χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που ειπώθηκε στην παράγραφο 4.1

Σχήμα 5.3: Αρχικές συνθήκες για συμμετρικές περιοδικές τροχιές πολλαπλότητας k = 1 για την

περίπτωση όπου µ = 0.5. Στο πάνελ (a) τα πρωτεύοντα ξεκινάνε από περίκεντρο της τροχιάς

τους (τ = 0), ενώ στο (b) ξεκινάνε από το απόκεντρο (τ = π).
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Παρατηρώντας την κατανομή των σημείων στο αριστερό πάνελ, θα μπορούσαμε να κατηγοριο-

ποιήσουμε τις αρχικές συνθήκες σε 4 οικογένειες Ri, i = 1, 2, 3, 4. Τα σημεία κάθε οικογένειας

ανήκουν (προσεγγιστικά) σε πολυωνυμικές καμπύλες της μορφής ẏ0 = cxb0, όπου b ≈ 0.5. ΄Οσον

αφορά τις αρχικές συνθήκες του δεξιού πάνελ, διαπιστώνουμε ότι αντιστοιχούν σε ίδιες τροχιές

με αυτές του αριστερού λόγω τήρησης συμμετρίας. Μπορούμε και εκεί να ταξινομήσουμε τα

σημεία σε 4 οικογένειες, αλλα δε φαίνεται να ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη εξίσωση της

μορφής ẏ0 = ẏ0(x0). Θα λέγαμε δηλαδή ότι είναι πιο τυχαία κατενεμημένα. Αξιοσημείωτο είναι

το γεγονός ότι όσο πιο μακριά από τα primaries ξεκινάει η τροχιά του 3ου σώματος, τόσο πιο

απλοϊκό γεωμετρικό σχήμα έχει. Καθώς όμως x0 → 0, το σχήμα της τροχιάς περιπλέκεται διότι

το 3ο σώμα μεταπηδάει από το ένα primary στο άλλο. ΄Ολες αυτές οι περιοδικές τροχιές είναι

γραμμικώς ασταθείς και ανήκουν σε περιοχές διαφυγής του χάρτη του σχήματος 5.1.

Στο σχήμα 5.4 παριστάνονται οι αρχικές συνθήκες (x0, ẏ0) που αντιστοιχούν σε συμμετρική

περιοδική τροχιά περιόδου T = 4π (k = 2). Τα δύο πάνελς τώρα παριστάνουν διαφορετικές

περιοδικές τροχιές (σε αντιθεση με το σχ.(5.3) που παριστάνουν τις ίδιες). Παρατηρούμε ότι

για τ = 0 προκύπτουν λίγες περιοδικές τροχιές, οι οποίες μάλιστα φαίνεται να είναι τυχαία

κατανεμημένες στο επίπεδο x0 − ẏ0, αλλά για τ = π, προκύπτουν πολύ περισσότερες. ΄Ολες

αυτές οι περιοδικές είναι ασταθείς και το ίδιο ισχύει για περιοδικές τροχιές με T = 6π (k = 3)
και T = 8π (k = 4). Παρόλα αυτά οι αριθμητικές προσομοιώσεις έδειξαν την ύπαρξη ευσταθών

περιοδικών τροχιών μεγαλύτερης περιόδου. Για παράδειγμα στο χάρτη διαφυγής του σχ.(5.1)
διακρίνουμε μια απομονωμένη νησίδα ευστάθειας. Ψάχνοντας για περιοδική τροχιά σε εκέινη

την περιοχή, βρίσκουμε ότι για τ = 0, οι αρχικές συνθήκες x0 = 3.1410325550 και y0 =
0.6112831375 οδηγούν σε μία τέτοια τροχιά, η περιόδος της οποίας είναι T = 22π (k = 11). 1

Η εξέλιξή της φαίνεται στο σχήμα 5.5.

Σχήμα 5.4: Αρχικές συνθήκες για k = 2 και µ = 0.5. (a): Περίπτωση τ = 0. (b): Περίπτωση

τ = π.

1
Το γεγονός ότι δε βρέθηκαν ευσταθείς περιοδικές τροχιές μικρής πολλαπλότητας, δε σημαίνει απαραίτητα

ότι δεν υπάρχουν τέτοιες τροχιές. Δεν ξεχνάμε ότι το search που κάνουμε είναι αριθμητικό.
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Σχήμα 5.5: Ευσταθής περιοδική τροχιά του 3ου σώματος με περίοδο T = 22π. Στο σχήμα (a)
φαίνεται η τροχιά του μικρού σώματος και των primaries στο επίπεδο στο επίπεδο x − y. Στο

σχήμα (b) παριστάνεται η εξέλιξη x = x(t) του μικρού σώματος καθώς και των primaries.

α/α x0 ẏ0 τ k

1 0.682309 0.981417 0 1

2 0.492110 1.192089 0 1

3 0.336523 1.473384 0 1

4 0.221596 1.841481 0 1

5 0.142688 2.314754 0 1

6 0.579149 1.680054 0 1

7 0.193531 3.125277 0 1

8 0.081502 4.910145 0 1

9 0.574505 0.346099 0 1

10 0.264264 0.463684 0 1

11 0.140766 0.557369 0 1

12 -1.650539 0.600981 0 2

13 -0.758778 0.916663 0 2

14 -0.403358 1.953328 0 2

15 -0.279274 2.500784 0 2

16 1.379516 1.635263 π 2

17 0.130163 0.689766 π 2

18 0.100558 0.704140 π 2

19 0.502027 0.774793 π 2

20 -0.506526 0.390754 π 2

21 0.050052 0.516583 π 2

22 0 1.053084 π 2

23 -2.160391 0.442346 π 2

24 -0.197362 0.711675 π 2

Πίνακας 5.1: Δείγματα αρχικών συνθηκών που αντιστοιχούν στις περιοδικές τροχιές του

σχ.(5.3).
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5.2 Περίπτωση µ = 0.001

Σχήμα 5.6: Χάρτης διαφυγής για µ = 0.001 και τ = 0. Η χρωματική κλίμακα υποδηλώνει

ακριβώς τα ίδια με αυτά του σχ.(5.1). Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν (προσεγγιστικά)

σε διαφυγή του 3ου σώματος.

Στο σχήμα (5.6) παριστάνεται ο χάρτης διαφυγής του μικρού σώματος για µ = 0.001 και

τ = 0. Ποιοτικά ο χάρτης είναι ίδιος με αυτον που αντιστοιχει για µ = 0.5, με τη διαφορά

ότι τώρα δε διατηρείται η συμμετρία του ως προς τον άξονα x. Αυτό οφείλεται φυσικά στο

ότι τα primaries έχουν άνιση μάζα. Εμφανέστατα παρατηρούμε ευρύτερη περιοχή ευτάθειας σε

σχέση με την περίπτωση όπου µ = 0.5. Για x > 0, δηλαδή στο διάστημα όπου κινείται το πιο

μαζικό primary, παρουσιάζονται αρχικές συνθήκες ευσταθούς κίνησης με μεγάλο ẏ και πολύ

κοντά στο όριο διαφυγής. Η πλειονότητα των ευσταθών τροχιών είναι πάλι τύπου circumbinary,
αλλά εντοπίστηκαν και τροχιές τύπου circumstellar όπως θα δούμε παρακάτω. Για k = 1, οι

αριθμητικές προσομοιώσεις έδειξαν την ύπαρξη 10 περιοδικών τροχιών, οι οποίες όμως είναι

ασταθείς. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζεται για τροχιές με πολλαπλότητα k = 2, 3 και 4. Για

αυτές τις τιμές πολλαπλότητας βρέθηκαν ευσταθείς περιοδικές τροχιές, των οποίων οι αρχικές

συνθήκες καταγράφονται στον πίνακα 5.2.
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α/α x0 ẏ0 k n/n′ α e τ Τύπος

1 1.321012 0.940567 2 1:2 1.589 0.166 0 CS
2 1.194475 0.603568 2 3:2 0.760 0.565 0 CS
3 -1.321748 1.016454 3 1:3 2.080 0.366 0 CS
4 0.454489 1.907080 3 2:3 1.310 0.653 0 CB
5 0.624247 1.650563 3 1:3 2.080 0.700 0 CB
6 3.785775 0.362654 4 1:4 2.525 0.503 0 CS
7 -0.278883 2.147364 4 4:1 0.386 0.270 π CS
8 0.681994 0.931386 4 3:1 0.481 0.404 π CS

Πίνακας 5.2: Αρχικές συνθήκες, πολλαπότητα (περίοδος) και τροχιακά χαρακτηριστικά των 8

ευσταθών περιοδικών τροχιών για µ = 0.001

Σχήμα 5.7: Αρχικές συνθήκες για συμμετρικές πρειοδικές τροχιές για µ = 0.001. Οι κυκλωμένοι

σταυροί δεικτοδοτούν ευσταθείς περιοδικές οι οποίες απαριθμούνται 2 φορές. Μία για t = 0 και

μία για t = T
2
. Οι αρχικές συνθήκες των τροχιών 7, 8 για t = 0 και t = T

2
σχεδόν συμπίπτουν,

οπότε φαίνονται σαν μονές.
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Στο σχ.(5.7) παριστάνονται αρχικές συνθήκες που αντιστοιχούν σε περιοδικές τροχιές για την

περίπτωση µ = 0.001. Κάθε περιοδική τροχιά απεικονίζεται μέσω δύο σταυρών (η ίδια τροχιά

για t = 0 και t = T
2
). Στην περίπτωση περιττής πολλαπλότητας (k = 3), τα διαγράμματα που

αντιστοιχούν σε τ = 0 και τ = π παριστάνουν τις ίδιες ακριβώς τροχιές, αλλά για διαφορε-

τικές αρχικές συνθήκες. Οι κυκλωμένοι μπλε σταυροί αντιστοιχούν σε (γραμμικά) ευσταθείς

περιοδικές τροχιές, οι οποίες μας ενδιαφέρουν και περισσότερο. ΄Ολες αυτές οι τροχιές είναι

σχεδόν ελλειπτικές και για αυτό μπορούν να περιγραφούν μέσω των συνηθισμένων τροχιακών

χαρακτηριστικών (α, e, T ). Επιπλέον παρατηρείται ότι η μεση κίνηση n αυτών των περιοδικών

τροχιών είναι σε συντονισμό με την αντίστοιχη μέση κίνηση n′ των primaries. Ο συντονισμός

περιγράφεται από το λόγο
n
n′ . Οι τροχιές 1, 2, 3, 6, 7 και 8 είναι τύπου Circumstellar (CS),

δηλαδή το 3ο σώμα περιφέρεται γύρω από το βαρύ primary με περίοδο T > 2π, ενώ οι 4 και

5 είναι τύπου Circumbinary (CB), δηλαδή η τροχιά του 3ο σώματος περιβάλλει όλο το x−
διάστημα των πρωτεύοντων και φυσικά η περίοδος θα είναι T > 2π. Παρακάτω φαίνονται οι 8

ευσταθείς περιοδικές τροχιές.
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Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα

Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε η δυναμική του ευθύγραμμου ελλειπτικού περιορισμένου προ-

βλήματος των 3 σωμάτων (RERTBP). Η μελέτη μας εστιάστηκε στην εύρεση συμμετρικών

περιοδικών τροχιών και κυρίως ευσταθών συμμετρικών περιοδικών τροχιών. Θα λέγαμε ότι το

rectilinear model έχει κατά βάση απομονωμένες περιοδικές τροχιές. Για την περίπτωση µ = 0.5
βρήκαμε ότι οι αυτές οι τροχιές είναι ασταθείς, προκαλώντας τη γρήγορη διαφυγή του 3ου σώμα-

τος από το σύστημα. Παρόλα αυτά ο αντίστοιχος χάρτης διαφυγής (σχ.(5.1)) φαίνεται να έχει

ευσταθείς περιοχές οι οποίες αντιστοιχούν κυρίως σε περιπτώσεις όπου το 3ο σώμα περιφέρεται

γύρω από τα primaries σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ευστάθεια όμως παρουσιάζεται επίσης και

σε πιο κοντινές περιοχές όπως η απομονωμένη νησίδα του σχ.(5.1). Ψάχνοντας για ευσταθείς

περιοδικές τροχιές σε αρκετά θα λέγαμε μεγάλο διάστημα πολλαπλότητας, βρέθηκε η ύπαρξη

τουλάχιστον μίας τέτοιας τροχιάς εντός της νησίδας με T = 22π η οποία φαίνεται στο σχ.(5.5).
Για την περίπτωση µ = 0.001 βρέθηκαν αρκετές περιοδικές τροχιές, όπου οι περισσότερες είναι

και πάλι ασταθείς. Το search αυτή τη φορά έδειξε την ύπαρξη 8 ευσταθών περιοδικών τροχιών,

οι οποίες φαίνονται στις σελίδες 40 − 41. 6 από αυτές είναι τύπου circumstellar, ενώ 2 είναι

τύπου circumbinary.
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Παράρτημα 1. Κώδικας ολοκλήρωσης RERTBP

//RERTBP

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define pi 3.14159265358

double mi=0.001; //mass parameter (0.001 || 0.5)

double pp=0.0; //pericentre passage (0 || pi)

const double e=1.0; //eccentricity

//Kepler’s function

double f(double E0, double t)

{

return E0-e*sin(E0)-t-pp;

}

//Kepler’s function derivative (df/dE)

double df(double E0)

{

return 1-e*cos(E0);

}

//Solves the eq. t + pp = E - e*sinE

double NR(double t)

{

if (t<1.0E-15) return t;

double E0, E1;

E0=t+0.85*e*sin(t)/fabs(sin(t));

E1=E0;

do

{

if (E1==0.0) break;

E0=E1;

E1=E0-f(E0,t)/df(E0);

}

while (fabs(E0-E1)>1.0E-12);

return E1;

}

double f1(double t, double x, double y, double vx, double vy)
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{

return vx;

}

double f2(double t, double x, double y, double vx, double vy)

{

return vy;

}

double f3(double t, double x, double y, double vx, double vy)

{

double x1, x2, y1, y2, s1, s2;

double tt=fmod(fabs(t), 2*pi);

double E=NR(tt);

x1=-mi*(cos(E)-e);

x2=(1-mi)*(cos(E)-e);

y1=-mi*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

y2=(1-mi)*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

s1=sqrt(pow(x-x1,2)+pow(y-y1,2));

s2=sqrt(pow(x-x2,2)+pow(y-y2,2));

return ((1-mi)*(x1-x)/pow(s1,3)+mi*(x2-x)/pow(s2,3));

}

double f4(double t, double x, double y, double vx, double vy)

{

double x1, x2, y1, y2, s1, s2;

double tt=fmod(fabs(t), 2*pi);

double E=NR(tt);

x1=-mi*(cos(E)-e);

x2=(1-mi)*(cos(E)-e);

y1=-mi*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

y2=(1-mi)*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

s1=sqrt(pow(x-x1,2)+pow(y-y1,2));

s2=sqrt(pow(x-x2,2)+pow(y-y2,2));

return ((1-mi)*(y1-y)/pow(s1,3)+mi*(y2-y)/pow(s2,3));

}

void RK4(double t, double *x, double *y, double *vx, double *vy, double dt)

{

double k1=f1(t,*x,*y,*vx,*vy);

double l1=f2(t,*x,*y,*vx,*vy);

double m1=f3(t,*x,*y,*vx,*vy);

double n1=f4(t,*x,*y,*vx,*vy);

double k2=f1(t+dt/2, *x+(dt/2)*k1, *y+(dt/2)*l1, *vx+(dt/2)*m1,

*vy+(dt/2)*n1);
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double l2=f2(t+dt/2, *x+(dt/2)*k1, *y+(dt/2)*l1, *vx+(dt/2)*m1, *vy+(dt/2)*n1);

double m2=f3(t+dt/2, *x+(dt/2)*k1, *y+(dt/2)*l1, *vx+(dt/2)*m1, *vy+(dt/2)*n1);

double n2=f4(t+dt/2, *x+(dt/2)*k1, *y+(dt/2)*l1, *vx+(dt/2)*m1, *vy+(dt/2)*n1);

double k3=f1(t+dt/2, *x+(dt/2)*k2, *y+(dt/2)*l2, *vx+(dt/2)*m2, *vy+(dt/2)*n2);

double l3=f2(t+dt/2, *x+(dt/2)*k2, *y+(dt/2)*l2, *vx+(dt/2)*m2, *vy+(dt/2)*n2);

double m3=f3(t+dt/2, *x+(dt/2)*k2, *y+(dt/2)*l2, *vx+(dt/2)*m2, *vy+(dt/2)*n2);

double n3=f4(t+dt/2, *x+(dt/2)*k2, *y+(dt/2)*l2, *vx+(dt/2)*m2, *vy+(dt/2)*n2);

double k4=f1(t+dt, *x+dt*k3, *y+dt*l3, *vx+dt*m3, *vy+dt*n3);

double l4=f2(t+dt, *x+dt*k3, *y+dt*l3, *vx+dt*m3, *vy+dt*n3);

double m4=f3(t+dt, *x+dt*k3, *y+dt*l3, *vx+dt*m3, *vy+dt*n3);

double n4=f4(t+dt, *x+dt*k3, *y+dt*l3, *vx+dt*m3, *vy+dt*n3);

*x+=(dt/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4);

*y+=(dt/6)*(l1+2*l2+2*l3+l4);

*vx+=(dt/6)*(m1+2*m2+2*m3+m4);

*vy+=(dt/6)*(n1+2*n2+2*n3+n4);

}

int main()

{

double x0, y0, vx0, vy0, t0, tmax, dt;

double x, y, vx, vy, t;

printf("\nEnter x0, y0, vx0, vy0, t0, tmax, dt\n\n");

fflush(stdin);

printf("x0 = "); scanf("%lf",&x0);

printf("y0 = "); scanf("%lf",&y0);

printf("vx0 = "); scanf("%lf",&vx0);

printf("vy0 = "); scanf("%lf",&vy0);

printf("t0 = "); scanf("%lf",&t0);

printf("tmax = "); scanf("%lf",&tmax);

printf("dt = "); scanf("%lf",&dt);

FILE *data=fopen("Rectilinear.txt","w");

fprintf(data,"t\t x\t y\t vx\t vy\t\n");

x=x0; y=y0; vx=vx0; vy=vy0, t=t0;

printf("\nCalculating orbit. Please wait...");

while (t<tmax)

{

fprintf(data,"%1.3f\t %1.4f\t %1.4f\t %1.4f\t %1.4f\n", t, x, y, vx, vy);

RK4(t, &x, &y, &vx, &vy, dt);

t+=dt;
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}

fclose(data);

printf("\n\nOrbit calculated.");

}

Παράρτημα 2. Κώδικας ολοκλήρωσης ERTBP

//ERTBP

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#define pi 3.1415926535

double mi=0.5; //mass parameter (0.001 || 0.5)

double pp=0.0; //pericenter passage (0 || pi)

const double e=0.4; //eccentricity (0 <= e <= 1)

double f1(double E, double x, double y, double vx, double vy)

{

return vx;

}

double f2(double E, double x, double y, double vx, double vy)

{

return vy;

}

double f3(double E, double x, double y, double vx, double vy)

{

double x1, x2, y1, y2, s1, s2;

x1=-mi*(cos(E)-e);

x2=(1-mi)*(cos(E)-e);

y1=-mi*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

y2=(1-mi)*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

s1=sqrt(pow(x-x1,2)+pow(y-y1,2));

s2=sqrt(pow(x-x2,2)+pow(y-y2,2));

return

(e*sin(E))/(1-e*cos(E))*vx+(1-e*cos(E))*((1-mi)*(x1-x)/pow(s1,3)+mi*(x2-x)/pow(s2,3));
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}

double f4(double E, double x, double y, double vx, double vy)

{

double x1, x2, y1, y2, s1, s2;

x1=-mi*(cos(E)-e);

x2=(1-mi)*(cos(E)-e);

y1=-mi*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

y2=(1-mi)*sqrt(1-pow(e,2))*sin(E);

s1=sqrt(pow(x-x1,2)+pow(y-y1,2));

s2=sqrt(pow(x-x2,2)+pow(y-y2,2));

return

(e*sin(E))/(1-e*cos(E))*vy+(1-e*cos(E))*((1-mi)*(y1-y)/pow(s1,3)+mi*(y2-y)/pow(s2,3));

}

double Kepler(double E)

{

if (E<1.0E-15) return E;

double t=E-e*sin(E)-pp;

return t;

}

double RK4(double E, double *x, double *y, double *vx, double *vy, double dE)

{

double k1=f1(E,*x,*y,*vx,*vy);

double l1=f2(E,*x,*y,*vx,*vy);

double m1=f3(E,*x,*y,*vx,*vy);

double n1=f4(E,*x,*y,*vx,*vy);

double k2=f1(E+dE/2, *x+(dE/2)*k1, *y+(dE/2)*l1, *vx+(dE/2)*m1, *vy+(dE/2)*n1);

double l2=f2(E+dE/2, *x+(dE/2)*k1, *y+(dE/2)*l1, *vx+(dE/2)*m1, *vy+(dE/2)*n1);

double m2=f3(E+dE/2, *x+(dE/2)*k1, *y+(dE/2)*l1, *vx+(dE/2)*m1, *vy+(dE/2)*n1);

double n2=f4(E+dE/2, *x+(dE/2)*k1, *y+(dE/2)*l1, *vx+(dE/2)*m1, *vy+(dE/2)*n1);

double k3=f1(E+dE/2, *x+(dE/2)*k2, *y+(dE/2)*l2, *vx+(dE/2)*m2, *vy+(dE/2)*n2);

double l3=f2(E+dE/2, *x+(dE/2)*k2, *y+(dE/2)*l2, *vx+(dE/2)*m2, *vy+(dE/2)*n2);

double m3=f3(E+dE/2, *x+(dE/2)*k2, *y+(dE/2)*l2, *vx+(dE/2)*m2, *vy+(dE/2)*n2);

double n3=f4(E+dE/2, *x+(dE/2)*k2, *y+(dE/2)*l2, *vx+(dE/2)*m2, *vy+(dE/2)*n2);

double k4=f1(E+dE, *x+dE*k3, *y+dE*l3, *vx+dE*m3, *vy+dE*n3);

double l4=f2(E+dE, *x+dE*k3, *y+dE*l3, *vx+dE*m3, *vy+dE*n3);

double m4=f3(E+dE, *x+dE*k3, *y+dE*l3, *vx+dE*m3, *vy+dE*n3);

double n4=f4(E+dE, *x+dE*k3, *y+dE*l3, *vx+dE*m3, *vy+dE*n3);

*x+=(dE/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4);

*y+=(dE/6)*(l1+2*l2+2*l3+l4);
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*vx+=(dE/6)*(m1+2*m2+2*m3+m4);

*vy+=(dE/6)*(n1+2*n2+2*n3+n4);

}

int main()

{

double x0, y0, vx0, vy0, E0, Emax, dE;

double x, y, vx, vy, E; //E -> eccentric anomaly

double t;

printf("\nEnter x0, y0, vx0, vy0, E0, Emax, dE\n\n");

fflush(stdin);

printf("x0 = "); scanf("%lf",&x0);

printf("y0 = "); scanf("%lf",&y0);

printf("vx0 = "); scanf("%lf",&vx0);

printf("vy0 = "); scanf("%lf",&vy0);

double num1, num2, num3;

char op1, op2, op3;

char s1[3], s2[3], s3[3];

bool flag;

printf("\n");

do //data validation (E0, Emax, dE)

{

fflush(stdin);

printf("E0(rad) = (Format required : num*pi)\t"); scanf("%lf %c %s", &num1,

&op1, s1);

if (op1==’*’ && strcmp(s1,"pi")==0)

{

E0=num1*pi; //e.g. 3*pi

printf("%f\n",E0); //just to have the clear number E0

flag=true;

}

else

{

printf("Wrong input... Redefine E0, Emax, dE\n");

flag=false;

continue;

}

fflush(stdin);

printf("Emax(rad) = (Format required : num*pi)\t"); scanf("%lf %c %s",

&num2, &op2, s2);

if (op2==’*’ && strcmp(s2,"pi")==0)

{

Emax=num2*pi;

printf("%f\n",Emax);
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flag=true;

}

else

{

printf("Wrong input... Redefine E0, Emax, dE\n");

flag=false;

continue;

}

fflush(stdin);

printf("dE(rad) = (Format required : pi/num)\t"); scanf("%s %c %lf", s3,

&op3, &num3);

if (op3==’/’ && strcmp(s3,"pi")==0) //Press enter as soon as you

type pi

{ //and then type op3, num3

dE=pi/num3;

printf("%f\n",dE);

flag=true;

}

else

{

printf("Wrong input... Redefine E0, Emax, dE\n");

flag=false;

continue;

}

}

while (flag==false);

x=x0; y=y0; vx=vx0; vy=vy0, E=E0; //RK’s initial values

t=Kepler(E);

FILE *data=fopen("ERTBPinertial.txt","w");

fprintf(data,"E(rad)\t x\t y\t vx\t vy\t t\t\n");

while (E<Emax)

{

fprintf(data,"%1.3f\t %1.3f\t %1.3f\t %1.3f\t %1.3f\t %1.3f\n", E, x, y,

vx, vy, t);

RK4(E,&x,&y,&vx,&vy,dE);

E+=dE;

t=Kepler(E);

}

fclose(data);

printf("\n\nProcess ended...");

getchar();

}
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