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Περίληψη
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 αστέρων, έτσι ώστε αν και κινείται στο
πεδίο τους να μην επηρεάζει την κίνηση τους. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη
της κίνησης ενός μικρού σώματος όταν βρεθεί στο πεδίο βαρύτητας ενός διπλού
συστήματος. Θα καταγράψουμε τις τροχιές που διαγράφει γύρω από κάθε μέλος
του καθώς και γύρω από όλο το σύστημα και θα τις χαρακτηρίσουμε ως ευσταθείς ή
χαοτικές. Τέλος θα παρουσιάσουμε την συμπεριφορά των οικογενειών των τροχιών
όσο αλλάζουμε την παράμετρο μάζας του συστήματος και θα τις συγκρίνουμε.

Orbits of small bodies around binary systems
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 star system, so that
although moving in their field, it doesn’t affect their movement. The purpose of this
work is to study the motion of a small body when it is in the gravitational field of a
dual system. We will record its trajectories around each of the dual system members
as well as around the whole system, and we will characterize them as stable or
chaotic. Also, we compute families of periodic orbits by altering the mass parameter
of the system and compare them with each other.
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Α. Εισαγωγή
1. Διπλά συστήματα αστέρων
1.1 Γενικά
Ο διπλός αστέρας (Σχήμα 1.1) στη πραγματικότητα είναι ένα αστρικό σύστημα που
αποτελείται από δύο αστέρια που κινούνται γύρω από ένα κοινό κέντρο μάζας
(βαρύκεντρο). Ένας διπλός αστέρας δεν πρέπει να συγχέεται με δύο αστέρια που
εμφανίζονται κοντά στο γυμνό μάτι από τη Γη, αλλά στην πραγματικότητα είναι
πολύ μακριά. Σε ένα διπλό σύστημα αστέρων, το σώμα με την μεγαλύτερη
λαμπρότητα ονομάζεται πρωτεύον, ενώ το αμυδρότερο καλείται δευτερεύον.
Οι αστροφυσικοί θεωρούν τα διπλά συστήματα ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για
τον προσδιορισμό της μάζας των επιμέρους αστέρων που τα αποτελούν. Γενικά,
όταν δύο αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά το ένα γύρω από το άλλο, η μάζα
τους μπορεί να υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια με τη χρήση των σχέσεων του
Νεύτωνα για τη βαρύτητα.

Σχήμα 1.1: Διπλό σύστημα αστέρων

Τα διπλά συστήματα αστέρων μπορούν να καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες,
ανάλογα αν τα μέλη τους είναι ορατά ή όχι ως ανεξάρτητοι αστέρες με γυμνό μάτι ή
τηλεσκόπιο. Όταν τα μέλη του διπλού αστέρα είναι ορατά ως δύο διακριτοί
αστέρες, τότε αυτός ονομάζεται οπτικά διπλός αστέρας. Σε αντίθετη περίπτωση
(όταν το ένα μέλος δεν διακρίνεται επειδή είναι εξαιρετικά αμυδρό) ο αστέρας
ονομάζεται μη οπτικά διπλός.
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1.2 Μη οπτικά διπλοί αστέρες
Σε αυτή τη περίπτωση η παρατηρησιακή αστρονομία μας έχει δώσει τέσσερις
μεθόδους για την αναγνώριση του συστήματος ως διπλός αστέρας. Οι τέσσερις
μέθοδοι καθορίζουν και τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι μη οπτικά
διπλοί αστέρες. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι αστρομετρικά διπλοί, οι εκλειπτικά
διπλοί, οι φασματοσκοπικά διπλοί και οι φασματικά διπλοί.
1.2.1 Αστρομετρικά διπλοί αστέρες
Στην κατηγορία των αστρομετρικά διπλών αστέρων (astrometric binaries) υπάγονται
εκείνοι οι αστέρες, των οποίων η ύπαρξη συνοδού συνάγεται από τη μη
ευθύγραμμη κίνηση τους στην ουράνια σφαίρα. Υπό την επίδραση δηλαδή του
(αόρατου) συνοδού, ο ορατός αστέρας διαγράφει μια κλειστή τροχιά στο σύστημα
αναφοράς του κέντρου μάζας. Ένα τέτοιο σύστημα αστέρων είναι το Σείριος Α-Β.

Σχήμα 1.2: O αστρομετρικά διπλός αστέρας Σείριος Α-Β

1.2.2 Εκλειπτικά διπλοί αστέρες
Όταν η απόσταση των δύο μελών είναι πολύ μικρή, τότε κατά την περιφορά τους
γύρω από το κέντρο μάζας τους τα δύο μέλη διέρχονται διαδοχικά το ένα μπροστά
από το άλλο έτσι ώστε το ένα να καλύπτει τμήμα (ή και το σύνολο) του φαινόμενου
δίσκου του άλλου προκαλώντας μερικές ή ολικές ελλείψεις. Το φαινόμενο αυτό έχει
για συνέπεια την περιοδική αυξομείωση της λαμπρότητας του –φαινομενικά
απλού- αστέρα, η οποία (λαμπρότητα) είναι μικρότερη κατά την διάρκεια των
εκλείψεων και μεγαλύτερη κατά το υπόλοιπο της περιόδου. Προφανώς κατά την
διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής θα συμβαίνουν δύο εκλείψεις. Επομένως
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(όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 1.3) η λαμπρότητα του συστήματος θα
παρουσιάζει δύο ελάχιστα.

Σχήμα 1.3: Εκλειπτικά διπλός αστέρας

Το πλάτος των ελαχίστων εξαρτάται από τις ακτίνες των μελών, ενώ το βάθος τους
από τις λαμπρότητες όσο και από τις ακτίνες. Τα δύο ελάχιστα δεν είναι ίδια, λόγω
των διαφορετικών λαμπροτήτων των αστέρων. Έτσι εμφανίζεται το πρωτεύον
ελάχιστο, όταν ο αμυδρότερος αστέρας καλύπτει τον λαμπρότερο (primary eclipse).
Αντίθετα έχουμε το δευτερεύον ελάχιστο (secondary eclipse). Οι διπλοί αστέρες που
ανιχνεύονται από τις εκλείψεις ονομάζονται εκλειπτικά διπλοί αστέρες (ecliptic
binaries).
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1.2.3 Φασματοσκοπικά διπλοί αστέρες
Αν ο μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς των δύο μελών είναι σχετικά μικρός, ώστε
αυτοί να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες γύρω από το κέντρο μάζας, τότε είναι
δυνατόν να παρατηρηθούν μετατοπίσεις, λόγω φαινομένου Doppler, των γραμμών
των φασμάτων των αστέρων καθώς αυτοί, κατά την περιφορά τους γύρω από το
κέντρο μάζας, περιοδικά πλησιάζουν και απομακρύνονται από τη Γη. Οι φασματικές
γραμμές μετατοπίζονται προς το ερυθρό, όταν ο αντίστοιχος αστέρας βρίσκεται στο
τμήμα της τροχιάς κατά το οποίο αυτός απομακρύνεται από τη Γη, και προς το
κυανό, όταν βρίσκεται στο τμήμα κατά το οποίο πλησιάζει τη Γη (Σχήμα 1.4). Επειδή
οι δύο αστέρες βρίσκονται σε αντιδιαμετρικές θέσεις, όταν ο ένας πλησιάζει τη Γη, ο
άλλος θα απομακρύνεται, επομένως όταν οι φασματικές γραμμές του ενός είναι
μετατοπισμένες προς το ερυθρό, οι φασματικές γραμμές του άλλου είναι
μετατοπισμένες προς το κυανό και αντίστροφα.

Σχήμα 1.4: Φασματοσκοπικά Διπλός Αστέρας
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Μία προσεκτική μελέτη του φάσματος του ‘’αστέρα’’ δείχνει ότι αυτό περιέχει
φασματικές γραμμές που ανήκουν σε δύο αστέρες (αν οι λαμπρότητες των μελών
είναι συγκρίσιμες) ή μόνο σε ένα αστέρα (αν η λαμπρότητα του ενός μέλους είναι
πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του άλλου).
Σημειώνουμε ότι με αυτή τη μέθοδο έχουν ανιχνευθεί οι περισσότεροι γνωστοί
διπλοί αστέρες και ανήκουν στην κατηγορία των φασματοσκοπικά διπλών αστέρων
(spectroscopic binaries).

1.2.4 Φασματικά διπλοί αστέρες
Αν οι ταχύτητες περιφοράς των μελών του διπλού συστήματος είναι μικρές, δεν
ανιχνεύεται η μετατόπιση Doppler των φασματικών γραμμών. Αν όμως τα δύο μέλη
έχουν σημαντικά διαφορετικά φάσματα (ανήκουν σε διαφορετικούς φασματικούς
τύπους) και συγκρίσιμες λαμπρότητες (έτσι ώστε τα δύο φάσματα να είναι ορατά),
τότε το σύστημα μπορεί να αναγνωρισθεί ως φασματικά διπλός αστέρας (spectral
binary).

1.3 Στενά διπλά συστήματα
Πιστεύεται ότι περίπου από τους μισούς αστέρες στον ουρανό βρίσκονται σε
πολλαπλά συστήματα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα αστέρια που
κινούνται σε τροχιές γύρω από το κοινό κέντρο μάζας. Στα περισσότερα από αυτά
τα συστήματα, τα μέλη τους είναι αρκετά μακριά ώστε να έχουν μικρό αντίκτυπο το
ένα στο άλλο, και να εξελίσσονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, εκτός από το
γεγονός ότι είναι βαρυτικά συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Ας θεωρήσουμε δύο αστέρες οι οποίοι κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από το
κοινό κέντρο μάζας με κυκλική ταχύτητα 𝜔 = 𝜐1 ⁄𝑟1 = 𝜐2 ⁄𝑟2 ,όπου 𝜐 είναι η
τροχιακή ταχύτητα και 𝑟 η απόσταση από το κέντρο μάζας. Υπολογίζουμε τις
επιφάνειες μηδενικής ταχύτητας του συστήματος, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα
που έχουμε και μέσω της θεωρίας των τριών σωμάτων (όπως δείχνουμε στο Β’
Μέρος της εργασίας). Η επιφάνεια μηδενικής ταχύτητας που διέρχεται από το L1,
αποτελείται από δύο τμήματα, που ονομάζονται λοβοί του Roche (Roche lobes)
καθένα από τα οποία περιβάλλει ένα από τα μέλη του συστήματος (όπως φαίνεται
στο Σχήμα 1.5).
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Σχήμα 1.5: Επιφάνεια Μηδενικής Ταχύτητας και Λοβοί Roche

Η συγκεκριμένη επιφάνεια έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: όλες οι επιφάνειες
μηδενικής ταχύτητας που περιβάλλουν ένα μόνο σώμα βρίσκονται στον αντίστοιχο
λοβό του Roche, ενώ όλες οι επιφάνειες μηδενικής ταχύτητας που βρίσκονται έξω
από τους λοβούς τους Roche
περιβάλλουν και τα δύο σώματα.
Ένα σωματίδιο που βρίσκεται μέσα
στο λοβό του Roche ενός μέλους
του διπλού συστήματος ‘’ανήκει’’
βαρυτικά στον αστέρα αυτό.
Αντίθετα ένα σωματίδιο που
βρίσκεται έξω και από τους δύο
λοβούς του Roche ‘’ανήκει’’
βαρυτικά και στους δύο αστέρες.
Με βάση το λόγο της ακτίνας του
κάθε αστέρα ως προς της ακτίνα
του δικού του λοβού Roche, τα
διπλά συστήματα χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες:
(α)
Αποχωρισμένο
σύστημα
(detached binary): λέγεται ένα
διπλό σύστημα, όταν καθένας από
τους δύο αστέρες βρίσκεται μέσα
στο δικό του λοβό Roche, δηλαδή
όταν 𝑟1 > 𝑅1 και 𝑟2 > 𝑅2 ,όπου
𝑅1 , 𝑅2 οι ακτίνες των δύο αστέρων
(Σχήμα 1.6α).

Σχήμα 1.6: α) Αποχωρισμένο β) Ημιαποχωρισμένο
γ) εν επαφή Σύστημα
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(β) Ημιαποχωρισμένο σύστημα (semidetached binary): λέγεται ένα διπλό σύστημα,
όταν ο ένας από τους δύο αστέρες ικανοποιεί τη συνθήκη 𝑟2 > 𝑅2 ,ενώ για τον άλλο
ισχύει 𝑟1 ≈ 𝑅1 . Σε αυτή τη περίπτωση εμφανίζεται μεταφορά μάζας από το σώμα 1
στο σώμα 2 μέσω του σημείου L1 (Σχήμα 1.6β).
(γ) Εν επαφή σύστημα (contact binary): λέγεται ένα διπλό σύστημα, όταν ισχύουν οι
συνθήκες 𝑟1 ≈ 𝑅1 και 𝑟2 ≈ 𝑅2 . Σε αυτή τη περίπτωση οι διπλοί εν επαφή αστέρες
μοιάζουν με έναν αστέρα που αποτελείται από δύο πυρήνες και μια ατμόσφαιρα.
(Σχήμα 1.6γ)

2. Πλανήτες Γύρω Από Διπλά Συστήματα
Έχουν παρατηρηθεί πλανήτες οι οποίοι
κινούνται σε τροχιές γύρω από διπλά
συστήματα αστέρων ή γύρω από το ένα μέλος
του
συστήματος.
Οι
πλανήτες
που
περιστρέφονται γύρω από ένα μόνο αστέρι σε
ένα διπλό σύστημα λέγεται ότι έχουν S-τύπου
τροχιές, ενώ σε εκείνους που κινούνται γύρω
και από τους δύο αστέρες, οι τροχιές τους
χαρακτηρίζονται ως P-τύπου ή circumbinary
τροχιές. Στο διπλανό σχήμα (Σχήμα 1.7)
Σχημα 1,7: Τροχιές πλανητών γύρω από ένα
διπλό σύστημα

εμφανίζονται σχηματικά οι S-τύπου και Pτύπου τροχιές σε ένα διπλό σύστημα.

Σε ένα πλανήτη που εκτελεί S-τύπου τροχιές, αν η απόστασή του από το πρωτεύον
μέλος του διπλού συστήματος υπερβαίνει το ένα πέμπτο περίπου της πλησιέστερης
απόστασης του από το δευτερεύον, τότε δεν είναι εγγυημένη η τροχιακή
σταθερότητα.
Σε ένα πλανήτη που εκτελεί Ρ-τύπου τροχιές (circumbinary), η τροχιακή
σταθερότητα είναι εγγυημένη μόνο εάν η απόσταση του πλανήτη από τα αστέρια
είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την απόσταση των δύο αστέρων μεταξύ τους.
Αριθμητικές μελέτες έδειξαν ότι για να υπάρχει τροχιακή σταθερότητα θα πρέπει η
απόσταση του πλανήτη από το διπλό σύστημα να είναι 2-4 φορές μεγαλύτερη από
την απόσταση των δύο αστέρων ή αλλιώς η τροχιακή περίοδος να είναι 3-8 φορές η
περίοδος περιφοράς του διπλού συστήματος ή μεγαλύτερη.
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3. Διπλά Συστήματα Αστεροειδών
Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε στις τροχιές πλανητών γύρω από ένα
διπλό σύστημα. Όμως σε αυτή την εργασία θα εξετάσουμε τροχιές για ένα σκάφος
το οποίο θα κινείται γύρω από ένα σύστημα αστεροειδών. Ένα τέτοιο είναι ο διπλός
αστεροειδής 65803 Didymos (Σχήμα 1.8).
Ο 65803 Didymos είναι ένας
σύγχρονος
διπλός
αστεροειδής Apollo που
ανακαλύφθηκε στις 11
Απριλίου 1996 από τον Joe
Montani Έχει φεγγάρι, γι
αυτό και του δόθηκε η
ονομασία "Δίδυμος". Το
πρωτεύον
αστέρι
έχει
διάμετρο περίπου 800 m.
και το φεγγάρι 150 m. Το
φεγγάρι
βρίσκεται
σε
τροχιά περίπου 1.1 km από
τον πρωτεύον μέλος και έχει τροχιακή περίοδο 11.9 ωρών. Ο Δίδυμος
περιστρέφεται γρήγορα, με μια περίοδο 2.26 ωρών. Η πυκνότητά του είναι
1,7 ± 0,4 𝑔/𝑐𝑚3.
Σχήμα 1.8: Ο διπλός αστεροειδής 65803 Didymos

Ο Δίδυμος είναι ο πιο εύκολα προσβάσιμος αστεροειδής του μεγέθους του από τη
Γη. Ο διπλός αστέρας αυτός είναι ο στόχος του προτεινόμενου διαστημικού
σκάφους AIDA, μιας μη επανδρωμένης αποστολής που θα έλεγχε τη δυνατότητα
αλλαγής της τροχιάς ενός αστεροειδούς μέσω της πρόσκρουσης στην επιφάνεια
του. Αυτό θα είναι το πρώτο διαστημικό σκάφος που στοχεύει σε έναν αστεροειδή
που είναι γνωστό ότι έχει φεγγάρι. Η αποστολή αποσκοπεί στο να ελέγξει εάν ένα
διαστημικό σκάφος θα μπορούσε να εκτρέψει επιτυχώς έναν αστεροειδή σε μια
πορεία σύγκρουσης με τη Γη.
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Β. Περιορισμένο Πρόβλημα Τριών Σωμάτων
1. Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Παραδοχές
Στο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων θα εισάγουμε κάποιες παραδοχές έτσι ώστε να
πετύχουμε την μελέτη του:
Καταρχάς θα θεωρήσουμε ότι η μάζα του τρίτου σώματος είναι αμελητέα σε σχέση
με τις μάζες των μελών του διπλού συστήματος αστέρων, έτσι ώστε αν και κινείται
στο πεδίο τους να μην επηρεάζει την κίνηση τους (Περιορισμένο Πρόβλημα Τριών
Σωμάτων). Έτσι οι δύο αστέρες θα συνεχίσουν να κινούνται σε καθορισμένες
τροχιές και μετά την είσοδο του τρίτου σώματος.
Επιπλέον θα λάβουμε υπόψη ότι το σύστημα είναι απομονωμένο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μην μας ενδιαφέρουν οι αλληλεπιδράσεις των τριών σωμάτων με το
υπόλοιπο ηλιακό σύστημα.
Μια άλλη παραδοχή που θα κάνουμε είναι ότι τα μέλη του διπλού συστήματος
αστέρων 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 ότι η απόσταση των δύο αστέρων είναι 𝑅 = 1 και οι κανονικοποιημένες
μάζες τους είναι 𝜇1 + 𝜇2 = 1 (όπου ισχύει 𝜇2 = 𝜇 = 𝑚

𝑚2

1 +𝑚2

, με m1 και m2 να είναι

οι πραγματικές μάζες του πρωτεύοντα και του δευτερεύοντα αστέρα 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 οι δύο αστέρες γύρω από το κέντρο μάζας τους (που βρίσκεται στο
σημείο Ο) και έτσι είναι δύσκολη η εύρεση της θέσης του τρίτου σώματος σε σχέση
με τα άλλα δύο.

Σχήμα 2.1: Το αδρανειακό (Οξη) και το περιστρεφόμενο σύστημα (Oxy) αναφοράς

Αντίθετα στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς θεωρούμε τους δύο αστέρες
ακίνητους, δηλαδή αυτό το σύστημα συντεταγμένων «ακολουθεί» την
περιστροφική κίνηση των δύο σωμάτων 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 τους δύο αστέρες 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 δύο αστέρων και η κίνηση του περιγράφεται από την
εξίσωση του Δεύτερου Νόμου του Νεύτωνα: 𝑚 ∙ 𝛾⃗ = ⃗⃗⃗⃗
𝐹1 + ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 (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:
𝜉 −𝜉
𝜉 −𝜉
𝜉̈ = 𝜇1 𝑟1 3 + 𝜇2 𝑟2 3
1

𝜂̈ = 𝜇1

𝜂1 −𝜂
𝑟1 3

2

+ 𝜇2

𝜂2 −𝜂
𝑟2 3

(1.1)
(1.2)

όπου:
𝑟1 2 = (𝜉1 − 𝜉)2 + (𝜂1 − 𝜂)2 (1.3) και
𝑟2 2 = (𝜉2 − 𝜉)2 + (𝜂2 − 𝜂)2 (1.4)
οι αποστάσεις του τρίτου σώματος από τους δύο αστέρες.

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Εκεί, όπως
τονίσαμε και πριν, οι δύο αστέρες 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 = (𝜒 + 𝜇2 )2 + 𝑦 2 (1.5) και 𝑟2 2 = (𝑥 − 𝜇1 )2 + 𝑦 2 (1.6).

Για τις συντεταγμένες στο αδρανειακό σύστημα και για τις αντίστοιχες στο
περιστρεφόμενο, ισχύει ότι:
𝜉
cos 𝑡
( )=(
𝜂
sin 𝑡

− sin 𝑡 𝑥
) (𝑦) (1.7)
cos 𝑡
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Μετασχηματίζοντας τις σχέσεις (1.1) και (1.2) προκύπτουν οι εξισώσεις κίνησης στο
περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων:
𝑥̈ = − [𝜇1

𝑥+𝜇2
𝑟1

3

𝜇

𝜇

1

2

+ 𝜇2

𝑥−𝜇1
𝑟2 3

] + 2𝑦̇ − 𝑥

𝑦̈ = − [𝑟 13 + 𝑟 23 ] 𝑦 − 2𝑥̇ + 𝑦

(1.8)
(1.9)

με τα r1 και r2 να προέρχονται από τις σχέσεις (1.5) και (1.6).

1.4 Ολοκλήρωμα Κίνησης
Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (1.8) και (1.9) έχουμε:
𝑥̈ − 2𝑦̇ =

𝜕𝑈
𝜕𝑥

𝑦̈ + 2𝑥̇ =

(2.1) και

𝜕𝑈
𝜕𝑦

(2.2)

Όπου U=U(x,y) είναι βαθμωτή συνάρτηση δυναμικού και δίνεται από τη σχέση:
1

𝑈(𝑥, 𝑦) = 2 (𝑥 2 + 𝑦 2 ) +

𝜇1
𝑟1

𝜇

+ 𝑟2 (2.3)
2

Αν πολλαπλασιάσουμε την (2.1) με το 𝑥̇ και την (2.2) με το 𝑦̇ , προκύπτει ότι:
𝑥̇ 𝑥̈ + 𝑦̇ 𝑦̈ =

𝜕𝑈
𝜕𝑥

𝜕𝑈

𝑥̇ + 𝜕𝑦 𝑦̇ =

𝑑𝑈
𝑑𝑡

και στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας, έχουμε την σχέση:

𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 = 2𝑈 − 𝐶 (με το C να είναι σταθερά ολοκλήρωσης)
και αν αντικαταστήσουμε την (2.3), προκύπτει ότι:
𝜇

𝐶 = (𝑥 2 + 𝑦 2 ) + 2 ( 𝑟1 +
1

𝜇2
𝑟2

) − 𝑥̇ 2 − 𝑦̇ 2 (2.4)

Με πολλαπλασιασμό της (2.4) με (-1/2) έχουμε:
1

1

1

𝜇

𝜇

𝐶𝑗 = − (2) 𝐶 = 2 (𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 ) − 2 (𝑥 2 + 𝑦 2 ) − ( 𝑟1 + 𝑟2 ) (2.5)
1

2

Παρατηρούμε ότι ο πρώτος όρος της (2.5) βρίσκεται σε μια μορφή που μοιάζει με
την κινητική ενέργεια Τ και οι δύο υπόλοιποι όροι αποτελούν το υποθετικό
δυναμικό V, τότε η (2.5) γράφεται ως: Cj=T+V και το Cj καλείται ολοκλήρωμα Jacobi
(ή ολοκλήρωμα της ενέργειας).
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1.5 Σημεία Ισορροπίας
Ένα σημαντικό μέρος της μελέτης του προβλήματος είναι ο υπολογισμός των
σημείων ισορροπίας καθώς και η ευστάθεια τους. Τα σημεία ισορροπίας
υπολογίζονται μέσω των σχέσεων (1.8) και (1.9) αν μηδενίσουμε την πρώτη και
δεύτερη παράγωγο των x,y (𝑥̇ = 𝑥̈ = 𝑦̇ = 𝑦̈ = 0) και προκύπτουν πέντε σημεία τα
οποία έχουν συγκεκριμένη τιμή ενέργειας το καθένα. Από τις σχέσεις (1.8) και (1.9)
παρατηρούμε ότι η ακριβής θέση των σημείων, καθώς και η ενέργεια τους
εξαρτώνται από τις μάζες μ1 και μ2. Παρακάτω εμφανίζονται οι σχέσεις από τις
οποίες προκύπτουν οι θέσεις των σημείων ισορροπίας και οι τιμές της ενέργειας για
το καθένα:
1

𝐿1 :

𝑥 = 1 − 𝜇 − 𝛼 + 𝛼 2 ⁄3 , 𝑦 = 0 , 𝐶1 = − 2 (3 + 34⁄3 𝜇 2⁄3 − 10 𝜇 ⁄3) (3.1)

𝐿2 :

𝑥 = 1 − 𝜇 + 𝛼 + 𝛼 2 ⁄3 , 𝑦 = 0 , 𝐶2 = − 2 (3 + 34⁄3 𝜇 2⁄3 − 14 𝜇 ⁄3) (3.2)

𝐿3 :

𝑥 = −1 − 𝜇 + 12(1−𝜇)

𝐿4 :

𝑥 =2−𝜇 ,

𝐿5 :

𝑥 =2−𝜇 ,

1

7𝜇

1

𝑦 = √3⁄2

,

𝐶4 = − 2 (3 − 𝜇)

1

𝑦 = −√3⁄2

,

𝐶5 = − 2 (3 − 𝜇)

𝜇 1/3

Το 𝛼 = ( )
3

1

, 𝑦 = 0 , 𝐶3 = − 2 (3 + 𝜇)
1

1

(3.3)
(3.4)
(3.5)

καλείται ακτίνα Hill.

Στην προηγούμενη ενότητα που ορίσαμε το ολοκλήρωμα της ενέργειας
πολλαπλασιάσαμε το C με –(1/2) έτσι ώστε να φέρουμε την παράσταση στη μορφή
που θέλουμε. Έτσι λοιπόν και στις σχέσεις (3.1) έως (3.5) οι τιμές της ενέργειας
έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί με τον εν λόγω όρο.
Από τα πέντε σημεία ισορροπίας, τα τρία που βρίσκονται πάνω στον Ox άξονα του
περιστρεφόμενου συστήματος αναφοράς (L1,L2,L3) είναι ασταθή για οποιαδήποτε
τιμή της μάζας μ. Αντίθετα τα L4 και L5 είναι ευσταθή σημεία ισορροπίας με την
προϋπόθεση μ<0.0385. Για μεγαλύτερες τιμές της μάζας μ, τα L4 και L5 γίνονται
ασταθή.
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1.6 Όρια Κίνησης / Καμπύλες Μηδενικής Ταχύτητας
Για να βρούμε τα όρια της κίνησης του τρίτου σώματος στο σύστημα μας για
συγκεκριμένη τιμή της Cj, πρέπει να ισχύει Cj-V>0, δηλαδή:
1

𝜇

𝜇

𝐶𝑗 + 2 (𝑥 2 + 𝑦 2 ) + ( 𝑟1 + 𝑟2 ) ≥ 0 (4.1)
1

2

Καμπύλες μηδενικής ταχύτητας καλούνται οι καμπύλες που προκύπτουν αν
θεωρήσουμε την σχέση (4.1) ίση με το μηδέν. Δίνοντας διάφορες τιμές στην
ενέργεια Cj, προκύπτουν καμπύλες που δείχνουν τις περιοχές στις οποίες μπορεί να
κινηθεί το τρίτο σώμα με την ανάλογη ενέργεια. Παρακάτω παρουσιάζονται τα όρια
κίνησης για δεδομένη τιμή του μ (θα θεωρήσουμε μ=0.01 επομένως μ2=0.01 και
μ1 =0.99) για πέντε διαφορετικές τιμές του Cj ξεκινώντας από τις χαμηλές ενέργειες.

Στο Σχήμα 2.2α παρουσιάζονται τα όρια
κίνησης για τιμή ενέργειας Cj=-1.60.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας δακτύλιος ο
οποίος αντιστοιχεί στην απαγορευμένη
περιοχή. Το τρίτο σώμα μπορεί να κινηθεί
εντός του δακτυλίου γύρω μόνο από το
βαρύ ή μόνο από το ελαφρύ αστέρα και δεν
μπορεί να διαφύγει από το σύστημα.

Σχήμα 2.2α: Όρια Κίνησης για Cj=-1.60 και
μ=0.01

Στο Σχήμα 2.2β η τιμή της ενέργειας
αυξάνεται είναι Cj=-1.58. Εδώ επιτρέπεται
στο τρίτο σώμα η μετάβαση του από τον ένα
αστέρα στον άλλο χωρίς όμως να μπορεί και
πάλι να διαφύγει.

Σχήμα 2.2β: Όρια Κίνησης για Cj=-1.58 και
μ=0.01
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Στο Σχήμα 2.2γ (Cj=-1.56) παρατηρούμε ότι
με την περαιτέρω αύξηση της τιμής της
ενέργειας, ‘’ανοίγει’’ ο δακτύλιος δεξιά του
σώματος με την μικρότερη μάζα, οπότε το
τρίτο σώμα μπορεί να διαφύγει από την
βαρυτική αλληλεπίδραση του συστήματος
μόνο όμως από εκείνη τη πλευρά.

Σχήμα 2.2γ: Όρια Κίνησης για Cj=-1.56 και
μ=0.01

Στο Σχήμα 2.2δ (Cj=-1.50) παρατηρούμε ότι
τρίτο σώμα μπορεί να διαφύγει από την
βαρυτική αλληλεπίδραση του συστήματος
τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά και η
απαγορευμένη περιοχή έχει μειωθεί
αισθητά.
Για
τιμές
της
ενέργειας
μεγαλύτερες αυτής που αντιστοιχεί στα
σημεία ισορροπίας L4 και L5 μας εξασφαλίζει
το
γεγονός
ότι
εξαφανίζονται
οι
απαγορευμένες περιοχές κίνησης. Αυτό δεν
συνεπάγεται ότι το τρίτο σώμα θα μπορεί να
Σχήμα 2.2δ: Όρια Κίνησης για Cj=-1.50 και
μ=0.01

κινηθεί παντού.

Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όσο αυξάνεται η τιμή της ενέργειας,
τόσο η περιοχή που το σώμα δεν μπορεί να κινηθεί μειώνεται και αυξάνεται η
πιθανότητα διαφυγής του από το σύστημα.
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Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (3.1)-(3.5) υπολογίζουμε για συγκεκριμένη τιμή του μ
τα σημεία ισορροπίας καθώς και τις τιμές ενέργειας σε αυτά. Στο Σχήμα 2.3
εμφανίζονται οι καμπύλες μηδενικής ταχύτητας για τις τιμές της ενέργειας που
αντιστοιχούν στα σημεία ισορροπίας της κίνησης που ορίσαμε παραπάνω.

Σχήμα 2.3: Καμπύλες Μηδενικής Ταχύτητας
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2. Τομή Poincare
Ένα βασικό θέμα αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή τροχιών. Στην περίπτωση
που δεν μας ενδιαφέρει τόσο η παρακολούθηση της τροχιάς κάθε χρονική στιγμή
όσο η ποιοτική μελέτη της μακρόχρονης εξέλιξης της, ένας τρόπος απεικόνισης είναι
οι τομές Poincare.
Μια τομή Poincare μπορεί να οριστεί για ένα δεδομένο επίπεδο ενέργειας Cj,
θέτοντας το επίπεδο y=0 και με φορά που ορίζεται από το πρόσημο της 𝑦̇ (εδώ θα
ορίσουμε 𝑦̇ < 0). Επομένως η ακολουθία Poincare θα ορίζεται από τα σημεία (𝑥, 𝑥̇ )
στα οποία η τροχιά ενέργειας Cj τέμνει το επίπεδο y=0 με την φορά που καθορίζεται
από το 𝑦̇ . Τέλος, μέσω της σχέσης (2.5) ορίζουμε το 𝑦̇ :
𝜇

𝜇

𝑦̇ = ±√2𝐶𝑗 + 2 ( 𝑟1 + 𝑟2 ) + 𝑥2 − 𝑥̇ 2 (5.1)
1

2

Φυσικά κάθε σημείο του επιπέδου της τομής αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες
αρχικές συνθήκες. Το (𝑥, 𝑥̇ ) είναι δεδομένο από το σημείο της τομής. Επίσης είναι
πάντα y=0 και το 𝑦̇ υπολογίζεται από τη σχέση (5.1). Συνεπώς κάθε σημείο της
τομής ανήκει σε μια μοναδική τροχιά.
Μέσω της τομής Poincare μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια τροχιά ως περιοδική,
ημιπεριοδική ή χαοτική. Μια τροχιά χαρακτηρίζεται ως περιοδική όταν η ακολουθία
Poincare θα αποτελείται μόνο από ένα σημείο το οποίο ονομάζεται σταθερό σημείο
της απεικόνισης. Η αντίστοιχη τροχιά του συστήματος θα είναι περιοδική με
περίοδο Τ, που είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών τομών. Αν η περιοδική τροχιά
αντιστοιχεί σε k-περιοδικά σημεία της τοµής Poincare τότε το k καλείται
πολλαπλότητα της περιοδικής τροχιάς και η περίοδος της περιοδικής τροχιάς είναι:
𝛵 ′ = 𝛵1 + 𝛵2 + ⋯ + 𝛵𝑘 = ∑𝑘𝑖=1 𝛵𝑖 (5.2)
Όπου Τi είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της 𝑖 − 1 και της 𝑖-τομής της τροχιάς
με το επίπεδο 𝑂𝑥𝑥̇ .
Ημιπεριοδική τροχιά εμφανίζεται όταν η ακολουθία Poincare θα αποτελείται από
άπειρα σημεία τα οποία ανήκουν σε μια καμπύλη στο επίπεδο της τομής. Ποτέ ένα
σημείο δεν μπορεί να συμπίπτει με κάποιο άλλο σημείο της ακολουθίας διότι στην
περίπτωση αυτή θα είχαμε επαναλαμβανόμενα σημεία και άρα περιοδική κίνηση.
Τέλος, χαοτική καλείται η τροχιά που απεικονίζεται στη τομή με άτακτα
διασκορπισμένα σημεία. Οι τροχιές αυτού του είδους έχουν απρόβλεπτη
συμπεριφορά με το πέρασμα του χρόνου και εμφανίζουν εξαιρετική ευαισθησία
στις αρχικές συνθήκες.
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Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η τομή Poincare για μ=0.01 και για τιμή
ενέργειας Cj=-1.6

Σχήμα 2.4: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.60

Η τομή Poincare χωρίζεται σε τρεις περιοχές:
- Οι τροχιές που δίνουν σημεία στην αριστερά περιοχή είναι τροχιές S-τύπου και το
σώμα κινείται γύρω από το βαρύτερο μέλος του συστήματος.
- Οι τροχιές που δίνουν σημεία στην μεσαία περιοχή είναι επίσης τροχιές
S-τύπου αλλά το σώμα κινείται γύρω από το ελαφρύτερο μέλος του συστήματος.
- Οι τροχιές που δίνουν σημεία στην δεξιά περιοχή είναι τροχιές P-τύπου και το
σώμα κινείται γύρω από το διπλό σύστημα.

Μέσω της τομής Poincare παρατηρούμε τις χαρακτηριστικές τροχιές που μπορούν
να εμφανιστούν. Η Τ1 (Σχήμα 2.5α) είναι περιοδική τροχιά με πολλαπλότητα 1
(εφόσον αποτελείται από ένα σταθερό σημείο), ενώ η Τ 2 (Σχήμα 2.5β) είναι
περιοδική με πολλαπλότητα 4 (τέσσερα σταθερά σημεία). Αντίστοιχα η Τ3 (Σχήμα
2.5γ) είναι ημιπεριοδική τροχιά και η Τ4 είναι χαοτική τροχιά. Στα παρακάτω
σχήματα παρουσιάζονται αυτές οι τροχιές του τρίτου σώματος στο περιστρεφόμενο
σύστημα συντεταγμένων.
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Σχήμα 2.5α: Περιοδική Τροχιά Πολλαπλότητας 1 (Τ1)

Σχήμα 2.5β: Περιοδική Τροχιά Πολλαπλότητας 4 (Τ2)
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Σχήμα 2.5γ: Ημιπεριοδική Τροχιά (Τ3)

Παρατηρώντας την επιφάνεια τομής και με βάση την φορά κίνησης του σώματος σε
σχέση με τα δύο μέλη του διπλού συστήματος, μπορούμε να χωρίσουμε τις τροχιές
σε τέσσερις κατηγορίες. Οι τροχιές που δίνουν σημεία αριστερά του βαρύτερου
σώματος, στις οποίες το τρίτο σώμα κινείται σύμφωνα με τη φορά περιστροφής του
ελαφρύτερου, καλούνται direct ή prograte (ορθόδρομες τροχιές). Αντίθετα, οι
τροχιές που δίνουν σημεία δεξιά του βαρύτερου σώματος, και το τρίτο σώμα
κινείται με αντίθετη φορά από αυτήν του ελαφρύτερου, καλούνται retrograte
(ανάδρομες τροχιές).
Αντίστοιχα διαχωρίζονται και οι τροχιές που στην επιφάνεια τομής δίνουν σημεία
στις περιοχές αριστερά και δεξιά του δευτερεύοντος σώματος. Οι direct τροχιές
είναι αυτές που εντοπίζονται αριστερά του σώματος, ενώ οι retrograte εντοπίζονται
δεξιά του (χαρακτηρίζονται μέσω της παρατήρησης της τροχιάς του τρίτου σώματος
σε σχέση με το πρωτεύον).
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3. Συμμετρικές Περιοδικές Τροχιές
Έστω μια τροχιά που περιγράφεται ως εξής: 𝑅(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑥̇ (𝑡), 𝑦̇ (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 , 𝑥̇ (0) = 𝑥̇ 0 , 𝑦̇ (0) = 𝑦̇ 0 .
Οι ιδιότητες μιας περιοδικής τροχιάς 𝑅(𝑡) είναι οι εξής:
-Τέµνει
τον
άξονα
Οx
κάθετα
τουλάχιστον
δύο
φορές.
-Μπορεί να αντιπροσωπευτεί από αρχικές συνθήκες (Σχήμα 2.6):
𝑥(0) = 𝑥0 , 𝑦(0) = 0 , 𝑥̇ (0) = 0 , 𝑦̇ (0) = 𝑦̇ 0 .
-Αν 𝑥̇ (0) = 0 τότε και 𝑥̇ (𝛵/2) = 0, όπου Τ η περίοδος.
-Μια ΣΠΤ µπορεί να αντιπροσωπευτεί από ένα σηµείο (αλλά όχι µοναδικά) στο
επίπεδο 𝑥0 − 𝑦̇ 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 𝜔
̅ = 0ή𝜔
̅ = 𝜋 και 𝑓 = 0 ή 𝜋, όπου 𝑓 η αληθής ανωµαλία
και 𝜔
̅ το μήκος του περιηλίου. ∆ηλαδή, οι αρχικές συνθήκες της τροχιάς
αντιστοιχούν σε θέση περιηλίου ή αφηλίου όταν οι τροχιές είναι σχεδόν
ελλειπτικές.

Σχήμα 2.6: Αρχικές συνθήκες συμμετρικής τροχιάς (α) στο περιστρεφόμενο και (β) στο αδρανειακό σύστημα
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4. Ευστάθεια Περιοδικών Τροχιών
Ένα σημαντικό μέρος στην μελέτη των περιοδικών τροχιών είναι ο χαρακτηρισμός
τους ως ευσταθείς ή ασταθείς (χαοτικές) περιοδικές τροχιές. Ισχύει ότι κοντά σε μια
ευσταθή περιοδική τροχιά υπάρχει μια ευσταθής περιοχή, όπου το σύστημα εκτελεί
περατωμένες, ημιπεριοδικές κινήσεις σε έναν τόρο. Αντίθετα, κοντά σε μια ασταθή
περιοδική τροχιά έχουμε χαοτικές κινήσεις με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις,
το σύστημα να διαλυθεί.
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:
𝑥̇ = 𝑓1 (𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 ) = 𝑢𝑥 (8.1)
𝑦̇ = 𝑓2 (𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 ) = 𝑢𝑦 (8.2)
𝑢𝑥̇ = 𝑓3 (𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 ) = − [𝜇1

𝑥+𝜇2
𝑟1 3

𝜇

𝜇

1

2

+ 𝜇2

𝑥−𝜇1
𝑟2 3

] + 2𝑢𝑦 − 𝑥

𝑢𝑦̇ = 𝑓4 (𝑥, 𝑦, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 ) = − [𝑟 13 + 𝑟 23 ] 𝑦 − 2𝑢𝑥 + 𝑦

(8.3)
(8.4)

Θεωρούμε το γραμμικοποιημένο σύστημα των εξισώσεων (8.1)-(8.4) που είναι της
μορφής:
𝜉̇ = 𝑃(𝑡)𝜉 (8.5)
όπου
𝜕𝑓

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

𝑗

(θεωρούνται συνεχείς) με 𝑖, 𝑗 = 1,2,3,4 και 𝑋1 = 𝑥 , 𝑋2 = 𝑦 , 𝑋3 = 𝑢𝑥 , 𝑋4 = 𝑢𝑦
και
𝜉1
𝜉
𝜉 = ( 2 ) όπου 𝜉1 , 𝜉2 , 𝜉3 , 𝜉4 είναι οι διαταραχές των 𝑥 , 𝑦 , 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 αντίστοιχα.
𝜉3
𝜉4
Η γενική λύση του συστήματος (8.5) 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 λύσεων 𝛸(𝑡). Με την βοήθεια αυτού του πίνακα, μια τυχούσα λύση 𝜉(𝑡)
του συστήματος (8.5) γράφεται υπό την μορφή:
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𝜉(𝑡) = 𝛸(𝑡)𝜉(0)

(8.6)

όπου 𝜉(0) οι αρχικές συνθήκες.
Αν αντί του πίνακα 𝛸(𝑡) θεωρούσαμε έναν άλλο πίνακα λύσεων 𝑌(𝑡), τότε ή λύση
𝜉(𝑡) θα εκφραζόταν ως:
𝜉(𝑡) = 𝑌(𝑡)𝐶

(8.7)

όπου
𝐶 = [𝑌(0)]−1 𝜉(0)

(8.8)

Ο θεμελιώδης πίνακας λύσεων 𝑋(𝑡) επαληθεύει την σχέση που μπορεί να
διαπιστωθεί εύκολα:
̇ = 𝑃(𝑡)𝛸(𝑡)
𝛸(𝑡)

(8.9)

σχέση που ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο πίνακα λύσεων. Επίσης γενικεύεται για
τυχαίο πίνακα λύσεων 𝑌(𝑡):
𝑌(𝑡) = 𝛸(𝑡)𝑌(0)

(8.10)

Ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας 𝑃(𝑡) στο σύστημα (8.5) είναι Τ-περιοδικός:
𝑃(𝑡 + 𝛵) = 𝑃(𝑡)

(8.11)

Τότε ο πίνακας 𝑌(𝑡) = 𝑋(𝑡 + 𝛵) είναι επίσης πίνακας λύσεων. Αν θέσουμε
𝑡 = 𝑡 + 𝑇 στην σχέση (8.9) παίρνουμε:
𝛸̇(𝑡 + 𝛵) = 𝑃(𝑡 + 𝛵)𝛸(𝑡 + 𝛵)

(8.12)

και λόγω της (8.11):
𝑌̇(𝑡) = 𝑃(𝑡)𝑌(𝑡)

(8.12)

άρα ο πίνακας 𝑌(𝑡) = 𝑋(𝑡 + 𝛵) είναι πίνακας λύσεων και κατά συνέπεια ισχύει η
(8.10), δηλαδή:
𝑋(𝑡 + 𝛵) = 𝛸(𝑡)𝑋(𝑇) (8.13)
και θέτοντας 𝑡 = 𝑇:
𝑋(2𝛵) = [𝑋(𝑇)]2

(8.14)

Με επαγωγή γενικεύεται η σχέση ως εξής:
𝑋(𝑛𝛵) = [𝑋(𝑇)]𝑛

(8.15)
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όπου n ακέραιος και θετικός αριθμός.
Αν θεωρήσουμε την γενική λύση 𝜉(𝑡) του συστήματος (8.5) 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 (8.6) και (8.15):
𝜉(𝑛𝛵) = [𝑋(𝑇)]𝑛 𝜉(0) (8.16)
Από την σχέση αυτή φαίνεται ο ρόλος του πίνακα 𝑋(𝑇) , θεμελιώδη πίνακα λύσεων
𝑋(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 (8.17)
όπου J ένας 4x4 πίνακας που ορίζεται από την σχέση
𝐽=(

𝑂2
𝐼2

−𝐼2
)
𝑂2

(8.18)

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 (8.17) το γραμμικό σύστημα (8.5) παίρνει την
μορφή:
𝐽 𝜉̇ = 𝛢(𝑡) 𝜉

(8.20)

Το σύστημα (8.20) ονομάζεται γραμμικό Χαμιλτονιανό Σύστημα. Μπορούμε το
σύστημα να το γράψουμε στην μορφή:
𝜉̇ = (𝐽−1 𝛢(𝑡)) 𝜉

(8.21)

ή αλλιώς
𝜉̇ = 𝑃(𝑡) 𝜉

(8.22)

όπου
𝑃 = −𝐽𝐴(𝑡)

(8.23) αφού ισχύει 𝐽−1 = −𝐽

Εφόσον ο πίνακας 𝛢(𝑡) είναι συμμετρικός, αποδεικνύεται ότι:
ί𝜒𝜈𝜊𝜍 𝑃(𝑡) = 0

(8.24)
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και
|𝛸(𝑡)| = 1

(8.25)

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:
|𝛸(𝛵)| = 1

(8.26)

Να σημειώσουμε και την συμπλεκτική ιδιότητα του μονόδρομου πίνακα 𝛸(𝛵):
𝑋′𝐽 𝑋 = 𝐽

(8.27) (X’ είναι ο αντίστροφος πίνακας)

και ο πίνακας που επαληθεύει αυτήν την ιδιότητα καλείται συμπλεκτικός πίνακας.
Υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές του 𝛸(𝛵) μέσω της χαρακτηριστικής εξίσωσης:
|𝛸(𝛵) − 𝜆𝛪| = 0

(8.28)

Λόγω της παραπάνω ιδιότητας, οι ιδιοτιμές του μονόδρομου πίνακα ταξινομούνται
κατά αντίστροφα ζεύγη. Επίσης, επειδή οι λύσεις που αποτελούν τις στήλες του
𝛸(𝛵) θεωρούνται πραγματικές, ο μονόδρομος πίνακας 𝛸(𝛵) είναι πραγματικός.
Επομένως η (8.28) 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
1

μικρότερη της μονάδας, 𝜆2 = 𝜆 < 1 και επίσης 𝜆2 > 0. Ομοίως αν (𝜆1 < −1)
1

υπάρχει και (−1 < 𝜆2 < 0).
iii) Αν υπάρχει μια ιδιοτιμή μιγαδική με μέτρο ίσο προς μονάδα, τότε υπάρχει και
μια ιδιοτιμή 𝜆2 = 𝑒 −𝑖𝜑 ώστε 𝜆1 𝜆2 = 1 . Οι ιδιοτιμές είναι πάνω στο μοναδιαίο
κύκλο.
iv) Αν υπάρχει μια ιδιοτιμή μιγαδική με μέτρο διάφορο της μονάδας 𝜆1 = 𝑅𝑒 −𝑖𝜑 ,
𝑅 > 1, τότε υπάρχουν και οι εξής τρεις ιδιοτιμές 𝜆2 = 𝑅 −1 𝑒 −𝑖𝜑 , 𝜆2 = 𝑅𝑒 −𝑖𝜑 και
𝜆2 = 𝑅 −1 𝑒 −𝑖𝜑 , διότι μόνο τότε οι ιδιοτιμές διατάσσονται κατά αντίστροφα ζεύγη.
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Από τις τιμές των ιδιοτιμών προκύπτει η ευστάθεια των περιοδικών τροχιών του
συστήματος. 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 = 2 − ί𝜒𝜈𝜊𝜍 𝛸(𝑇)

(4.29)

όπου 𝛸(𝑇) ο μονόδρομος πίνακας.
- αν −2 < 𝑘 < 2 η περιοδική τροχιά είναι ευσταθής
- αν 𝑘 < −2 ή 𝑘 > 2 η περιοδική τροχιά είναι ασταθής
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Γ. Δυναμική των Τροχιών γύρω από Διπλά
Συστήματα
Ένα σημαντικό μέρος στην μελέτη τροχιών είναι ο χαρακτηρισμός τους ως
ευσταθείς ή ασταθείς (χαοτικές) τροχιές. Ισχύει ότι κοντά σε μια ευσταθή περιοδική
τροχιά υπάρχει μια ευσταθής περιοχή, όπου το σύστημα εκτελεί περατωμένες,
ημιπεριοδικές κινήσεις σε έναν τόρο. Αντίθετα, κοντά σε μια ασταθή περιοδική
τροχιά έχουμε χαοτικές κινήσεις με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, το
σύστημα να διαλυθεί.
Έτσι λοιπόν, στην παρούσα εργασία, θα παρουσιάσουμε τις οικογένειες των
ευσταθών περιοδικών τροχιών του σώματος στις διάφορες θέσεις που μπορεί να
βρεθεί σε σχέση με τα μέλη του διπλού συστήματος, στο περιστρεφόμενο σύστημα
συντεταγμένων. Χρησιμοποιώντας ως αρχή των μετρήσεων μας τις συντεταγμένες
πάνω στην τομή Poincare της περιοδικής τροχιάς, με περίοδο μιας μονάδας χρόνου,
θα λάβουμε τις τιμές της ενέργειας Jacobi αλλάζοντας την τιμή της συντεταγμένης x
και θα χαρακτηρίσουμε τις τροχιές ως ευσταθείς ή χαοτικές. Στα παρακάτω
διαγράμματα εμφανίζεται η μεταβολή της ενέργειας Jacobi σε συνάρτηση με την
συντεταμένη x (το μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε ευσταθείς τροχιές, ενώ το κόκκινο
αντιστοιχεί σε ασταθείς).

1. Μελέτη των Οικογενειών Ευσταθών Περιοδικών
Τροχιών στον διπλό αστεροειδή 65803 Didymos
(μ=0.01)
Στο πρώτο μέρος θα μελετήσουμε τις οικογένειες των ευσταθών περιοδικών
τροχιών του τρίτου σώματος που εμφανίζονται στο διάγραμμα Poincare (για
συγκεκριμένη ενέργεια Cj), καθώς και την πιθανότητα να υπάρχουν ευσταθείς
περιοδικές τροχιές όταν το μετατοπίσουμε από τα σημεία που εμφανίζονται αυτές
στο διάγραμμα. Η μελέτη αυτή έγινε πάνω στο διπλό σύστημα αστέρων 65803
Didymos όπου η κανονικοποιημένη μάζα έχει τιμή 𝜇 = 0.01.
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Τα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι τα εξής:
Σημείο Ισορροπίας
L1
L2
L3
L4
L5

x
0.848058
1.146820
-1.00411
0.49
0.49

y
0
0
0
0.866025
-0.866025

Ενέργεια Cj
-1.58375
-1.57708
-1.505
-1.495
-1.495

Κατασκευάζουμε το διάγραμμα Poincare για τιμή ενέργειας 𝐶𝑗 = −1.60

Σχήμα 3.1: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.60

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συντεταγμένες των αρχικών περιοδικών
τροχιών στο Poincare (για όλα τα σημεία ισχύει 𝑥̇ = 0) καθώς επίσης και η τιμή του
𝑦̇ , όπως και τα σταθερά σημεία k που μας υποδεικνύουν την περίοδο της κάθε
τροχιάς.
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α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Direct τροχιές γύρω από το πρωτεύον
k-σημεία
x
𝒚̇
1
-0.563917526
-0.839888704
4
-0.388530928
-1.481962469
3
-0.759278351
-0.174548262
3
-0.204123711
-2.656707808
5
-0.309793814
-1.875072759
3
-0.069072165
-5.508349890
Retrograte τροχιές γύρω από το πρωτεύον
1
0.228608247
-2.275225221
Direct τροχιές γύρω από το δευτερεύον
1
0.938273196
-0.393712072
Τροχιές γύρω από το σύστημα
1
1.725515464
-0.972351200

Για την 1η οικογένεια direct τροχιών γύρω από το πρωτεύον μέλος το διάγραμμα
της ενέργειας συναρτήσει της θέσης είναι:

35

Στο διάγραμμα Poincare παρατηρούμε ότι αυτή η περιοδική τροχιά έχει
πολλαπλότητα 1. Η μελέτη των περιοδικών τροχιών ξεκινά από την θέση
x=-0.563917526 και εμφανίζεται μια μικρή ασταθής περιοχή.
Μια τέτοια περιοδική τροχιά είναι:

Μια ασταθής τροχιά:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.4865214453040
y=0 xdot=0
ydot=-0.9712769956799
Jacobi=-1.73099076
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Η τροχιά αυτή σχεδιάστηκε σε χρόνο tmax=2000. Παρατηρούμε ότι είναι ασταθής
τροχιά αλλά το σώμα συνεχίζει να κινείται γύρω από το πρωτεύον αστέρι και δεν
απομακρύνεται από το διπλό σύστημα.

2η οικογένεια direct τροχιών:

Στην δεύτερη οικογένεια, η πολλαπλότητα είναι 4. Η μελέτη ξεκινά από την θέση
x=-0.388530928 συνεχίζεται σε μικρότερες τιμές της, φτάνει έως το τέλος του
διαγράμματος (x=-0.7601400607683) και στην συνέχεια, το x αυξάνεται μέχρι την
τιμή x=-0.3020087760239.

Παρακάτω εμφανίζονται μια ευσταθής περιοδική τροχιά και δύο ασταθείς:
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Aρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.7578926056521
y=0

xdot=0

ydot=-0.2633229861093
Jacobi=-1.58197174

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.3042370219363
y=0

xdot=0

ydot=-1.9256114339244
Jacobi=-1.56465133
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Η πρώτη ασταθής τροχιά ανήκει στην οικογένεια των τροχιών που βρίσκονται στην
αριστερή περιοχή αστάθειας του διαγράμματος (𝑥, 𝐶𝑗 ) ενώ η δεύτερη ανήκει στην
οικογένεια των τροχιών που βρίσκονται στην δεξιά περιοχή αστάθειας του
διαγράμματος (𝑥, 𝐶𝑗 ). Σημειώνουμε ότι στο πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε για
να κατασκευάσουμε τις τροχιές, η χαοτική συμπεριφορά της τροχιάς κάνει την
εμφάνιση της θέτοντας χρόνο tmax=300, ενώ στην δεύτερη σε χρόνο tmax=50.
Συμπεραίνουμε ότι το σώμα θα βρεθεί σε κατάσταση αστάθειας πιο γρήγορα αν
βρίσκεται στην περιοχή με τα μεγαλύτερα x από αυτά που έχουμε διαθέσιμα σε
αυτή τη μελέτη. Επίσης και στις δύο ασταθείς τροχιές που σχεδιάσαμε, όσο και να
απομακρύνεται το σώμα από το διπλό σύστημα, παραμένει βαρυτικά συνδεδεμένο
με αυτό και δεν κινείται τελείως ελεύθερο στο χώρο.
Στην θέση x=-0.3020087760239 το πρόγραμμα εύρεσης των περιοδικών τροχιών
τερματίζει. Ο λόγος είναι ο εξής: αν σχεδιάσουμε την τροχιά του σώματος για
x=-0.305 (για τιμή που δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα) θα παρατηρήσουμε ότι το
σώμα κάποια στιγμή (στο πρόγραμμα θέσαμε χρόνο t=100) απομακρύνεται τελείως
από το διπλό σύστημα.

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.305
y=0 xdot=0
ydot=-1.9394998726959
Jacobi=-1.56282372
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3η οικογένεια direct τροχιών:

Η τρίτη οικογένεια direct τροχιών έχει πολλαπλότητα 3 και παρατηρούμε ότι όλες οι
περιοδικές τροχιές είναι ευσταθείς. Η μελέτη αρχίζει από την θέση x=-0.759278351.
Μια ενδεικτική τροχιά είναι η παρακάτω:
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4η οικογένεια direct τροχιών:

Η συγκεκριμένη οικογένεια έχει πολλαπλότητα 3. Η μελέτη για τις περιοδικές
τροχιές ξεκινά από την θέση x=-0.2041237110 και τερματίζει στην τιμή
x=-0.2109424909334. Δεν εμφανίζεται καμία περιοχή αστάθειας.
Παρακάτω εμφανίζεται μια ενδεικτική τροχιά:
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5η οικογένεια direct τροχιών:

Εδώ παρατηρούμε ότι η πολλαπλότητα είναι 5. Το σώμα ξεκινά από την θέση x=0.309793814 και κινείται προς τα αριστερά έως την θέση x=-0.7711347081227.
Παρατηρούμε ότι μέχρι την τιμή x=-0.5184322588559 έχουμε ευσταθείς περιοδικές
τροχιές ενώ στην συνέχεια γίνονται ασταθείς.
Μία ευσταθής τροχιά είναι η παρακάτω:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.3617523045106
y=0

xdot=0

ydot=-1.5807798473263
Jacobi=-1.63787820
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Αντίστοιχα μια τροχιά που βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ασταθή περιοδική τροχιά
είναι η παρακάτω:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.7350738037327
y=0

xdot=0

ydot=-0.1984853540525
Jacobi=-1.62164363
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6η οικογένεια direct τροχιών:

Σε αυτή την οικογένεια τροχιών η πολλαπλότητα είναι 3. Η μελέτη ξεκινά από την
θέση x=-0.0690721650 και το σώμα κινείται προς τα αριστερά έως την θέση
x=-0.6786966909341. Παρατηρείται μια μικρή περιοχή αστάθειας στην αρχή (για
τιμές της θέσης x≈-0.07), στη συνέχεια εμφανίζεται η περιοχή ευστάθειας (έως την
τιμή x=-0.4012581038910) και μετά το σύστημα γίνεται πάλι ασταθές έως το τέλος
της μελέτης.
Μια ευσταθής περιοδική τροχιά του συστήματος:

Αρχικές Συνθήκες Τροχιάς:
x=-0.2341804491895
y=0 xdot=0
ydot=-2.2900039948838
Jacobi=-1.82961518
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Παρακάτω εμφανίζονται τρεις ασταθείς περιοδικές τροχιές του συστήματος. Η
πρώτη αντιστοιχεί σε τροχιάς που ανήκει στην πρώτη μικρή περιοχή ενώ οι δύο
επόμενες ανήκουν στην δεύτερη περιοχή αστάθειας.
Ασταθείς περιοδικές τροχιές:

Αρχικές Συνθήκες Τροχιάς:
x=-0.0728386828841
y=0 xdot=0
ydot=-5.3216953621007
Jacobi=-1.60646758

Αρχικές Συνθήκες Τροχιάς:
x=-0.4789010637757
y=0 xdot=0
ydot=-0.8453736888866
Jacobi=-1.87547217

Αρχικές Συνθήκες Τροχιάς:
x=-0.6786964936142
y=0 xdot=0
ydot=-0.0089289140430
Jacobi=-1.71675959
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Από τις δύο ασταθείς περιοδικές τροχιές που ανήκουν στην μεγάλη ασταθή
περιοχή, η πρώτη (το σώμα βρίσκεται πιο κοντά στο πρωτεύον μέλος και έχει
μικρότερη ενέργεια) θα βρεθεί σε χαοτική συμπεριφορά σε t=400. Αντίθετα η
δεύτερη τροχιά (που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση και με μεγαλύτερη
ενέργεια) αρχίζει να παρουσιάζει αστάθεια για t=70.

Για την μοναδική οικογένεια retrograte τροχιών γύρω από το πρωτεύον μέλος:

Παρατηρούμε ότι δεν εμφανίζεται αστάθεια όσο μεταβάλλουμε την τιμή τη θέσης
πάνω στον x-άξονα:
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Για την οικογένεια direct τροχιών γύρω από το δευτερεύον μέλος:

Σε αυτή τη μελέτη, το σώμα ξεκινά από την θέση x= 0.9382731960, κινείται προς τα
αριστερά και τερματίζει στη θέση x=0.8648427124068 όπου εμφανίζεται και μια
μικρή περιοχή αστάθειας.
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Ευσταθής τροχιά:

Και μια ασταθής τροχιά:

Παρατηρούμε ότι η τροχιά παρουσιάζει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ασταθή
συμπεριφορά και το σώμα μπορεί να κινείται γύρω και από το δευτερεύον αλλά και
στη συνέχεια να βρεθεί σε κίνηση γύρω και από το πρωτεύον, αλλά δεν
απομακρύνεται από το διπλό σύστημα.
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Για την οικογένεια τροχιών τύπου P γύρω από όλο το διπλό σύστημα:

Παρουσιάζουμε και το διάγραμμα της εκκεντρότητας της τροχιάς με την θέση:
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Η μελέτη ξεκινά από την τιμή x=1.7255154640 έως την x=2.0750656700108
Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μια μεγάλη περιοχή αστάθειας η οποία ξεκινάει από
την ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει το x στο διάγραμμα και συνεχίζεται για όλες
τις επόμενες τιμές του. Επίσης, από το 2ο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι όσο
αυξάνεται η τιμή του x, τόσο αυξάνεται και η τιμή της εκκεντρότητας, επομένως
τόσο πιο ελλειπτική είναι η τροχιά του σώματος.
Παρουσιάζεται μια ευσταθής τροχιά:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=1.7217998624416
y=0

xdot=0

ydot=-0.9678946599176
Jacobi=-1.59921188

Δύο ασταθείς τροχιές του συστήματος είναι οι παρακάτω:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=1.7825127311943
y=0

xdot=0

ydot=-1.0839094496302
Jacobi=-1.56616140
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Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=1.9552676343222
y=0

xdot=0

ydot=-1.3291742479194
Jacobi=-1.54229167

Σημειώνουμε ότι οι δύο ασταθείς τροχιές είναι για χρόνο tmax=500. Παρατηρούμε
ότι για την πρώτη τροχιά (μικρές τιμές του x) το σώμα μπορεί να φτάσει σχεδόν
στην τιμή θέσης x=2. Αντίθετα στην δεύτερη το σώμα ξεπερνά την τιμή x=4.
Επιπλέον για την πρώτη τροχιά, η αστάθεια έκανε την εμφάνιση της σε χρόνο t=300,
ενώ για την δεύτερη σε χρόνο t=150. Επομένως όσο αυξάνεται η τιμή της θέσης,
τόσο πιο γρήγορα το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση αστάθειας.

Αν προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε μια τροχιά για μια θέση που δεν ανήκει στο
διάγραμμα (για x=2.08) θα παρατηρήσουμε ότι το σώμα κάποια στιγμή
απομακρύνεται από το σύστημα και κινείται ελεύθερο.
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Στη συνέχεια εμφανίζονται οι διάφορες τομές Poincare για ίδια μάζα με πριν
(μ=0.01) αυξάνοντας την τιμή της ενέργειας:

Σχήμα 3.2α: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.58

Σχήμα 3.2β: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.56
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Σχήμα 3.2γ: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.54

Σχήμα 3.2δ: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.52
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Σχήμα 3.2ε: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.50

Σχήμα 3.2στ: Τομή Poincare για μ=0.01 και Cj=-1.48
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Παρατηρούμε:
- Ύπαρξη πολλών χαοτικών περιοχών σε χαμηλές τιμές ενέργειας, στις περιοχές που
εμφανίζονται direct τροχιές γύρω από το πρωτεύον μέλος του συστήματος.
- Με την αύξηση της ενέργειας Cj οι retrograte τροχιές γύρω από το πρωτεύον σώμα
δεν αλλάζουν αλλά συνεχίζουν να εμφανίζονται.
- Η περιοχή των direct τροχιών γύρω από το δευτερεύον σώμα παρουσιάζει
ευσταθή τροχιά πολλαπλότητας 1 για χαμηλές τιμές ενέργειας. Αν αυξηθεί η τιμή
της, τότε θα γίνει ασταθής και θα υπάρχουν σε αυτή την περιοχή μόνο χαοτικές
τροχιές.
- Πολλές retrograte τροχιές, γύρω από το δευτερεύον σώμα, υπάρχουν για χαμηλές
τιμές ενέργειας και με την περαιτέρω αύξηση της, αυτές εξαφανίζονται.
- Στην περιοχή εξωτερικά του συστήματος των δύο σωμάτων εμφανίζονται
ευσταθείς τροχιές, οι οποίες μειώνονται και μεταβάλλονται σε χαοτικές όσο
αυξάνεται η ενέργεια
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2. Μελέτη των Οικογενειών Ευσταθών Περιοδικών
Τροχιών σε Εξωπλανητικό Σύστημα (μ=0.185)
Στο δεύτερο μέρος της έρευνας θα μελετήσουμε τις οικογένειες των ευσταθών
περιοδικών τροχιών για το εξωπλανητικό σύστημα HU Aqr AB (b), του οποίου η
ανακάλυψη έγινε το 2011 και βρίσκεται σε απόσταση 570 έτη φωτός από τον Ήλιο.
Οι αστέρες αυτού του συστήματος έχουν μάζες 𝑚1 = 0.8 𝑀𝑆𝑢𝑛 και 𝑚2 = 0.18 ±
0.06 𝑀𝑆𝑢𝑛 , επομένως η κανονικοποιημένη μάζα είναι μ=0.185. Επίσης οι αστέρες
αυτοί έχουν ακτίνες 𝑅1 = 0.01 𝑅𝑆𝑢𝑛 και 𝑅2 = 0.22 𝑅𝑆𝑢𝑛 .Τέλος το σύστημα έχει
σχεδόν μηδενική εκκεντρότητα (𝑒 = 0.0218) και η τιμή του μεγάλου ημιάξονα της
τροχιάς του διπλού αστέρα είναι 0.0039 AU.
Τα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι τα εξής:
Σημείο Ισορροπίας
L1
L2
L3
L4
L5

x
0.47195
1.26211
-1.05259
0.315
0.315

y
0
0
0
0.866025
-0.866025

Ενέργεια Cj
-1.89406
-1.77073
-1.5925
-1.4075
-1.4075

Κατασκευάζουμε την τομή Poincare για το συγκεκριμένο σύστημα για τιμή της
ενέργειας 𝐶𝑗 = −1.90:

Σχήμα 3.3: Τομή Poincare για μ=0.185 και Cj=-1.90
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Για να γίνει πιο κατανοητό το διάγραμμα παρουσιάζουμε παρακάτω σε μεγέθυνση
τις επιμέρους τομές γύρω από κάθε αστέρι καθώς και τις περιοδικές τροχιές που
υπάρχουν (τα σημεία με ίδιο χρώμα μας δείχνουν τα σταθερά σημεία για κάθε
τροχιά μέσω των οποίων υπολογίζουμε την περίοδο):
- Γύρω από το πρωτεύον μέλος:

- Γύρω από το δευτερεύον:
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Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συντεταγμένες των περιοδικών τροχιών στο
Poincare (για όλα τα σημεία ισχύει 𝑥̇ = 0) καθώς επίσης και η τιμή του 𝑦̇ , όπως και
τα σταθερά σημεία k που μας υποδεικνύουν την περίοδο της κάθε τροχιάς.

α/α
1
2
3
4
5
6
7

Direct τροχιές γύρω από το πρωτεύον
k-σημεία
x
𝒚̇
1
-0.521649485
-1.261253737
4
-0.270876289
-3.949036532
5
-0.200773196
-9.997216099
Retrograte τροχιές γύρω από το πρωτεύον
1
0.009020619
-2.249515179
Direct τροχιές γύρω από το δευτερεύον
1
0.648453608
-0.893203802
7
0.503865979
-0.096339273
Τροχιές γύρω από το σύστημα
1
2.962757732
-2.380763531

Για την 1η οικογένεια direct τροχιών (πολλαπλότητας 1) γύρω από το πρωτεύον:
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Το διάγραμμα αρχίζει από την θέση x=-0.5216494850, κινείται προς τα αριστερά
μέχρι την τιμή x=-0.6793976931735 και στην συνέχεια αλλάζει κατεύθυνση έως την
τιμή x=-0.4900800279160. Παρατηρείται μια περιοχή αστάθειας.
Ευσταθής περιοδική τροχιά:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.5832529435951
y=0

xdot=0

ydot=-1.1149831474007
Jacobi=-1.72724436

Ασταθής τροχιά:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.6002105363283
y=0 xdot=0
ydot=-1.0743840830941
Jacobi=-1.69655800

Η ασταθής τροχιά σχεδιάστηκε σε χρόνο tmax=200 και παρατηρείται ότι το σώμα
συνεχίζει να κινείται γύρω από το μεγάλο αστέρα του συστήματος χωρίς να
απομακρυνθεί από αυτό.
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2η οικογένεια direct τροχιών:

Η οικογένεια αυτή είναι πολλαπλότητας 4. Η μελέτη ξεκινάει από την θέση
x=-0.2708762890 και τερματίζει στην θέση x=-0.7590428729746. Εμφανίζεται ένα
ελάχιστο στο διάγραμμα καθώς και μια ασταθής περιοχή στις μικρότερες τιμές του
x.

Ευσταθής περιοδική τροχιά:
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Ασταθής τροχιά:

Aρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.7585347888902
y=0 xdot=0
ydot=-0.0138292783141
Jacobi=-1.82617390

Η συγκεκριμένη τροχιά παρουσιάζει γρήγορα ασταθή συμπεριφορά (για t=40) και
παρατηρούμε ότι το σώμα μπορεί να κινηθεί και στην περιοχή γύρω από το δεύτερο
μέλος χωρίς όμως να απομακρυνθεί από το σύστημα.

3η οικογένεια direct τροχιών:
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Η οικογένεια τροχιών αυτή έχει πολλαπλότητα 5. Η μελέτη ξεκινάει από την θέση
x=-0.200780 έως την x=-0.6956175648533. Η μελέτη της είναι δύσκολη εξαιτίας της
μικρής απόστασης της αρχικής τροχιάς από το πρωτεύον μέλος σε συνδυασμό με τις
πολύ υψηλές τιμές της ταχύτητας του σώματος. Παρατηρείται ότι για μεγάλες τιμές
της x (κοντά στον αστέρα) εμφανίζονται εναλλάξ ασταθείς και ευσταθείς τροχιές.
Όσο απομακρύνεται το σώμα εμφανίζεται μια μεγάλη ευσταθής περιοχή και για
ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις, η περιοχή γίνεται ασταθής.
Μια ευσταθής περιοδική τροχιά είναι η παρακάτω:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.2662953585840
y=0 xdot=0
ydot=-4.0519965799809
Jacobi=-2.02238214

Στη συνέχεια εμφανίζονται δύο ασταθείς τροχιές. Η πρώτη αντιστοιχεί σε μια από
τις περιοχές κοντά στον αστέρα και η δεύτερη στην μεγάλη περιοχή αστάθειας.

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.2151116354633
y=0 xdot=0
ydot=-7.1167455309774
Jacobi=-1.94464456
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Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=-0.6583518156879
y=0 xdot=0
ydot=-0.3254294601171
Jacobi=-2.01108918

Η πρώτη σχεδιάστηκε σε χρόνο tmax=250 και παρατηρούμε ότι το σώμα περνάει από
διαφορετικές θέσεις κοντά στον αστέρα, ενώ για τον σχεδιασμό της δεύτερης
θέσαμε χρόνο tmax=150. Παρατηρούμε ότι και στις δύο τροχιές το σώμα δεν
μεταπηδά γύρω από τον δεύτερο αστέρα ούτε απομακρύνεται από το σύστημα.
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Για την οικογένεια των retrograte τροχιών γύρω από το πρωτεύον:

Η μελέτη αυτής της οικογένειας τροχιών αρχίζει από την x=-0.0090206190 έως την
x=-0.1104855203958, χωρίς να εμφανίζεται αστάθεια.

Μία περιοδική τροχιά είναι η παρακάτω:
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Για την 1η οικογένεια direct τροχιών (πολλαπλότητας 1) γύρω από το δευτερεύον:

Σε αυτή την οικογένεια η μελέτη αρχίζει από την θέση x= 0.6484536080 έως την
x=0.4970713331424 και εμφανίζονται δύο περιοχές αστάθειας.

Ευσταθής περιοδική τροχιά στην πρώτη περιοχή ευστάθειας:
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Ευσταθής περιοδική τροχιά στην δεύτερη περιοχή ευστάθειας:

Ασταθής τροχιά στην δεύτερη περιοχή αστάθειας:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=0.4970713381327
y=0

xdot=0

ydot=-0.2709830500171
Jacobi=-1.86360527

Η ασταθής τροχιά εμφανίζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη
της σχεδίασης.
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Για την 2η οικογένεια direct τροχιών γύρω από το δευτερεύον:

Για αυτή την οικογένεια (πολλαπλότητας 7) η μελέτη ξεκινά από την θέση
x=0.5038659790 και τερματίζει στην θέση x=0.4806605901763. Εμφανίζονται κατά
σειρά, μία περιοχή ευστάθειας και μια περιοχή αστάθειας και παρακάτω
παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τροχιές στις περιοχές αυτές.

Ευσταθής περιοδική τροχιά:
Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=0.4968225197171
y=0 xdot=0
ydot=-0.0956067650328
Jacobi=-1.89560821
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Ασταθής τροχιά:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=0.4806838506852
y=0 xdot=0
ydot=-0.1073229860718
Jacobi=-1.88744269

Παρατηρούμε ότι το σώμα μπορεί να κινηθεί τόσο γύρω από το πρώτο όσο και
γύρω από το δεύτερο μέλος του συστήματος χωρίς να απομακρυνθεί από το διπλό
σύστημα.
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Για την οικογένεια τροχιών τύπου P γύρω από το διπλό σύστημα:

Και το διάγραμμα εκκεντρότητας – θέσης:

Εδώ η μελέτη ξεκινά από την θέση x=2.9627577320, έως την x=1.6857084910416
και στην συνέχεια η τιμή της αυξάνεται μέχρι την x=1.8244070399088. Στα
διαγράμματα εμφανίζονται δύο περιοχές αστάθειας. Στα επόμενα σχήματα
παρουσιάζονται μία ευσταθής τροχιά και τρεις ασταθείς.
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Μία ευσταθής περιοδική τροχιά είναι η παρακάτω:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=2.8405397152468
y=0

xdot=0

ydot=-2.2463949906187
Jacobi=-1.87189482

Οι ασταθείς τροχιές είναι οι παρακάτω:

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x= 2.1114987042550

y=0

xdot=0

ydot=-1.4334041791424
Jacobi=-1.69946970
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Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=1.8416364788698

y=0 xdot=0
ydot=-1.1450538509111
Jacobi=-1.62258255

Αρχικές συνθήκες τροχιάς:
x=1.8416213255356
y=0 xdot=0
ydot=-1.3244199148465
Jacobi=-1.40109042

Η πρώτη εκ των τριών ασταθών τροχιών ανήκει στην μικρή περιοχή αστάθειας. Για
να την κατασκευάσουμε, θέσαμε χρόνο tmax=1500 και παρατηρούμε ότι το σώμα
κινείται ακόμα γύρω από το σύστημα. Οι δύο επόμενες ανήκουν στην μεγάλη
περιοχή και έχουν την ίδια σχεδόν τιμή στην θέση x αλλά διαφορετική τιμή στην
Jacobi. Κατασκευάστηκαν σε χρόνο στον οποίο αρχίζουν να εγκαταλείπουν το
σύστημα. Για την πρώτη από τις δύο (με την μικρότερη τιμή ενέργειας) θέσαμε
χρόνο tmax=150, ενώ στην δεύτερη θέσαμε tmax=60. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το
σώμα εγκαταλείπει το σύστημα πιο γρήγορα όταν έχει μεγαλύτερη ενέργεια. Επίσης
μια δεύτερη παρατήρηση, που προκύπτει από το διάγραμμα της εκκεντρότητας,
είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια Jacobi τόσο αυξάνεται η τιμή της
εκκεντρότητας. Το πρόγραμμα τερματίζει διότι για μεγαλύτερες τιμές της θέσης το
σύστημα έρχεται σε αστάθεια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
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Παρακάτω εμφανίζονται οι τομές Poincare για διάφορες τιμές της ενέργειας Cj.

Σχήμα 3.4α: Τομή Poincare για μ=0.185 και Cj=-1.85

Σχήμα 3.4β: Τομή Poincare για μ=0.185 και Cj=-1.80
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Σχήμα 3.4γ: Τομή Poincare για μ=0.185 και Cj=-1.75

Σχήμα 3.4δ: Τομή Poincare για μ=0.185 και Cj=-1.70
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Σχήμα 3.4ε: Τομή Poincare για μ=0.185 και Cj=-1.60

Για τις διάφορες περιοχές διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά:
- Στην περιοχή των direct τροχιών γύρω από το πρωτεύον μέλος, όσο αυξάνεται η
ενέργεια του συστήματος, μετατρέπονται σε χαοτικές κατά σειρά πρώτα η
περιοδική τροχιά με πολλαπλότητα 5 και στην συνέχεια η περιοδική τροχιά με
πολλαπλότητα 3. Επίσης, η περιοδική τροχιά πολλαπλότητας 1, στην τιμή της
ενέργειας Cj=-1.713 γίνεται ασταθής (και παραμένει ασταθής έως την τιμή
Cj=-1.613 όπως προκύπτει από το αντίστοιχο διάγραμμα Jacobi-x που
παρουσιάστηκε παραπάνω) και εμφανίζεται μια περιοδική τροχιά πολλαπλότητας 2
(όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.4δ) η οποία για μεγαλύτερες τιμές της ενέργειας Jacobi
γίνεται ξανά ασταθής και επανέρχεται η αρχική περιοδική τροχιά πολλαπλότητας 1
(Σχήμα 3.4ε).
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Σχήμα 3.5: Περιοδική τροχιά πολλαπλότητας 2 στην περιοχή των direct τροχιών γύρω από το πρωτεύον για
την τιμή της ενέργειας Cj=-1.70

- Στην περιοχή των direct τροχιών γύρω από το δευτερεύον μέλος, όσο αυξάνεται η
ενέργεια του συστήματος, εξαφανίζονται οι ευσταθείς τροχιές και εμφανίζονται
χαοτικές σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής.

- Στην περιοχή των retrograte τροχιών γύρω από το πρωτεύον ή από το δευτερεύον
μέλος, δεν επηρεάζεται η ευστάθεια των τροχιών.

- Τέλος, στην περιοχή των τροχιών γύρω από το σύστημα, σε χαμηλές τιμές
ενέργειας εμφανίζεται η ευσταθής τροχιά πολλαπλότητας 1, οι οποία στη συνέχεια,
και συγκεκριμένα στην τιμή Cj=-1.7084 γίνεται ασταθής (έως την τιμή της ενέργειας
Cj=-1.694) και παρατηρούνται ευσταθείς τροχιές πολλαπλότητας 2 (οι τροχιές αυτές
εμφανίζονται στο Σχήμα 3.6). Για μεγαλύτερες τιμές της ενέργειας Jacobi
εμφανίζεται πάλι η ευσταθής τροχιά πολλαπλότητας 1 (όπως προκύπτει από το
αντίστοιχο διάγραμμα Jacobi-x) έως την τιμή Cj= -1.6306 και με την περαιτέρω
αύξηση της ενέργειας παρατηρούνται μόνο χαοτικές τροχιές.
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Σχήμα 3.6: Ευσταθείς Τροχιές πολλαπλότητας 2 στην περιοχή των τροχιών τύπου P

Αν λάβουμε αρχικές συνθήκες στην Τομή Poincare (για Cj=-1.70) με θετικό 𝑥̇ τότε η
τροχιά που θα λάβουμε θα είναι αυτή της πρώτης εικόνας, ενώ για αρχικές
συνθήκες με αρνητικό 𝑥̇ θα λάβουμε την δεύτερη τροχιά. Αυτές οι τροχιές
χαρακτηρίζονται ασύμμετρες διότι για y=0 το διάνυσμα της ταχύτητας 𝑥̇ δεν είναι
κάθετο στον άξονα x αλλά σχηματίζει μια γωνία διάφορη των 90ο.
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3. Δυναμική Περιοδικών Τροχιών ως προς την
Παράμετρο Μάζας
3.1 Μελέτη ευστάθειας στην περιοχή αριστερά του πρωτεύοντος σώματος.
Σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται τα διαγράμματα Jacobi-θέση για τις διάφορες
τιμές της κανονικοποιημένης μάζας μ, με άξονα την περιοδική direct τροχιά
(πολλαπλότητας 1) γύρω από το πρωτεύον μέλος, που εμφανίζεται στις παρακάτω
τομές.
Για να γίνει πιο κατανοητή η μελέτη, θα ορίσουμε ως εύρος αστάθειας Δx το
διάστημα Δx=x2-x1, όπου στο διάστημα x1<x<x2 οι περιοδικές τροχιές είναι ασταθείς.



𝜇 = 0.01

Σχήμα 4.1: Τομή Poincare για Cj= -1.60 (εμφανίζονται όλες οι περιοχές τροχιών)

Οι τιμές για την ζητούμενη αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = −0.563917526 ,
𝑥̇ = 0 και 𝑦̇ = −0.839994737.
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Το αντίστοιχο διάγραμμα της ενέργειας συναρτήσει του x είναι το παρακάτω:
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𝜇 = 0.1

Σχήμα 4.2: Τομή Poincare για Cj= -1.80 (στο πρώτο σχήμα εμφανίζονται μόνο οι περιοχές τροχιών γύρω από
το κάθε μέλος και στο δεύτερο απεικονίζεται η περιοχή γύρω από το σύστημα)
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Οι τιμές για την ζητούμενη αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = −0.499825480 ,
𝑥̇ = 0 και 𝑦̇ = −1.137833284.
Το αντίστοιχο διάγραμμα της ενέργειας συναρτήσει του x είναι το παρακάτω:
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𝜇 = 0.185

Σχήμα 4.3: Τομή Poincare για Cj= -1.90 (εμφανίζονται όλες οι περιοχές τροχιών)

Οι τιμές για την ζητούμενη αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = −0.521391753,
𝑥̇ = 0 και 𝑦̇ = −1.262638189.
Το αντίστοιχο διάγραμμα της ενέργειας συναρτήσει του x είναι το παρακάτω:
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𝜇 = 0.3

Σχήμα 4.4: Τομή Poincare για Cj= -2 (εμφανίζονται όλες οι περιοχές τροχιών)

Οι τιμές για την ζητούμενη αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = −0.579381443,
𝑥̇ = 0 και 𝑦̇ = −1.347490054.
Το αντίστοιχο διάγραμμα της ενέργειας συναρτήσει του x είναι το παρακάτω:
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𝜇 = 0.4

Σχήμα 4.5: Τομή Poincare για Cj= -2.10 (εμφανίζονται όλες οι περιοχές τροχιών)

Οι τιμές για την ζητούμενη αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = −0.634278351 ,
𝑥̇ = 0 και 𝑦̇ = −1.404483214.
Το αντίστοιχο διάγραμμα της ενέργειας συναρτήσει του x είναι το παρακάτω:
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𝜇 = 0.5

Σχήμα 4.6: Τομή Poincare για Cj= -2.05 (εμφανίζονται όλες οι περιοχές τροχιών)

Οι τιμές για την ζητούμενη αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = −0.719072165 ,
𝑥̇ = 0 και 𝑦̇ = −1.342410758.
Το αντίστοιχο διάγραμμα της ενέργειας συναρτήσει του x είναι το παρακάτω:
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Από τα διαγράμματα μπορούμε να εξάγουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
- Για μικρές τιμές της μάζας μ, εμφανίζονται περιοχές στις οποίες το σώμα μπορεί
να εκτελέσει ασταθείς τροχιές, γύρω από το πρωτεύον μέλος του συστήματος. Για
μ=0.01 το εύρος αστάθειας είναι Δx=0.00682761 και για μ=0.1 το αντίστοιχο είναι
Δx=0.050949.
- Επίσης, για τις παραπάνω δύο τιμές της μάζας μ παρατηρούμε ότι στα
διαγράμματα (𝑥, 𝐶𝑗 ) εμφανίζονται κάποιες τιμές του 𝑥 να αντιστοιχούν σε δύο
διαφορετικές τιμές της ενέργειας Jacobi (το οποίο δεν εμφανίζεται για μεγαλύτερες
τιμές της μ).
- Για μ=0.185 το εύρος αστάθειας είναι Δx=0.0806331.
- Για μεγαλύτερες τιμές της μ, το εύρος αστάθειας μειώνεται σχεδόν κατά τρεις
τάξεις μεγέθους. Χαρακτηριστικό είναι ότι για μ=0.3 εκτείνεται σε Δx=0.0000189527
και για μ=0.4 είναι Δx=0.0000667667.
- Για μ=0.5 (δηλαδή τα δύο σώματα έχουν ίδιες μάζες) δεν εμφανίζεται αστάθεια
για τα ζεύγη θέσης-ενέργειας Jacobi που εμφανίζονται στο διάγραμμα (𝑥, 𝐶𝑗 ).
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3.2 Μελέτη ευστάθειας στην περιοχή αριστερά του δευτερεύοντος σώματος.
Εδώ εμφανίζονται τα διαγράμματα Jacobi-θέση για τις διάφορες τιμές της
κανονικοποιημένης μάζας μ, με άξονα την περιοδική direct τροχιά
(πολλαπλότητας 1) γύρω από το δευτερεύον μέλος του συστήματος.


𝜇 = 0.01
(αρχική περιοδική τροχιά: 𝑥 = 0.938273196 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −0.393741608)



𝜇 = 0.1
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 0.757068063 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −0.687460998)
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𝜇 = 0.185 (αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 0.648453608, 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −0.893203802)



𝜇 = 0.3
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 0.5121134020 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −1.086081182)
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𝜇 = 0.4
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 0.4046391750 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −1.245018559)



𝜇 = 0.5
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 0.265077320 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −1.238564693)
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Από τα διαγράμματα μπορούμε να εξάγουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
- Για μικρές τιμές της μάζας μ, εμφανίζεται ένα μικρό εύρος αστάθειας και μια
περιοχή ευστάθειας τροχιών. Για μ=0.01 το εύρος αστάθειας είναι Δx=0.000610832
και για μ=0.1 είναι Δx=0.00410488.
- Για τις μεγαλύτερες τιμές της μ το εύρος των περιοχών αστάθειας αυξάνεται
αισθητά. Χαρακτηριστικό είναι ότι για μ=0.185 εκτείνεται σε Δx=0.0796637 (μία
τάξη μεγέθους πιο μεγάλη από τις προηγούμενες).
- Για ακόμα μεγαλύτερες τιμές της μ, εμφανίζεται περαιτέρω αύξηση του εύρους σε
σχέση με τα προηγούμενα και σταδιακή εξισορρόπηση της τιμής του. Για μ=0.3
παρατηρούμε ότι Δx=0.113761 ενώ για μ=0.4 ισχύει Δx=0.121198 και για μ=0.5 η
τιμή του είναι Δx=0.121901.
- Επίσης για μ=0.185 και για μεγαλύτερες τιμές της μάζας εμφανίζονται στα
διαγράμματα δύο περιοχές αστάθειας.
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3.3 Μελέτη ευστάθειας γύρω από το διπλό σύστημα.
Εδώ εμφανίζονται τα διαγράμματα Jacobi-θέση για τις διάφορες τιμές της
κανονικοποιημένης μάζας μ, με άξονα την περιοδική τροχιά γύρω από το διπλό
σύστημα.


𝜇 = 0.01
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 1.725515464 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −0.972158434)



𝜇 = 0.1
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 2.550610820 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −1.925064045)
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𝜇 = 0.185
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 2.9623036650 , 𝑥̇ = 0
και 𝑦̇ = −2.380221768)



𝜇 = 0.3
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 3.387628866, 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −2.842344489)
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𝜇 = 0.4
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 3.834536082 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −3.321803983)



𝜇 = 0.5
(αρχική περιοδική τροχιά είναι: 𝑥 = 3.603608247 , 𝑥̇ = 0 και
𝑦̇ = −3.074391971)
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Από τα διαγράμματα μπορούμε να εξάγουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
- Για μεγάλες τιμές της θέσης x οι τροχιές είναι ευσταθείς.
- Όσο το σώμα πλησιάζει στο διπλό σύστημα, η ενέργεια Jacobi αυξάνεται και οι
τροχιές γίνονται ασταθείς.
- Για χαμηλές τιμές της ενέργειας Jacobi οι τροχιές είναι ευσταθείς.
- Μόνο για την τιμή μ=0.01 εμφανίζονται σχεδόν όλες οι τιμές της θέσης να
αντιστοιχούν σε δύο τιμές Jacobi, εκ των οποίων η μια μας δίνει ασταθή και η άλλη
ευσταθή τροχιά.
- Με την αύξηση της μάζας μειώνεται και η περιοχή αστάθειας αφού το σώμα
επηρεάζεται και από το δευτερεύον μέλος σε μεγάλο βαθμό.
- Για μ=0.01 (μικρότερη επιρροή από το δεύτερο σώμα) εμφανίζεται ένα μεγάλο
εύρος αστάθειας (Δx=0.398773). Αντίθετα για μ=0.5 (μέγιστη επιρροή από το
δεύτερο σώμα σε σχέση με τα υπόλοιπα που μας δίνονται) παρατηρείται ένα
μεγάλο εύρος ευστάθειας (το εύρος αστάθειας είναι: Δx=0.00893464). Για τις
υπόλοιπες τιμές της μάζας παρουσιάζονται δύο περιοχές αστάθειας.
- Για τις υπόλοιπες κανονικοποιημένες μάζες, τα εύρη αστάθειας που
παρατηρούνται είναι τα εξής: για μ=0.1 είναι Δx=0.537689, για μ=0.185 το εύρος
είναι Δx=0.098647. Επίσης για μ=0.3 το εύρος είναι Δx=0.0879267 ενώ για μ=0.4
παρατηρείται ότι Δx=0.076498.
- Από την τιμή μ=0.185 έως την τιμή μ=0.5 παρατηρούμε ότι στην μεγάλη περιοχή
αστάθειας κάθε τιμή της θέσης x αντιστοιχεί σε δύο διαφορετικές τιμές της
ενέργειας Jacobi.
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Δ. Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με το περιορισμένο πρόβλημα των τριών
σωμάτων και την μελέτη των οικογενειών των ευσταθών περιοδικών τροχιών ενός
σώματος γύρω από διπλά συστήματα σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε
την συμπεριφορά των οικογενειών των περιοδικών τροχιών ενός σώματος όταν
τοποθετηθεί α) στην περιοχή του διπλού αστεροειδή 65803 Didymos, που έχει
κανονικοποιημένη μάζα μ=0.01 και β) στην περιοχή του εξωπλανητικού συστήματος
HU Aqr AB (b), με κανονικοποιημένη μάζα μ=0.185. Τέλος, παρουσιάσαμε και
συγκρίναμε τις οικογένειες περιοδικών τροχιών που προκύπτουν από την κύρια
περιοδική τροχιά γύρω από α) το πρωτεύον μέλος ενός διπλού συστήματος, β) το
δευτερεύον μέλος και γ) το διπλό σύστημα, για διάφορες τιμές της μάζας.
Μέσα από τις μελέτες που πραγματοποιήσαμε μπορούμε να εξάγουμε τα
παρακάτω συμπεράσματα:
1) Όσο αυξάνεται η κανονικοποιημένη μάζα του συστήματος (για μ=0.5 τα δύο μέλη
έχουν την ίδια μάζα) τόσο αυξάνεται η ταχύτητα 𝑦̇ του σώματος στις βασικές
περιοδικές τροχιές (πολλαπλότητας 1) γύρω από το πρωτεύον αστέρι (S1), το
δευτερεύον (S2) και το σύστημα (P). Γι αυτές τις οικογένειες τροχιών παρατηρούμε
ότι:
i) για την οικογένεια περιοδικών τροχιών γύρω από το S1: όσο αυξάνεται η
τιμή της μάζας 𝜇, τόσο μειώνεται η περιοχή αστάθειας στο διάγραμμα Jacobi-x (έως
και 2 τάξεις μεγέθους). Επίσης για μ=0.5 δεν εμφανίζεται αστάθεια.
ii) για την οικογένεια περιοδικών τροχιών γύρω από το S2: όσο αυξάνεται η
τιμή της μάζας 𝜇, τόσο αυξάνεται η περιοχή αστάθειας στο διάγραμμα Jacobi-x (έως
και 3 τάξεις μεγέθους).
iii) για την οικογένεια περιοδικών τροχιών γύρω από το διπλό σύστημα: όσο
αυξάνεται η τιμή της μάζας 𝜇, τόσο μειώνεται η περιοχή αστάθειας στο διάγραμμα
Jacobi-x (έως και 1 τάξη μεγέθους).
2) Για τις μάζες μ=0.01 και μ=0.185 όπου έγινε εκτενέστερη μελέτη της ευστάθειας
των τροχιών:
i) σε όλες τις οικογένειες των direct περιοδικών τροχιών γύρω από το
πρωτεύον μέλος του συστήματος (εξαιρούνται οι βασικές περιοδικές τροχιές
πολλαπλότητας 1 και οι δύο τροχιές πολλαπλότητας 3 στις οποίες το πεδίο τιμών
του x είναι μικρό) εμφανίζεται μιας μορφής παραβολική εξάρτηση της ενέργειας
Jacobi από την θέση x καθώς και ένα ακρότατο (ελάχιστο) σε κάθε διάγραμμα.
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ii) για τις οικογένειες περιοδικών τροχιών πολλαπλότητας 3 που
αναφέρθηκαν παραπάνω, παρατηρείται μιας μορφής γραμμική εξάρτηση της
ενέργειας Jacobi από την θέση x.
iii) για όλες τις οικογένειες περιοδικών τροχιών που ανήκουν στην ίδια
κανονικοποιημένη μάζα παρατηρείται αύξηση της περιοχής αστάθειας, όσο
αυξάνεται η ταχύτητα 𝑦̇ (και η αρχική περιοδική τροχιά της κάθε οικογένειας
πλησιάζει το πρωτεύον μέλος)
iv) Εμφανίζεται παρόμοια εξάρτηση της Jacobi από την θέση x για τις
οικογένειες των retrograte περιοδικών τροχιών γύρω από το βαρύτερο μέλος και
για την οικογένεια περιοδικών τροχιών πολλαπλότητας 1 γύρω από το ελαφρύτερο
μέλος.
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Ε. Παραρτήματα
I. Πρόγραμμα για σχεδίαση των Ορίων Κίνησης
m=0.01;
m1=1-m;
m2=m;
r1=Sqrt[(x+m2)^2+y^2];
r2=Sqrt[(x-m1)^2+y^2];
graph1=ListPlot[{{-m2,0},{m1,0}},PlotStyle->{PointSize[0.02],Blue}];
Cj=(x^2+y^2)+2*((m1/r1)+(m2/r2));
Cjac=-(1/2)*Cj;
graph2=ContourPlot[Cjac,{x,-2,2},{y,-2,2},Contours->{-1.60},PlotPoints>200,AspectRatio->Automatic,Axes->True,Frame->False,ContourShading>{White,Gray}];
Show[graph1,graph2,PlotRange->All,AspectRatio->Automatic,Axes->True,Frame>False]

ΙΙ. Πρόγραμμα για σχεδίαση Καμπύλων Μηδενικής
Ταχύτητας
m=0.01;
m1=1-m;
m2=m;
r1=Sqrt[(x+m2)^2+y^2];
r2=Sqrt[(x-m1)^2+y^2];
graph1=ListPlot[{{0.49,0.866025},{0.49,-0.866025},{1.14682,0},{1.00411,0},{0.848058,0}},PlotStyle->{PointSize[0.02],Green}];
Cj=(x^2+y^2)+2*((m1/r1)+(m2/r2));
Cjac=-(1/2)*Cj;
graph2=ContourPlot[Cjac,{x,-2,2},{y,-2,2},ContourShading->False,Contours->{1.495,-1.58375,-1.57708,-1.5060735567},PlotPoints->200,AspectRatio>Automatic,Axes->True,Frame->False];
Show[graph1,graph2,PlotRange->All,AspectRatio->Automatic,Axes->True,Frame>False]
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IΙΙ. Πρόγραμμα για υπολογισμό ΣΙ και Jacobi
m=0.01;
a=(m/3)^(1/3) (* Hill radius *)
r1=Sqrt[(x[t]+m)^2+y[t]^2]; r2=Sqrt[(x[t]-1+m)^2+y[t]^2];
deq1=x''[t]-2 y'[t]-x[t]==-(1-m)(x[t]+m)/r1^3-m*(x[t]-1+m)/r2^3;
deq2=y''[t]+2x'[t]-y[t]==-y[t]((1-m)/r1^3+m/r2^3);
ivp={deq1,deq2,x[0]==x0, y[0]==y0,x'[0]==vx0, y'[0]==vy0}
(*Υπολογισμός Σημείων Ισορροπίας*)
(*L4, 5 (+, -)*)
x04=1/2-m; y04= 3 /2;
Ci=-0.5*(3-m)
Lpoint4=ListPlot[{{x04,y04}},PlotStyle->{Red,PointSize[Large]}];
Lpoint5=ListPlot[{{x04,-y04}},PlotStyle->{Red,PointSize[Large]}];
(*L1*)
x01=1-m-a+a^2/3; y01=0;
Ci=-0.5*(3+3^(4/3)m^(2/3)-10m/3)
Lpoint1=ListPlot[{{x01,y01}},PlotStyle->{Red,PointSize[Large]}];
(*L2*)
x02=1-m+a+a^2/3; y02=0;
Ci=-0.5*(3+3^(4/3)m^(2/3)-14m/3)
Lpoint2=ListPlot[{{x02,y02}},PlotStyle->{Red,PointSize[Large]}];
(*L3*)
x03=-1-m+7m/(12(1-m)); y03=0;
Ci=-0.5(3+m)
Lpoint3=ListPlot[{{x03,y03}},PlotStyle->{Red,PointSize[Large]}];
(*Υπολογισμός Jacobi*)
(*Initial conditions*)
x0=…;
y0=…;
vx0=…; vy0=…;
tmax=…;
R1=r1/.{x[t]->x0,y[t]->y0};
R2=r2/.{x[t]->x0,y[t]->y0};
Cj=((1/2)*(vx0^2+vy0^2))-[((1-m)/R1)-(m/R2)-((1/2)*(x0^2+y0^2))]
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ΙV. Πρόγραμμα για σχεδίαση Τροχιών
m=0.01;
a=(m/3)^(1/3) (* Hill radius *)
Body1=ListPlot[{{-m,0}},PlotStyle->{Magenta,PointSize[0.05]}];
Body2=ListPlot[{{1-m,0}},PlotStyle->{Blue,PointSize[0.02]}];
r1=Sqrt[(x[t]+m)^2+y[t]^2]; r2=Sqrt[(x[t]-1+m)^2+y[t]^2];
deq1=x''[t]-2 y'[t]-x[t]==-(1-m)(x[t]+m)/r1^3-m*(x[t]-1+m)/r2^3;
deq2=y''[t]+2x'[t]-y[t]==-y[t]((1-m)/r1^3+m/r2^3);
ivp={deq1,deq2,x[0]==x0, y[0]==y0,x'[0]==vx0, y'[0]==vy0}
(* Υπολογισμός*)
(*Αρχικές Συνθήκες*)
tmax=…;
Cj=…;
x0=…;
y0=0;
vx0=0;
R1=r1/.{x[t]->x0,y[t]->y0};
R2=r2/.{x[t]->x0,y[t]->y0};
vy0=…;
Body3start=ListPlot[{{x0,y0}},PlotStyle->{Red,PointSize[0.01]}];
(*Αριθμητική Ολοκλήρωση*)
sol=NDSolve[ivp,{x,y},{t,0,tmax}, MaxSteps->100000];
xx=x[t]/.sol[[1]]
yy=y[t]/.sol[[1]]
Body3end=ListPlot[{{xx/.t->tmax,yy/.t->tmax}},PlotStyle>{Gray,PointSize[0.01]}];
(*Τροχιά στο περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων*)
orbit=ParametricPlot[{xx,yy},{t,0,tmax}]
Show[{orbit, Body1,Body2, Body3start, Body3end}, PlotRange->All, AxesOrigin>{0,0}]
(*Τροχιά στο αδρανειακό σύστημα συντεταγμένων*)
XX=xx*Cos[t]-yy*Sin[t];
YY=xx*Sin[t]+yy*Cos[t];
ParametricPlot[{XX,YY},{t,0,tmax}]
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