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la Mercè i el Jaume pel seu suport i consell
que no es limita només a aquestes pàgines.
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Resum

En aquest treball farem un estudi del problema restringit dels tres cossos i de les òrbites
d’ejecció-col·lisió. Com és conegut (veure [10]), per a valors suficientment petits del
paràmetre de masses µ i regions de Hill prou restrictives existeixen 4 òrbites d’ejecció-
col·lisió. Nosaltres verificarem i estendrem numèricament l’existència d’aquestes 4 òrbites
per valors de µ ∈ (0, 0.5] i per valors de la constant de Jacobi menys restrictius. A més,
es presentaran noves òrbites d’ejecció-col·lisió per regions de Hill fitades.

També introduirem el concepte d’òrbita d’n-ejecció-col·lisió i farem una exploració numèrica
per valors de µ ∈ (0, 0.5] i valors de la constant de Jacobi tals que la regió de Hill que
conté el primari més gran és fitada i no conté el primari de massa petita. Per aquestes
òrbites obtindrem resultats similars però més interessants que pel cas n = 1 descrit a [10].

Paraules clau: problema restringit dels 3 cossos, ejecció, col·lisió, regularització, òrbites
d’ejecció-col·lisió, regió de Hill.
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Abstract

In this study we analyze the restricted three body problem and its ejection-collision orbits.
As it is well-known (see [10]), for a sufficiently small value of the mass parameter µ and
sufficiently restricted Hill regions, there are exactly 4 ejection-collision orbits. We check
their existence and extend numerically these 4 orbits for µ ∈ (0, 0.5] and for less restrictive
values of the Jacobi. In addition we obtain new ejection-collision orbits for bounded Hill
regions.

We introduce the concept of n-ejection-collision orbits and we explore numerically for
µ ∈ (0, 0.5] and values of the Jacobi constant such that the Hill region containing the
largest primary is bounded and does not contain the smaller one. We obtain similar but
more interesting results than for the case n = 1 explained in [10].

Key words: restricted three body problem, ejection, collision, regularization, ejection-
collision orbits, Hill region.
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2 Òrbites d’ejecció-col·lisió 13
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Introducció

El problema restringit de tres cossos

Si hi ha un problema per antonomàsia dins de la mecànica celest aquest és, sens dubte,
el problema restringit de tres cossos (RTBP). Mentre que pel problema general de dos
cossos, gràcies a la integrabilitat del sistema, existeix una solució anaĺıtica (veure [1] o
[2]), el problema general de tres cossos no admet una solució d’aquest tipus.

Seguint les idees del cas de dos cossos podem reduir les 18 equacions del moviment del
problema general de tres cossos -tres components per la posició i tres per la velocitat de
cada cos- a 8 (veure [1] o [2]) utilitzant les 10 integrals primeres del sistema (6 pel centre
de masses, 1 per l’energia i 3 més pel moment angular). Ara bé el problema continua sent
complex i no es pot resoldre anaĺıticament.

La primera aproximació al problema general dels tres cossos és el problema restringit. En
ell, considerarem que un dels cossos té massa infinitesimal i, per tant, no té influència
sobre el moviment dels altres dos cossos el qual podem determinar anaĺıticament. Aquest
problema, tot i ser significativament menys complex, és un bon model per alguns sistemes,
com per exemple el Sol-Terra-Lluna.

Òrbites d’ejecció col·lisió

En particular, en aquest treball considerarem el RTBP circular i pla, és a dir, els dos cossos
massius descriuen òrbites circulars entre ells i el moviment del cos de massa infinitesimal
queda restringit al pla de moviment dels altres dos cossos.

Aix́ı doncs, l’objectiu principal d’aquest problema serà estudiar les òrbites descrites pel
cos de massa infinitesimal que ejecten del cos més massiu i hi tornen a col·lisionar, les
anomenades òrbites d’ejecció-col·lisió. Ara bé, l’estudi anaĺıtic de l’existència d’aquestes
òrbites només està contemplat pels casos en què el paràmetre de masses és molt petit i
considerant regions de Hill molt restrictives.
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INTRODUCCIÓ

Objectius del treball

Per tant, l’objectiu d’aquest treball serà per una banda verificar i estendre els resultats de
[10] sobre l’existència de 4 òrbites d’ejecció-col·lisió per a regions de Hill molt restrictives i
valors molts petits del paràmetre de masses, i per l’altre estudiar òrbites d’ejecció-col·lisió
més complexes de les estudiades anaĺıticament, ja que a [10] únicament es contemplen les
òrbites que ejecten, assoleixen un màxim en la distància amb el cos més massiu i hi tornen
a col·lisionar.

Per l’altra banda, introduirem i estudiarem el nou concepte d’òrbites d’n-ejecció-col·lisió,
que definirem com òrbites d’ejecció-col·lisió que ejecten assoleixen n vegades un màxim
relatiu en la distància amb el cos més massiu i a continuació hi col·lisionen. Com hem
dit, és un concepte nou i per tant no existeix cap mena de resultat previ.

Estructura del treball

D’aquesta forma, per tal d’assolir els objectius presentats, estructurarem el treball en els
següents 5 caṕıtols:

Caṕıtol 1: El problema restringit dels tres cossos circular i pla

En aquest primer caṕıtol es farà una breu introducció al RTBP circular i pla centrant-nos
en els resultats que haurem d’utilitzar posteriorment. Aix́ı doncs, presentarem algunes
notacions clàssiques i simplificacions, i explicarem com es transformen les equacions del
moviment en considerar el problema en un sistema de referència sinòdic per, a continuació,
estudiar les caracteŕıstiques més destacades de les equacions en aquest sistema: els punts
d’equilibri, la constant de Jacobi i les regions de Hill.

Caṕıtol 2: Òrbites d’ejecció-col·lisió
En el segon caṕıtol, de caràcter més teòric, procedirem a la regularització del problema
per aix́ı poder estudiar les ejeccions i col·lisions amb el primer primari (el cos massiu
de massa més gran). Aix́ı un cop tinguem el sistema regularitzat podrem considerar la
varietat de col·lisió (la varietat definida en el punt on es troba localitzat el primer primari)
i estudiar la seva estabilitat i comportament. A més en aquest caṕıtol introduirem algunes
definicions que faran més entenedores les exploracions numèriques dels següents caṕıtols.
Cal destacar, la introducció del concepte d’òrbita d’n-ejecció-col·lisió.

Caṕıtol 3: Estudi numèric de les òrbites d’1-ejecció-col·lisió
En aquest primer caṕıtol numèric s’analitzarà l’evolució de les òrbites d’1-ejeció-col·lisió,
les anomenades òrbites d’ejecció-col·lisió a [10] utilitzant dos mètodes diferents. Prime-
rament s’estendran els resultats de l’existència de 4 òrbites d’ejecció-col·lisió per valors
del paràmetre de masses µ ∈ (0, 0.5] i regions de Hill una mica més àmplies de les que
no permeten el moviment entre les regions que contenen els dos primaris (els dos cossos
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massius). A més, es presentaran noves òrbites d’1-ejecció-col·lisió al considerar regions de
Hill més àmplies però acotades, gràcies a la influència del segon cos.

Caṕıtol 4: Estudi numèric de les òrbites d’n-ejecció-col·lisió
En el segon caṕıtol numèric s’estudiaran les òrbites d’n-ejecció-col·lisió, restringint aquest
estudi a regions de Hill que no permetin el moviment entre els dos primaris. Tot i conside-
rar aquest tipus de regions veurem que la dinàmica d’aquestes és més rica i complexa que
la de les òrbites d’1-ejecció-col·lisió. Aix́ı, per una banda extraurem un resultat similar al
del caṕıtol anterior i veurem alguns fenòmens en la dinàmica d’aquestes.

Caṕıtol 5: Mètodes numèrics

Finalment, en el darrer caṕıtol farem una breu explicació dels principals mètodes numèrics
utilitzats. Presentarem el mètode de Runge-Kutta 8(7) implementat i altres programes
numèrics utilitzats per la detecció i obtenció d’òrbites d’ejecció-col·lisió i per tal de garantir
que els resultats numèrics són prou acurats.

Bibliografia i recursos utilitzats

Com hem dit, aquest treball té per motivació els resultats obtinguts a [10]. Ara bé,
per tal de comprendre el problema dels tres cossos la bibliografia utilitzada -i gairebé
obligatòria- és la del llibre del problema dels tres cossos per excel·lència: Theory of orbits.
The restricted problem of three bodies de Victor Szebehely [12] i els llibres [1] i [2]. Cal
destacar també, les idees extretes de McGehee [8] i [9] per tal de procedir a la regularització
del problema.

La implementació dels codis necessaris per a l’exploració numèrica s’ha realitzat amb el
software MATLAB ja que ofereix una molt bona interf́ıcie gràfica. A més s’ha utilitzat
GeoGebra per tal de complementar i il·lustrar altres resultats.





Caṕıtol 1

El problema restringit de tres cossos
circular i pla

1.1 El problema

El problema restringit de tres cossos (RTBP) consisteix a determinar la posició d’un cos de
massa infinitesimal respecte dos altres cossos de masses no nul·les, els quals anomenarem
primaris, que es mouen a causa de la força gravitatòria existent entre ells. Com estem
considerant un problema on hi ha un cos de massa infinitesimal (i.e. no fa cap influència
en el moviment dels primaris), podem determinar anaĺıticament el moviment dels dos
primaris.

En el nostre cas considerarem que els dos primaris es mouen formant òrbites circulars i
que, a més, el moviment del cos de massa infinitesimal està restringit al mateix pla on es
produeix el moviment dels dos primaris. El problema de determinar el moviment del cos
de massa infinitesimal sota aquestes condicions rep el nom de RTBP circular i pla.

Per tal de simplificar suposarem que les masses dels primaris són 1−µ i µ respectivament
amb µ ∈ (0, 0.5], que la distància entre ells és 1, que la constant de la força de gravitació
és 1 i que el peŕıode de rotació és 2π. Aix́ı en un sistema de referència inercial amb l’origen
al centre de masses el moviment dels dos primaris ve donat per r1 = −µ(cos t, sin t) pel
primari de massa 1− µ i r2 = (1− µ)(cos t, sin t) pel primari de massa µ (veure 1.1), i el
moviment del tercer cos queda determinat per les equacions:

x′′ = DxU(x, y, t)

y′′ = DyU(x, y, t),
(1.1)

on

U(x, y, t) =
1− µ√

(x+ µ cos t)2 + (y + µ sin t)2

+
µ√

(x− (1− µ) cos t)2 + (y − (1− µ) sin t)2

(1.2)
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1.1. EL PROBLEMA

Figura 1.1: Moviment dels dos primaris en un sistema de referència inercial.

Finalment, emprant les noves coordenades (x̂, ŷ) definides pel canvi:

(
x̃
ỹ

)
=

(
cos t sin t
− sin t cos t

)(
x
y

)
obtenim un sistema on els dos primaris es troben en repòs i tenen posicions (µ, 0) (pel
primari de massa 1−µ) i (µ−1, 0) (pel primari de massa µ). Aquest sistema de referència
rep el nom de sistema de referència sinòdic. Cal notar que no és un sistema de referència
inercial, però té l’avantatge que les equacions del moviment són autònomes. En aquest
sistema, fent abús de notació i tornant a anomenar (x, y) les noves variables, el moviment
del cos de massa infinitesimal ve donat per:

x′′ − 2y′ = DxΩ(x, y)

y′′ + 2x′ = DyΩ(x, y),
(1.3)

on

Ω(x, y) =
1

2
(x2 + y2) +

1− µ√
(x− µ)2 + y2

+
µ√

(x− µ+ 1)2 + y2
+

1

2
µ(1− µ). (1.4)

Aquest sistema d’equacions pel tercer cos té una integral primera anomenada integral de
Jacobi que ve definida per

C = 2Ω(x, y)− x′2 − y′2. (1.5)

A més, les equacions satisfan la simetria

(t, x, y, x′, y′) −→ (−t, x,−y,−x′, y′). (1.6)

Això implica el següent lema (veure [12] per més detalls):

Lema. Per cada solució de l’equació del moviment del tercer cos n’existeix una altra que
es veu simètrica respecte de l’eix y = 0 en l’espai de configuracions.
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CAPÍTOL 1. EL PROBLEMA RESTRINGIT DE TRES COSSOS CIRCULAR I PLA

1.2 Punts d’equilibri del sistema

El RTBP circular té 5 punts d’equilibri: els tres punts col·lineals L1, L2 i L3, situats
sobre la recta que conté els primaris i els 2 punts triangulars L4 i L5 que es troben
formant un triangle equilàter amb els primaris, és a dir, L4,5 = (µ − 1

2
,±
√
3
2

). A la
Figura 1.2 podem veure la posició dels punts d’equilibri pel cas µ = 1

3
, on considerem que

xL2 ≤ µ− 1 ≤ xL1 ≤ µ ≤ xL3 .

Figura 1.2: Punts d’equilibri per µ = 1
3
.

Els valors xL1 , xL2 i xL3 són arrels d’un polinomi de grau 5, tradicionalment anomenat
qúıntica d’Euler (veure [12]), al qual recorrerem per tal de determinar-los.

A més, cada punt d’equilibri, té una constant de Jacobi associada. Aix́ı, notarem per CLi

el valor de la constant de Jacobi al punt d’equilibri Li per i = 1, ..., 5.

Observació: El valor de CLi
depèn del paràmetre de masses µ pels punts col·lineals, i.e.

per i = 1, 2, 3. Com que treballem amb la definició Ω(x, y) donada per (1.4) tenim sempre
que CL4,5 = 3.

9



1.2. PUNTS D’EQUILIBRI DEL SISTEMA

(a) C ≤ 3 (b) 3 < C < CL3

(c) C = CL3 (d) CL3 < C < CL2

(e) C = CL2 (f) CL2 < C < CL1

(g) C = CL1 (h) C > CL1

Figura 1.3: Tipus de regions de Hill associades segons el valor de la constant de Jacobi.
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CAPÍTOL 1. EL PROBLEMA RESTRINGIT DE TRES COSSOS CIRCULAR I PLA

1.3 Regions de Hill

A partir de la constant C de Jacobi (1.5) podem definir la regió de Hill associada com

R(C) = {(x, y) ∈ R2 | 2Ω(x, y) ≥ C}.

Les òrbites sempre satisfan 2Ω(x, y) ≥ C i la igualtat (frontera de la regió de Hill)
únicament s’assoleix quan la velocitat és nul·la. Per tant, les regions de Hill són les
regions de l’espai (x, y) on el moviment pot tenir lloc.

Aix́ı, segons el nivell d’energia, o el que ve a ser el mateix, el valor de la constant de
Jacobi, les regions de Hill poden prendre les formes que es poden observar a la Figura 1.3.
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Caṕıtol 2

Òrbites d’ejecció-col·lisió

2.1 Regularització de la col·lisió

Abans de submergir-nos en el problema introduirem les següents definicions:

Definició 2.1. Definirem com a òrbita d’ejecció a aquelles òrbites que ejecten del primer
primari, és a dir, la seva trajectòria neix del primer primari. Anàlogament definirem les
òrbites de col·lisió com les òrbites que col·lisionen amb el primer primari, és a dir, la seva
trajectòria finalitza en la posició del primer primari.

Observació: Com que volem tractar amb aquest tipus d’òrbites i el sistema no està
definit en la posició dels dos primaris, necessitarem regularitzar aquesta posició pel primer
primari.

Abans de procedir a aquesta regularització, partint de la Definició 2.1 tenim:

Definició 2.2. Definirem com a varietat d’ejecció a la varietat formada per totes les
òrbites d’ejecció. Anàlogament definirem com a varietat de col·lisió a la varietat formada
per totes les òrbites de col·lisió.

En el nostre cas estem interessats en les òrbites que ejecten i tornen a col·lisionar amb el
primer primari, aix́ı, definirem les òrbites d’ejecció-col·lisió com:

Definició 2.3. Definim com a òrbita d’ejecció-col·lisió a aquelles òrbites que ejecten del
primer primari i a continuació tornen a col·lisionar amb ell. És a dir, són les òrbites que
són d’ejecció i col·lisió.

Per tal d’estudiar aquestes òrbites considerarem ara un sistema de referència sinòdic de
manera que el primari de massa 1−µ està situat a l’origen de coordenades i el de massa µ
es troba al punt (1, 0). En aquest sistema de referència, el Hamiltonià té com a expressió:

13



2.1. REGULARITZACIÓ DE LA COL·LISIÓ

H =
1

2
(p21 + p22) + p1q2 − p2q1 −

1− µ
r1

+ µq1 −
µ

r2
, (2.1)

on r1 =
√
q21 + q22 i r2 =

√
(q1 − 1)2 + q22, (veure [7]). Aix́ı les coordenades del cos

infinitesimal són (q1, q2) i (p1, p2) són els moments associats. Observem a més que el
moment angular ve donat per h = −p2q1 + p1q2. El sistema d’equacions del moviment
per al tercer cos està determinat per les equacions de Hamilton.

En aquestes noves coordenades el sistema continua tenint dues singularitats en els punts
on es troben localitzats els dos primaris, és a dir, els punts de la forma q = (0, 0) i
q = (1, 0). Aix́ı doncs, per tal d’eliminar la singularitat del primer primari haurem de
regularitzar aquest punt.

D’aquesta forma, primerament introdüım el canvi usual a coordenades polars

q1 = r cos θ p1 = pr cos θ − pθ
r

sin θ

q2 = r sin θ p2 = pr sin θ +
pθ
r

cos θ

És un canvi canònic (conserva la formulació Hamiltoniana de les equacions) i el Hamiltonià
(2.1) pren la forma:

H =
1

2

(
p2r +

p2θ
r2

)
− pθ −

1− µ
r

+ µr cos θ − µ√
1 + r2 − 2r cos θ

. (2.2)

Aquest Hamiltonià és equivalent a [7, (3.1)] restringint-nos al problema pla i circular. En
aquest sistema, les equacions del moviment són:

ṙ = pr

θ̇ =
pθ
r2
− 1

ṗr =
p2θ
r3
− 1− µ

r2
− µ cos θ − µ r − cos θ

(1 + r2 − 2r cos θ)3/2

ṗθ = µr sin θ − µr sin θ

(1 + r2 − 2r cos θ)3/2
.

(2.3)

Utilitzant les idees de McGehee [8] i [9], introdüım ara les noves variables

v = ṙr1/2 u = r3/2θ̇

que són les components de la velocitat en coordenades polars multiplicades per r1/2. Amb
aquest canvi el sistema es transforma en:

14



CAPÍTOL 2. ÒRBITES D’EJECCIÓ-COL·LISIÓ

ṙ = vr−1/2

θ̇ = ur−3/2

v̇ = r3/2(ur−3/2 + 1)2 +
1

2
v2r−3/2 − (1− µ)r−3/2

− µr1/2 cos θ − µr1/2 r − cos θ

(1 + r2 − 2r cos θ)3/2

u̇ = −1

2
uvr−3/2 − 2v + µr1/2 sin θ

(
1− 1

(1 + r2 − 2r cos θ)3/2

)
.

(2.4)

Fent ara el canvi en l’escala temporal dt/dτ = r3/2 podem eliminar la singularitat a r = 0.
Notant per ′ les derivades respecte a la nova variable temporal, les equacions del moviment
pel tercer cos vénen donades per:

r′ = vr

θ′ = u

v′ =
1

2
v2 + u2 + 2ur3/2 + r3 − (1− µ)

− µr2 cos θ − µr2 r − cos θ

(1 + r2 − 2r cos θ)3/2

u′ = −1

2
uv − 2vr3/2 + µr2 sin θ

(
1− 1

(1 + r2 − 2r cos θ)3/2

)
.

(2.5)

Aquest sistema (2.5) és un cas particular de [7, (3.2)].

Com estem al problema circular, tenim la integral de Jacobi com a integral primera o,
equivalentment, el Hamiltonià (2.2), ja que la seva expressió és energia menys moment
angular. No obstant això, en les noves coordenades aquesta funció no està definida quan
r = 0, aix́ı multiplicant per r obtenim:

0 = −rH +
1

2
(v2 + u2)− 1

2
r3 − (1− µ) + µr2 cos θ − µ r√

1 + r2 − 2r cos θ
, (2.6)

que val 0 sobre cada nivell de H = H constant.

Excepte el punt r = 1, θ = 0, el sistema (2.5) és regular, per tant en ell és vàlid el
teorema d’existència i unicitat de solució, i per tant, tenim regularitzada la col·lisió del
cos de massa infinitesimal amb el primer primari.
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2.2 La varietat de col·lisió

La varietat de col·lisió és la varietat obtinguda al fer r = 0 a (2.6) que és invariant pel
flux. El resultat que s’obté és v2 +u2 = 2(1−µ) i angle θ arbitrari, per tant es tracta d’un
tor (veure Figura 2.1), el qual anomenarem Λ. Aix́ı, sobre aquest tor el sistema d’edos és:

θ′ = u

v′ =
1

2
v2 + u2 − (1− µ)

u′ = −1

2
uv,

(2.7)

que dóna lloc a una dinàmica interna a Λ (veure [11] per detalls). Cal remarcar que aquest
tor està a la frontera de cada nivell de la integral de Jacobi (2.6).

Figura 2.1: Varietat de col·lisió

Sobre Λ existeixen dos cercles de punts fixos definits per: S+ = {(r = 0, θ, v = v0, u = 0)}
i S− = {(r = 0, θ, v = −v0, u = 0)} amb v0 = +

√
2(1− µ) i θ ∈ [0, 2π]. A més observem

que el vector tangent als dos cercles de punts fixos S+ i S− ve donat per (0, 1, 0, 0).

Procedim ara a la linealització del sistema (2.5) sobre els cercles de punts fixos:

M+ =


r′r r′θ r′v r′u
θ′r θ′θ θ′v θ′u
v′r v′θ v′v v′u
u′r u′θ u′v u′u

∣∣S+

=


v0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 v0 0
0 0 0 −v0/2

 ,
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M− =


r′r r′θ r′v r′u
θ′r θ′θ θ′v θ′u
v′r v′θ v′v v′u
u′r u′θ u′v u′u

∣∣S−

=


−v0 0 0 0

0 0 0 1
0 0 −v0 0
0 0 0 v0/2

 .

La matriu M+ té per valors propis:

λ1 = −v0/2, λ2 = λ3 = v0, λ4 = 0.

I els vectors propis són:

v1 = (0,−2/v0, 0, 1), v2 = (0, 0, 1, 0), v3 = (1, 0, 0, 0), v4 = (0, 1, 0, 0).

Per tant, tenim l’existència de varietat estable i inestable. Com que v0 = +
√

2(1− µ),
λ1 < 0 i per tant v1 és el vector tangent a la varietat estable del punt fix continguda dins
de Λ, aquest vector és tangent a Λ.

La varietat inestable té dimensió 2 i és tangent als vectors propis v2 i v3. L’espai generat
per aquests vectors en el punt (0, θ, v0, 0) són els vectors de la forma v = (β, 0, γ, 0), amb
β, γ ∈ R. Recordem que el nivell H de Jacobi està definit impĺıcitament per (2.6), i el vec-
tor normal a aquest nivell de Jacobi en el punt (0, θ, v0, 0) és n = (−H−µ, 0, v0, 0). A més,
els vectors v que generen el pla tangent a la varietat inestable han de ser perpendiculars
a n i per tant han de complir:

β(−H− µ) + γv0 = 0.

És evident que aquests vectors estan continguts en el pla (v, r) i són tangents a l’òrbita
d’ejecció en el punt (0, θ, v0, 0).

Anàlogament podem realitzar el mateix procediment per als punts de S−, únicament
haurem d’intercanviar els papers de la varietat estable i la inestable, ja que ara prenem
la determinació negativa de la velocitat, i.e. v = −

√
2(1− µ).

Per tal de tenir una idea més intüıtiva del flux considerarem la projecció sobre l’espai de
variables (r, θ, v). Fent µ = 0 i u = −r3/2 (és a dir, moment angular 0) tenim la varietat
de les òrbites d’ejecció-col·lisió de nivell H = H donada per

rH =
1

2
v2 − 1.

Aquesta és la varietat que conté totes les òrbites d’ejecció-col·lisió, és a dir, les òrbites
que ejecten i acaben impactant amb el primer cos, i que per aquest cas, µ = 0, coincideix
amb la varietat que té moment angular 0. El resultat el podem observar a la Figura 2.2.

17



2.2. LA VARIETAT DE COL·LISIÓ

Figura 2.2: Corbes de nivell de rH =
1

2
v2 − 1

D’aqúı podem deduir que per H < 0 tenim el conjunt de les òrbites d’ejecció-col·lisió, en
el qual estem interessats. Si considerem ara a més l’angle θ, podem veure el resultat de
2.2, i les varietats d’ejecció i de col·lisió prenen la forma observada a la Figura 2.3.

Figura 2.3: (D’esquerra a dreta) Varietats de les òrbites d’ejecció-col·lisió pel cas H < 0;
varietat d’ejecció i varietat de col·lisió per H = 0; i varietats d’ejecció i varietats de col·lisió
per H > 0, pel cas µ = 0.

18
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2.3 Òrbites d’ejecció-col·lisió

El següent pas, serà estudiar el conjunt de les òrbites d’ejecció-col·lisió, seguint les defini-
cions introdüıdes anteriorment definirem aquest conjunt formalment de la següent forma:

Definició 2.4. Definim el conjunt de les òrbites d’ejecció-col·lisió com el conjunt for-
mat per totes les òrbites d’ejecció-col·lisió, és a dir, el conjunt obtingut en intersecar les
varietats de les òrbites d’ejecció i la varietat de les òrbites de col·lisió.

Com hem vist, per µ = 0 les varietats de les òrbites de col·lisió i d’ejecció poden prendre
segons el valor d’H les 3 formes descrites a la Figura 2.3. Nosaltres ens interessarem en el
cas d’H’s negatives, que és quan tenim definit el conjunt de les òrbites d’ejecció-col·lisió,
i per tant, és on viuen les òrbites d’ejecció-col·lisió. Aix́ı doncs, per µ = 0 i H negatives,
les varietats de col·lisió i ejecció coincideixen, i per tant, tota òrbita que ejecti amb un
nivell d’H negatiu acabarà col·lisionant de nou.

La dificultat però recau en introduir un paràmetre de masses µ 6= 0, perquè la influència
del segon primari deforma les varietats de les òrbites d’ejecció i col·lisió, i l’existència
i la quantitat d’òrbites d’ejecció-col·lisió deixa de ser evident. No obstant això, es pot
comprovar anaĺıticament (veure [10]) com fixat un valor d’H negatiu amb |H| prou gran
i µ’s prou petites, existeixen exactament 4 trajectòries d’ejecció-col·lisió.

Aquest resultat d’existència de 4 òrbites d’ejecció-col·lisió fa referència a òrbites que ejec-
ten, assoleixen un màxim en la distància al primer primari (i.e. en r, el que ve a ser v = 0)
i a continuació col·lisionen. Més endavant, tractarem òrbites d’ejecció-col·lisió que poden
assolir més d’un màxim local en r, i per tant és important introduir la següent definició:

Definició 2.5. Definim les òrbites d’n-ejecció-col·lisió com les òrbites que ejecten i as-
soleixen n vegades un màxim relatiu en r abans de tornar a col·lisionar amb el primer
primari.

Observació: Cal remarcar que les òrbites d’ejecció-col·lisió estudiades a [10] són el que
nosaltres anomenarem com a òrbites d’1-ejecció-col·lisió.

També cal fer notar que aquest resultat anaĺıtic de l’existència de 4 òrbites d’1-ejecció-
col·lisió està limitat per a valors d’H molt negatius i valors del paràmetre de masses
molt petits i que, únicament podem estendre l’existència d’òrbites d’1-ejecció-col·lisió per
valors d’H i µ menys restrictius utilitzant la simetria (1.6) del problema.

Ara bé, numèricament es pot estendre l’existència d’aquestes 4 òrbites d’1-ejecció-col·lisió
fins a regions de Hill menys restrictives i valors del paràmetre de masses µ més amplis. En
particular, veurem que aquest resultat és vàlid per a valors d’H una mica més grans que
HL1(µ) (veure secció 3.1 per una definició formal d’HL1(µ)) i per valors de µ ∈ (0, 0.5].

A més, també veurem l’existència de les òrbites d’n-ejecció-col·lisió per a valors d’H ≤
HL1(µ).
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Caṕıtol 3

Estudi numèric de les òrbites
d’1-ejecció-col·lisió

3.1 El problema numèric

El nostre objectiu serà verificar numèricament l’existència de les quatre òrbites d’1-ejecció-
col·lisió per a valors d’H negatius, però amb |H| no necessàriament prou grans i µ ∈
(0, 0.5]. Aquests valors d’H els triarem en primera instància de forma que no hi pugui
haver una influència prou gran del segon primari, és a dir, triarem H’s prou negatives
perquè el complementari de les regions de Hill no permeti el moviment entre la regió que
conté el primer primari i la que conté el segon primari. Són les regions del tipus (g) i (h)
que podem observar a la Figura 1.3.

No obstant això, també estudiarem que passa per a regions de Hill menys restrictives on
la influència del segon primari és més gran però el moviment continua estant fitat (regions
(e) i (f) de la Figura 1.3). Aix́ı les H ĺımit amb les que treballarem són HL1(µ) i HL2(µ)
que són el valor d’H que tenen associats els punts d’equilibri L1 i L2 respectivament, les
quals també podem definir com:

HL1(µ) = {valor màxim d’ H tal que la regió de Hill no permet el moviment

entre la regió que conté el primer primari i el segon per a µ donat}

HL2(µ) = {valor màxim d’H tal que la regió de Hill permet únicament un

moviment fitat en la regió que conté els dos primaris per a µ donat}.

Observació: Els valors d’H que estudiarem seran aquells tals que H ≤ HL2(µ), ja que
HL2(µ) és menys restrictiu que HL1(µ), però prendrem atenció especial al cas H = HL1(µ).
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Per trobar aquests valors ĺımit d’HL1(µ) i HL2(µ) calcularem els punts d’equilibri L1 i L2

i buscarem el valor més petit d’H que conté els respectius punts. Considerarem de nou
el sistema de referència cartesià en el que el primer primari, de massa 1 − µ, es troba a
la posició (µ, 0) i el segon primari, de massa µ, es troba a (µ − 1, 0). Desfent els canvis
corresponents, la integral de Jacobi (2.6) esdevé:

H =
1

2
(ẋ2 + ẏ2)− 1

2
(x2 + y2)− 1− µ√

(x− µ)2 + y2
− µ√

(x− µ+ 1)2 + y2
+

1

2
µ2. (3.1)

Un cop trobat els punts d’equilibri L1 i L2 el que farem serà substituir aquests punts
amb velocitats nul·les per aix́ı trobar el nivell ĺımit d’H. Per calcular L1 recorrerem a la
qúıntica d’Euler (veure [12]), i.e., busquem els zeros de la funció

Ωx(x, 0) = x− (1− µ)(x− µ)

|x− µ|3
− µ(x− µ+ 1)

|x− µ+ 1|3
.

Com volem trobar els punts (xL1 , 0) i (xL2 , 0) que satisfan Ωx(x, 0) = 0, considerarem
xL1 = µ − 1 + η amb η > 0, i xL2 = µ − 1 − ξ amb ξ > 0, on η i ξ són les respectives
solucions reals de:

η5 − (3− µ)η4 + (3− 2µ)η3 − µη2 + 2µη − µ = 0,

ξ5 + (3− µ)ξ4 + (3− 2µ)ξ3 − µξ2 + 2µξ − µ = 0.

Aquestes equacions, les podem reescriure com un problema de punt fix:

η = F1(η) =

(
µ(η − 1)2

η2 + (µ− 3)η + 3− 2µ

)1/3

,

ξ = F2(ξ) =

(
µ(ξ − 1)2

ξ2 + (3− µ)ξ + 3− 2µ

)1/3

.

(3.2)

Aix́ı el que farem és aplicar el mètode iteratiu del punt fix sobre les Fi prenent com
aproximació inicial de η i ξ el punt

η0 = ξ0 =

(
µ

3(1− µ)

)1/3

.

Podem observar els resultats d’HL1(µ) i d’HL2(µ) en funció del paràmetre de masses µ a
la Figura 3.1 i els valors dels punts d’equilibri L1 i L2 (en el sistema de referència sinòdic)
i els seus respectius valors HL1(µ) i HL2(µ) per µ = 0.1 i µ = 0.5 a la Taula 3.1.
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Figura 3.1: Valors d’HL1(µ) i d’HL2(µ) en funció de µ.

µ 0.1 0.5
L1 (0.709035110023202,0) (0.5,0)
L2 (1.359699832902331,0) (1.698406144554920,0)
HL1(µ) -1.793476614939948 -1.875
HL2(µ) -1.728342212920324 -1.603398112043077

Taula 3.1: Valors L1, L2, HL1(µ) i HL2(µ) per µ = 0.1 i µ = 0.5.

3.2 Mètode numèric

Per tal d’integrar el sistema (2.5) el que farem serà partir d’un punt prou proper al punt
d’ejecció (i respectivament del de col·lisió) i integrar temps endavant (respectivament
temps enrere). Ara bé, tenim dos possibles mètodes per comprovar l’existència d’aquestes
4 òrbites d’1-ejecció-col·lisió. En ambdós mètodes considerarem la secció de Poincaré
Σ = {v = 0}, però la manera d’identificar les òrbites serà diferent.

Observació: Sempre que parlem d’interseccions amb la secció de Poincaré ens referirem
a interseccions transversals.

Mètode de la intersecció de varietats
En aquest mètode el que farem serà considerar la primera intersecció de les varietats de les
òrbites d’ejecció i de les òrbites de col·lisió amb Σ i mirarem si aquestes intersequen en 4
punts, obtenint aix́ı les 4 trajectòries d’1-ejecció-col·isió (ja que són òrbites que únicament
assoleixen un cop v = 0).
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Aix́ı, definirem D+ i D− com la intersecció de les varietats de les òrbites d’ejecció i les
de col·lisió amb Σ respectivament. Aquestes són dues corbes tancades simètriques entre
elles respecte a l’eix x en l’espai de configuracions.

Mètode de la singularitat
En aquest mètode, considerarem la segona intersecció de la varietat de les òrbites d’ejecció
(o, anàlogament, es podria considerar la varietat de les òrbites de col·lisió) amb Σ. En
aquest cas però buscarem les singularitats en el temps amb què s’interseca per segon cop
amb Σ. D’aquesta forma observarem que apareixen 4 singularitats corresponents a les 4
òrbites d’1-ejecció-col·lisió, ja que aquestes assoliran únicament un cop el valor v = 0 i,
per tant, observarem 4 aśımptotes en aquest temps.

En ambdós casos, la condició inicial per la integració de la varietat de les òrbites d’ejecció
serà (0, θ, v0, 0) + s · v per θ ∈ [0, 2π] on v és el vector unitari tangent a la varietat de les
òrbites d’ejecció i s = 10−5 per tal que el punt on comencem a integrar sigui prou proper
a aquesta. Anàlogament per trobar la varietat de les òrbites de col·lisió la condició inicial
serà (0, θ,−v0, 0) + s ·w per θ ∈ [0, 2π] on w és el vector unitari tangent a la varietat de
les òrbites de col·lisió.

Per tal d’integrar el sistema numèricament emprarem un mètode de Runge-Kutta 8(7),
veure Caṕıtol 5 per més detalls. En aquesta mateixa secció també està descrit el mètode
emprat per calcular les interseccions entre D+ i D− i les singularitats de t en el cas de la
segona intersecció amb Σ.

Figura 3.2: Diferència màxima entre les varietats amb HL1(µ) a Σ en integrar-les amb
diferents valors d’s, per µ = 0.1 (esquerra) i µ = 0.5 (dreta).

Les toleràncies relatives i absolutes que hem fet servir a cada pas són 10−15 i per tal de
garantir que els resultats obtinguts són prou bons el que hem fet és integrar amb diferents
longituds dels vectors tangents a les varietats. Podem veure aquests resultats en el cas
HL1(µ) per µ = 0.1, 0.5 en la Figura 3.2 on podem veure la distància màxima en integrar
les varietats amb vectors inicials de diferents mides. La longitud dels diferents vectors
amb els quals hem integrat són s0 = 5 · 10−6 s1 = 10−5, s2 = 2 · 10−5, i s3 = 4 · 10−5 i
per calcular les diferències farem la distància màxima entre les varietats en la intersecció
amb Σ (i.e. la màxima diferència entre les respectives D+ obtingudes).
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3.3 Resultats Numèrics

Els resultats obtinguts amb ambdós mètodes confirmen els resultats anaĺıtics i, a més,
s’ha pogut comprovar com aquests resultats també són vàlids per µ ∈ (0, 0.5] i per valors
una mica més grans d’HL1(µ). D’aquesta manera hem aconseguit estendre els resultats
anaĺıtics de l’existència de quatre òrbites d’ejecció-col·lisió per valors molt més amplis
tant de µ com d’H.

Aix́ı aquestes quatre òrbites d’1-ejecció-col·lisió que hem trobat es poden caracteritzar de
la següent manera:

• Dues d’elles tallen amb l’eix x, (i.e. θ = 0, π) quan intersequen amb la secció de
Poincaré Σ.

• Les altres dues -que no intersequen amb l’eix x en la secció de Poincaré Σ- a causa
de la simetria (1.6) presenten simetria una de l’altra respecte a l’eix x en el pla
{(x, y, v = 0)} (és a dir, tenen coordenades cartesianes (x, y) i (x,−y), o bé (r, θ) i
(r,−θ) en coordenades polars quan v = 0).

Mètode de la intersecció de varietats

Per tal de fer-nos una idea més acurada del primer mètode, podem observar a la Figura
3.3 el resultat obtingut per un valor particular d’H i µ.

Figura 3.3: Esquerra: Varietats de les òrbites d’ejecció (blau) i de les òrbites de col·lisió
(vermell) fins a la primera intersecció amb Σ per µ = 0.5 i HL1(0.5). Dreta: Interseccions
de D+ i D− per aquests mateixos valors.

Una exploració més profunda realitzada amb el primer mètode pot observar-se a la Figura
3.4. Aquest mètode, tot i que computacionalment és menys car, ja que únicament hem de
calcular una varietat, ja sigui la de les òrbites d’ejecció o la de les de col·lisió, i integrar-la
fins a la primera intersecció ens obliga a calcular posteriorment les interseccions entre D+

i D− per tal d’assegurar l’existència d’aquestes 4 òrbites. No obstant això continua sent
més eficient.
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Figura 3.4: Esquerra: Varietats de col·lisió i varietats d’ejecció per µ = 0.1 a dalt i
µ = 0.5 a baix fins a Σ = {v = 0} per valors d’H -5 en blau, -3 en vermell, -2.5 en verd
per ambdós casos i HL1(µ) en ocre. En negre les òrbites d’ejecció-col·lisió per aquests
valors d’H. Dreta: Respectives D+ i D−. En lila els punts per on passen les òrbites
d’ejecció-col·lisió, i en negre les projeccions de les òrbites sobre el pla. En petit una
ampliació escalada al voltant d’un d’aquests punts.
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Mètode de la singularitat

El resultat pel segon mètode tot i ser més car requereix un postprocés més fàcil, ja que
dibuixant únicament la variable temporal respecte l’angle inicial (o l’angle que pren en la
primera intersecció amb Σ per tal de visualitzar la simetria prèviament esmenada) podem
identificar fàcilment les 4 òrbites d’1-ejecció-col·lisió. Podem observar aquests resultats a
la Figura 3.5 on veiem que són anàlegs als obtinguts amb el mètode anterior.

Notació: Notarem les respectives variables r, θ, v i u amb sub́ındex per indicar el valor
inicial de la variable per i = 0 i el valor de la variable en la i-èssima intersecció amb
la secció de Poincaré Σ per les condicions inicials (r0, θ0, v0, u0). Anàlogament, notarem
per Ti el temps necessari per assolir la i-èssima intersecció amb Σ per una certa condició
inicial. D’igual manera notarem per D±i la i-èssima intersecció de la varietat de les òrbites
d’ejecció/col·lisió amb Σ.

Observació: En particular, com treballarem sempre amb les condicions inicials definides
en la secció 3.2, el valor d’aquestes variables notades amb sub́ındex dependran únicament
de l’angle inicial θ0 i del nivell d’H en el que treballem, no obstant això, per simplificar
notació s’ometrà aquesta referència a θ0 i H cont́ınuament.

Figura 3.5: T2 en funció de l’angle θ0 (esquerra) i θ1 (dreta) per µ = 0.1 (a dalt) i
µ = 0.5 (a baix ) pels valors d’H -5 en blau, -3 en vermell, -2.5 en verd per ambdós casos
i HL1(µ) en ocre.
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La segona intersecció amb la secció de Poincaré

Considerant la segona intersecció de la varietat de les òrbites d’ejecció amb Σ, és a dir el
que seria D+

2 utilitzant la notació anterior, podem veure (Figura 3.6) com en l’espai (x, y)
s’observen una mena de papallones que tornen a confirmar per una banda l’existència de
4 òrbites d’1-ejecció-col·lisió (ja que tenim 4 òrbites que tendeixen a r = 0) i per l’altra
ens planteja el dubte de l’existència d’òrbites d’n-ejecció-col·lisió, en particular per n = 2.

Figura 3.6: D+
2 en l’espai (x, y) per µ = 0.1 (a dalt) i µ = 0.5 (a baix ) per µ = 0.1 pels

valors d’H -5 en blau, -3 en vermell, -2.5 en verd per ambdós casos i HL1(µ) en ocre.

Si a més, considerem ara els valors de u1 i u2 podem obtenir encara més informació.
Per una banda (veure Figura 3.7), per valors d’H ≤ HL1(µ) tenim que el valor de u1 és
sempre negatiu, pel fet que el segon primari no té prou influència, ara bé, si considerem
u2 veiem que obtenim 4 discontinüıtats, coincidint amb les 4 òrbites d’ejecció-col·lisió. En
particular, podem veure com cada ala contigua de les papallones anteriors pren un signe
diferent d’ u.

Aquest signe d’u2 ens aporta informació de per quin costat del primer primari està passant,
és a dir, si l’òrbita deixa en el seu punt més proper (segon tall amb Σ) el primari a la
seva dreta el valor serà negatiu i si pel contrari el deixa a l’esquerra serà positiu, ja que
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Figura 3.7: Valors de {(x1, y1, u1)} (dreta) i {(x2, y2, u2)} (esquerra) per µ = 0.1 (a dalt)
i µ = 0.5 (a baix ) per µ = 0.1 pels valors d’H -5 en blau, -3 en vermell, -2.5 en verd per
ambdós casos i HL1(µ) en ocre.

l’angle s’incrementa, o disminueix respectivament. Per fer-nos una idea més intüıtiva
podem observar la Figura 3.8 on veiem diferents òrbites d’ejecció properes a una òrbita
d’1-ejecció-col·lisió.

Figura 3.8: Òrbita d’1-ejecció-col·lisió (blau) i òrbites d’ejecció amb angles inicials pro-
pers per H i µ fixades. Veiem la trajectòria d’aquestes dibuixada amb una ĺınia cont́ınua
fins a la segona intersecció amb Σ (en discont́ınua observem la seva continuació).
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Aix́ı, en aquesta Figura primerament veiem com totes les òrbites ejecten del primer primari
i, a continuació, deixen el primari a la dreta en el segon tall per les vermelles, es produeix
la col·lisió (òrbita en blau) i deixen el primari a l’esquerra per les òrbites de color verd.
D’aquesta forma el valor de u2 és negatiu per les òrbites vermelles i positiu per les òrbites
verdes i queda justificada la discontinüıtat de salt en el valor de u2 pel segon tall.

Dinàmica de les òrbites d’1-ejecció-col·lisió

Ens agradaria realitzar ara una exploració amb més profunditat de l’evolució d’aquestes
4 òrbites d’1-ejecció-col·lisió en funció d’H prenent com a valor ĺımit HL2 . Aix́ı utilitzant
el segon mètode és fàcil realitzar aquesta exploració, la qual es pot observar a la Figura
3.9.

α β γ δ α β γ δ

α β γ δ α β γ δ

Figura 3.9: T2 en funció del valor d’energia H i l’angle θ0 (esquerra) i θ1 (dreta) per
µ = 0.1 (a dalt) i µ = 0.5 (a baix ) per valors d’H ≤ HL2 . En vermell el valor corresponent
a HL1

A partir de la Figura 3.9 podem caracteritzar encara més els resultats anteriors: Per una
banda, observem les òrbites (α i γ) que viuen sobre l’eix x quan intersequen per primer cop
amb la secció de Poincaré i com a mesura que considerem regions de Hill més restrictives,
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i.e. valors d’H cada cop més petits, els angles d’intersecció de les òrbites que no tallen
l’eix x en la primera intersecció amb σ (i.e. β i δ) tendeixen a formar angles de π/2 i
3π/2 respectivament.

Per l’altra, podem observar com els resultats de l’existència de les 4 òrbites d’1-ejecció-
col·lisió és vàlida per a valors de l’energia menys restrictius que HL1(µ). No obstant
a mesura que considerem regions de Hill menys restrictives veiem que apareixen noves
singularitats (veure Figura 3.10 per una ampliació en el cas µ = 0.5).

α

η

A

B
C

Figura 3.10: Ampliació de T2 (esquerra) i T1 per aquests mateixos valors (dreta) en
funció del valor d’energia H i l’angle θ0 per µ = 0.5

D’aquesta forma, per valors d’H propers a HL2(µ) podem veure com per valors prou grans
de µ apareixen noves singularitats, les quals podem identificar per η en la Figura 3.10.
A més, pels nivells d’H tal que HL1(µ) ≤ H ≤ HL2(µ) podem veure com tenim una
dinàmica més rica.

Observació: A partir d’ara, considerarem sempre l’angle inicial θ0 com el paràmetre
d’estudi, ja que tot i que θ1 ens permet visualitzar la simetria de les òrbites d’1-ejecció-
col·lisió, ens priva de detectar nous successos per valors d’H elevats, ja que podem tenir
diverses òrbites on fixant un nivell d’H prenen el mateix valor de θ1. El cas obtingut en
la Figura 3.10 és un exemple il·lustratiu, ja que si únicament haguéssim considerat θ1 no
s’haurien pogut detectar les noves singularitats η.

Aix́ı, observant aquesta mateixa figura podem veure com apareixen regions clarament
identificables segons T2. Si observem les regions aparegudes entre les òrbites d’ejecció α
i les noves singularitats η podem distingir clarament 3 regions. Per una banda observem
que les òrbites d’ejecció que viuen a A i C tenen un valor de T2 similar, i que la regió
compresa entre aquestes, B, té un valor més petit.

Aquest efecte, veure Figura 3.11 és degut al fet que les òrbites d’ejecció que viuen a A (en
vermell) no tenen prou energia per anar cap al segon primari directament i tornen cap
al primer; les de la regió B (en blau) ja tenen prou energia però no la suficient per anar
directament, sinó que dibuixen un llaç abans d’arribar-hi, i és per això que el valor de T2

31



3.3. RESULTATS NUMÈRICS

Figura 3.11: Diferents òrbites d’ejecció pertanyents a la regió A (vermell), B (blau) i
C (verd) per θ0 = 0.4 (a l’esquerra) i una ampliació del fenomen del llaç per aquestes
mateixes òrbites (a la dreta). Totes elles integrades fins a T2 (ĺınia cont́ınua) i fins a T3
pel cas de les del tipus B en ĺınia discont́ınua.

en aquestes és tan petit; i les de la regió C (en verd) són les que tenen prou energia per
anar properes al segon primari directament. Si observem ara la frontera entre les òrbites
d’ejecció que viuen a B i les que viuen a C veiem com el temps necessari (Figura 3.10)
per la primera intersecció amb Σ és considerablement gran ja que per aquest valor el llaç
es desfà i per tant necessiten més temps per assolir el màxim.

Aix́ı doncs, tenim que les noves singularitats detectades corresponen a òrbites que visiten
la regió més pròxima al segon primari en la primera intersecció amb Σ. Si fem una
ampliació (veure Figura 3.12) al voltant d’ η el primer que veiem és que tenim dues
corbes.

C

η1 η2

η1

η2

Figura 3.12: Ampliació de les noves singularitats detectades de la Figura 3.10.

Per tant tenim dues noves bifurcacions a les quals anomenarem η1 i η2. La primera a
aparèixer en un nivell d’energia més baix és η1, si agafem el nivell on apareix veiem
que aquesta òrbita es bifurca formant dues de noves. Aquesta bifurcació es caracteritza
perquè les òrbites són simètriques respecte a l’eix x. La segona bifurcació, corresponent a
les singularitats η2, neix a partir d’una de les òrbites d’1-ejecció-col·lisió d’η1. Aquestes,
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a causa de la simetria del problema, són simètriques una de l’altra. L’evolució d’aquestes
bifurcacions pot observar-se a la Figura 3.13 on en blau tenim el valor menys energètic
on apareixen les òrbites i en vermell i verd tenim la continuació (bifurcació) d’aquestes
òrbites d’1-ejecció-col·lisió per a valors més energètics respectivament.

Figura 3.13: Evolució de les bifurcacions de les òrbites d’1-ejecció-col·lisió corresponent
a η1 (esquerra) i η2 (dreta).

Per tal de fer-nos una idea més intüıtiva de l’evolució d’aquestes noves òrbites d’1-ejecció-
col·lisió, podem observar qualitativament a la Figura 3.14 la correspondència entre els
angles d’ejecció i col·lisió -els quals en conjunt han de satisfer la simetria del problema - i
per tant, tindrem que per cada angle d’ejecció de les noves òrbites d’1-ejecció-col·lisió hi
haurà el mateix angle amb signe oposat que serà de col·lisió.

Figura 3.14: Correspondència (parell de números iguals) entre els angles d’ejecció i
col·lisió de les noves òrbites d’1-ejecció-col·lisió. Les ĺınies cont́ınues són els angles corres-
ponents a η1 i les discont́ınues a η2.

D’aquesta forma hem vist que per valors prou grans d’H el resultat de l’existència de 4
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òrbites d’1-ejecció-col·lisió deixa de ser vàlid, ja que n’apareixen de noves (veure Figura
3.15 per totes les òrbites d’1-ejecció-col·lisió, 8, pel cas µ = 0.5 i HL2(0.5)). En particular,
aquest resultat il·lustrat per µ = 0.5 pot ser estès per valors de µ més petits considerant
regions de Hill encara menys restrictives, ara bé, aquestes noves regions de Hill permeten
un moviment no fitat i, per tant, és més complex treballar amb elles.

x

-0.5 0 0.5 1 1.5

y

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

L1L2 L3

L4

L5

α

β

γ

δ

Figura 3.15: Projecció de les trajectòries de les 8 òrbites d’1-ejecció-col·lisió per µ = 0.5
i HL2(µ) sobre l’espai (x, y). En blau la continuació de les 4 ja conegudes per valors més
restrictius d’H i, en altres colors les noves 4 òrbites.
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Caṕıtol 4

Estudi numèric de les òrbites
d’n-ejecció-col·lisió

4.1 El problema numèric

Recordem (veure Definició 2.5) que una òrbita d’n-ejecció-col·lisió és una òrbita que ejecta
del primer primari i hi torna a col·lisionar assolint prèviament n vegades un màxim relatiu
en la distància respecte a aquest primari (veure Figura 4.1 per un exemple). El seu
tractament anaĺıtic és complicat, ja que per n = 1 ja apareixen singularitats que dificulten
el seu tractament per a n > 1. Numèricament seguirem una estratègia similar a la de
l’apartat anterior detectant aquestes singularitats per tal d’obtenir l’existència d’aquestes
òrbites.

Figura 4.1: Exemples gràfics d’òrbites d’n-ejecció-col·lisió per n = 1, 2, 3 (d’ esquerra a
dreta).

Per tal d’evitar que es puguin produir col·lisions amb el segon primari el nivell màxim
d’energia que considerarem serà HL1(µ), és a dir, considerarem regions de Hill ĺımit del
tipus (g) i (h) de la Figura 1.3. És necessari considerar aquest tipus de regions, ja que
per temps elevats d’integració, per regions de Hill que connectin els dos primaris i temps
prou elevat es produiran col·lisions amb el segon cos. Per poder tractar aquest tipus de
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col·lisions s’hauria de procedir a la regularització de la col·lisió del segon cos, cosa que
complica les equacions del moviment, o bé treballar amb sistemes diferents en un entorn
de cada cos.

Ara bé, tot i treballar amb regions de Hill que no permeten el moviment entre les regions
que contenen cada primari, com considerarem temps d’integració elevats, la influència que
fa el segon primari fa que la dinàmica d’aquestes òrbites sigui cada cop més complicada
a mesura que n augmenta.

Finalment, és important remarcar que ni anaĺıticament ni numèricament existeix cap
resultat previ per aquestes òrbites i que, de fet, és un nou concepte introdüıt en aquest
treball.

4.2 Mètode numèric

Les estratègies per tal d’integrar el sistema (2.5) són les mateixes que pel cas de les òrbites
d’1-ejecció-col·lisió. Si volem integrar la varietat de les òrbites d’ejecció (respectivament
de col·lisió) partirem d’un punt prou proper al punt d’ejecció (respectivament del de
col·lisió) i integrarem temps endavant (respectivament temps enrere). Per tal de detectar
aquestes òrbites d’n-ejecció-col·lisió considerarem la mateixa secció de Poincaré i per tant
tornaŕıem a tenir amb dos mètodes:

Mètode de la intersecció de varietats
Amb aquest mètode el que farem serà considerar la n-èssima intersecció de les varietats de
les òrbites d’ejecció i de les òrbites de col·lisió amb Σ (i.e. Σn seguint la notació introdüıda
al caṕıtol anterior) i mirarem els punts on intersequen aquestes varietats per tal de veure
si existeixen aquestes òrbites.

Ara bé, per n = 2 tal com podem veure en la Figura 3.7, veiem que apareixen singularitats
i per tant tenim que la segona intersecció de les varietats de les òrbites d’ejecció i les de
col·lisió, el que serien les corbes D+

2 i D−2 estan definides a trossos, en particular en 4
trossos a causa de l’existència de 4 òrbites d’1-ejecció-col·lisió per valors d’H ≤ HL1(µ).
Per tant, si considerem n elevades, tindrem més singularitats degudes a les òrbites d’i-
ejecció-col·lisió per i ≤ n.

Gràcies a la simetria del problema podem calcular únicament la n-èssima intersecció amb
σ de la varietat d’ejecció i obtenir utilitzant la simetria la de col·lisió (o al revés). Tot i que
a causa de les singularitats que anem obtenint aquest procés esdevé més complex. És per
aquest motiu que per realitzar l’estudi de les òrbites d’n-ejecció-col·lisió hem considerat
el següent mètode:

Mètode de la singularitat
En aquest mètode, seguint la idea del caṕıtol anterior considerarem la intersecció Σ2n

de la varietat de les òrbites d’ejecció (o, anàlogament, es podria considerar la varietat
de les òrbites de col·isió). Aix́ı a continuació buscarem les singularitats en el temps
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en aquesta intersecció i la compararem amb la intersecció 2n − 1 o 2n − 2 amb Σ per
tal d’identificar únicament les noves singularitats, que seran les que correspondran a les
òrbites d’n-ejecció-col·lisió.

Les condicions inicials per integrar la varietat de les òrbites d’ejecció (i col·lisió) serà
la mateixa descrita a la secció 3.2. I el mètode d’integració numèrica tornarà a ser el
Runge-Kutta 8(7), detallat al caṕıtol 5.

4.3 Resultats Numèrics

Els resultats numèrics obtinguts són que per tota µ ∈ (0, 0.5] i tota n existeix una Ĥ(µ, n)
tal que per H ≤ Ĥ(µ, n) existeixen 4 òrbites d’n-ejecció-col·lisió. Aquestes 4 òrbites
d’n-ejecció-col·lisió es poden caracteritzar d’una manera similar a les òrbites d’1-ejecció-
col·lisió:

• Dues d’elles tallen amb l’eix x, (i.e. θ = 0, π) quan intersequen amb la secció de
Poincaré Σn. Les quals seguint la notació utilitzada prèviament anomenarem αn i
γn respectivament

• Les altres dues -que no intersequen amb l’eix x en la secció de Poincaré Σn- a causa
de la simetria (1.6) són simètriques respecte a l’eix x en el pla {(x, y, v = 0)} (és a
dir, tenen coordenades cartesianes (x, y) i (x,−y), o bé (r, θ) i (r,−θ) en coordenades
polars quan v = 0). A més podem observar com aquests 2 punts a mesura que H
disminueix tendeixen a formar un angle θn = π/2 i θn = 3π/2 respectivament.
Seguint altre cop la notació introdüıda anteriorment anomenarem βn a les primeres
i δn a les darreres.

Aquest resultat que caracteritza aquestes 4 òrbites d’n-ejecció-col·lisió es pot observar a
la Figura 4.2 per n = 2 i a la Figura 4.3 per n = 3 on podem veure aquestes 4 òrbites
d’ejecció-col·lisió per nivells prou restrictius d’H.

Figura 4.2: Les 4 òrbites de 2-ejecció-col·lisió per µ = 0.1 (esquerra) i µ = 0.5 (dreta)
per valors d’H = −5 en blau i -3 en verd.
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Figura 4.3: Les 4 òrbites de 3-ejecció-col·lisió per µ = 0.1 (esquerra) i µ = 0.5 (dreta)
per valors d’H = 5 en blau i -3 en verd.

No obstant això, la dinàmica d’aquestes òrbites és complexa a mesura que H augmenta.
És per això que realitzarem un estudi en més profunditat fins a valors d’HL1(µ).

Dinàmica de les òrbites d’n-ejecció-col·lisió

Si fem una exploració en detall, podem veure que, en efecte, el resultat de l’existència
de 4 òrbites d’n-ejecció-col·lisió requereix regions de Hill cada cop més restrictives (és a
dir valors d’H més negatius) a mesura que n o µ augmenten. Aix́ı, a la Figura 4.4 i la
Figura 4.5 podem observar les exploracions realitzades per µ = 0.1 i µ = 0.5 per valors
d’H ≤ HL1(µ) fins a n = 5 i com aquest resultat d’existència de 4 òrbites d’n-ejecció-
col·lisió deixa de ser vàlid per H’s prou grans.

(a)

α1 β1 γ1 δ1

(b)
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(c)

α2 β2 γ2 δ2

(d)

(e)

α3 β3 γ3 δ3

(f)

(g)

α4 β4 γ4 δ4

(h)
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(i)

α5 β5 γ5 δ5

(j)

Figura 4.4: D’esquerra a dreta i de dalt a baix valors de Ti per i =, 1..., 10 en funció de
θ0 i H per µ = 0.1

(a)

α1 β1 γ1 δ1

(b)

(c)

α2 β2 γ2 δ2

(d)
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(e)

α3 β3 γ3 δ3

(f)

(g)

α4 β4 γ4 δ4

(h)

(i)

α5 β5 γ5 δ5

(j)

Figura 4.5: D’esquerra a dreta i de dalt a baix valors de Ti per i =, 1..., 10 en funció de
θ0 i H per µ = 0.5
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Aix́ı, a la Figura 4.4 i la Figura 4.5 podem observar els resultats prèviament esmentats.
D’aquesta forma veiem com les noves singularitats apareixen amb les interseccions parelles,
que és quan les òrbites vénen d’un màxim relatiu en la distància amb el primer primari
i poden impactar. És a dir, si observem el valor de t en la 2n-èssima o 2n + 1-èssima
intersecció amb Σ, i.e. T2n o T2n+1, i comparem amb els valors previs T2n−2 o T2n−1, tenim
que les noves singularitats que apareixen en T2n i T2n+1 respecte T2n−2 i T2n−1 corresponen
a les òrbites d’n-ejecció-col·lisió, ja que el xoc de l’òrbita d’n-ejecció-col·lisió es produirà
entre el tall Σ2n−1 i Σ2n. Ara bé, això pot deixar de ser cert per valors d’n i H prou
elevats, ja que la influència del segon primari podria arribar a produir punts d’inflexió en
r.

Ara bé, també veiem que per valors elevats d’H i n tenim una dinàmica més rica. Per una
banda observem com algunes d’aquestes 4 òrbites d’n-ejecció-col·lisió acaben col·lapsant
en la mateixa òrbita d’n-ejecció-col·lisió quan H augmenta. Per l’altra banda veiem com
apareixen noves singularitats per valors d’H elevats, a causa de la influència del segon
primari.

Abans d’entrar en l’estudi d’alguna de les bifurcacions és necessari fer la següent obser-
vació, i és que, tal com observem en la Figura 4.4 i la Figura 4.5 moltes de les noves
singularitats que obtenim intersequen en algunes prèviament obtingudes.

És a dir, si considerem les noves singularitats obtingudes al tall 2n-èssim amb Σ, i.e.
els valors inicials de les òrbites d’n-ejecció-col·lisió, i aquestes singularitats intersequen
amb singularitats obtingudes prèviament (i.e. singularitats prodüıdes en interseccions k-
èssimes amb Σ per k < 2n) tenim que per aquests valors no existeixen òrbites d’n-ejecció-
col·lisió ja que per aquestes condicions inicials l’òrbita ja ha col·lisionat prèviament. A la
Figura 4.6, podem veure amb més detall aquest fenomen, cal notar que per tal de facilitar
la seva visualització s’ha reescalat el color de la variable T10 en l’ampliació.

γ2

γ1 β5

(j)

γ2

γ1

β5

(j)

Figura 4.6: Ampliació dels casos (j), T10, per µ = 0.1 (esquerra) i µ = 0.5 (dreta) on
s’observa la intersecció de les singularitats.

Anem a veure ara el fenomen de les bifurcacions prèviament esmenat. Estudiarem pri-
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merament la bifurcació que apareix en el cas (h) de la Figura 4.4. Aquesta bifurcació es
produeix a causa de la simetria del problema, aix́ı, si ho veiem des de valors més grans
d’H a valors més petits veiem que a partir de l’òrbita que es veu simètrica en l’espai de
configuracions neixen dues òrbites més les quals són simètriques una respecte a l’altra. Si
ho mirem des de valors d’H cada cop més grans tenim que les dues òrbites simètriques
entre si de les 4 que tenim per valors prou negatius d’H de 4-ejecció-col·lisió (i.e. β4
i δ4) acaben col·lapsant en una de les altres 2 òrbites simètriques (en particular γ4) i
desapareixen. Aquest resultat es pot observar a la Figura 4.7.

Figura 4.7: Fenomen de col·lapsació per les òrbites de 4-ejecció-col·lisió per µ = 0.1. A
dalt,d’esquerra a dreta podem observar l’ampliació de T2n on s’observa aquest fenomen i
un esquema d’aquest fet, on en blau tenim el valor ĺımit de la col·lapsació, i en vermell
i verd les 3 òrbites de 4-ejecció-col·lisió menys energètiques que acabaran col·lapsant. A
baix podem observar aquestes òrbites.

43



4.3. RESULTATS NUMÈRICS

Podem observar als casos (j) de la Figura 4.4 i la Figura 4.5 com per n = 5 aquest fenomen
de col·lapsació es torna a produir. De fet això també és vàlid per diferents valors de µ i
n produint-se cada cop per valors d’H més petits a mesura que n augmenta.
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Caṕıtol 5

Mètodes numèrics

5.1 Runge-Kutta 8(7)

Per tal d’integrar el sistema d’EDOs y′ = f(t,y) utilitzarem el mètode de Runge-Kutta-
Fehlberg 8(7) amb unes petites modificacions purament calcuĺıstiques. La matriu de
Butcher del mètode ve donada per:
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Taula 5.1: Coeficients de la matriu de Butcher.

és a dir, tenim:
c A
bt

b̂t
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on:

yn+1 = yn + h
13∑
j=1

bjkj (ordre 8)

ŷn+1 = yn + h

13∑
j=1

b̂jkj (ordre 7)

amb

kj = f(tn + cjh,yn + h

j−1∑
i=1

ajiki) j = 1, ..., 13.

Control del pas

Per tal de garantir un error suficientment petit ‖yn+1 − ŷn+1‖ < ε, el control del pas
(veure [3]) que considerarem serà respectivament pels errors absoluts i relatius:

habs = 0.9h

(
ε

‖yn+1 − ŷn+1‖∞

)1/8

hrel = 0.9h

 ε∥∥∥yn+1−ŷn+1

h

∥∥∥
∞

1/7

I, per tant, el nou pas vindrà donat per:

hnova = min(2 · 0.9h, habs, hrel)

Intersecció amb la secció de Poincaré

Suposem que volem calcular la p-èsima vegada que el flux σ(t,x) creua la secció de
Poincaré Σ definida per:

Σ := {g(x) = 0}
Aix́ı doncs, buscarem el temps τ(x) en el que el flux creua per p-èssima vegada Σ. Per
tant, un cop detectem aquesta intersecció (i.e. g(xm)g(xm+1) ≤ 0) el que farem serà
buscar un 0 de la funció

G(t) := g(σ(τ(x),x)) = 0

iterant per Newton:

t(k+1) = t(k) − G(t(k))

G′(t(k))

on t(0) és l’aproximació inicial a τ(x). I podem calcular:

G′(t) =
∑

Dxig
∂σ

∂t
=< (Dx1g, ..., Dxng), (f1, ..., fn) >= Dg(σ(t(x),x)) · f(σ(t(x),x))
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Consideracions en la implementació

En el nostre cas per tal de fer menys divisions de les necessàries (i d’aquesta forma es
produeixi menys error en les operacions) considerarem:

0
2
27 2 27
1
9 1 3 36
1
6 1 0 3 24
5
12 20 0 −75 75 48
1
2 1 0 0 5 4 20
5
6 −25 0 0 125 −260 250 108
1
6 93 0 0 0 244 −200 13 900
2
3 180 0 0 −795 1408 −1070 67 270 90
1
3 −455 0 0 115 −3904 3110 −171 1530 −45 540
1 2383 0 0 −8525 17984 −15050 2133 2250 1125 1800 4100
0 3 0 0 0 0 −30 −3 −15 15 30 205
1 −1777 0 0 −8525 17984 −14450 2193 2550 825 1200 0 4100 4100

0 0 0 0 0 272 216 216 27 27 0 41 41 840
−41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −41 41 41 840

Taula 5.2: Coeficients del mètode implementat.

D’aquesta forma, tenim:
c A d
bt δ
εt ε̂

I definim:

yn+1 = yn +
h
∑13

j=1 bjkj

δ
= yn +

h
∑13

j=1 bjkj

840
amb

k1 = f(tn,yn)

kj = f(tn + cj,yn +
h
∑j−1

i=1 ajiki
dj

) j = 2, ..., 13.

Pel que fa a l’error, únicament haurem de calcular la norma de:

en+1 =
h
∑13

j=1 εjkj

ε̂
=
h
∑13

j=1 εjkj

840

que és exactament el valor anterior, en+1 = yn+1 − ŷn+1, aix́ı el control del pas serà:

hnova = 0.9hmin

2,

(
ε

‖en+1‖∞

)1/8

,

 ε∥∥∥yn+1−ŷn+1

h

∥∥∥
∞

1/7
 .

Cal remarcar, que la implementació del codi s’ha fet utilitzant múltiple precisió, però que
per motius de temps computacional, s’ha treballat amb doble precisió.
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5.2. INTERSECCIÓ I DISTÀNCIA ENTRE CORBES

5.2 Intersecció i distància entre corbes

Tant per calcular la intersecció de les corbes D+ i D− del primer mètode i estimar l’error
prodüıt, ja sigui entre les diferents D+ obtingudes amb diferents vectors inicials o per
estimar-la en qualsevol punt de qualsevol de les varietats, és necessari implementar un
mètode d’intersecció i de diferència màxima entre corbes.

Suposem que tenim les corbes s i q calculades de forma discreta. El primer pas per
tal d’obtenir-les serà d’interpolar-les entre els punts. D’aquesta forma el que farem serà
normalitzar l’angle entre 0, i 2π, ordenar els punts segons el valor de θ i reenganxar un
petit extrem de cada corba al final, i.e. farem una còpia de s i q per valors de θ ∈ [0, δ)
incrementant aquests angles en 2π. Aix́ı doncs, tindrem les corbes s i q definides en punts
per valors de θ ∈ [0, 2π + δ).

Aix́ı un cop tinguem expressades les corbes s i q en aquesta forma, considerarem els
punts consecutius de s i q: si = (θ

(s)
i , r

(s)
i ), si+1 = (θ

(s)
i+1, r

(s)
i+1), qj = (θ

(q)
j , r

(q)
j ), qj+1 =

(θ
(q)
j+1, r

(q)
j+1).

Intersecció entre corbes

Per tal de calcular la intersecció el que farem serà mirar si els punts consecutius interpo-
laran angles iguals, i.e. si satisfan la condició r

(s)
i ∈ [r

(q)
j , r

(q)
j+1] o r

(s)
i+1 ∈ [r

(q)
j , r

(q)
j+1].

Si estem en aquest cas, el que buscarem seran els valors ts, tq, θ0 i r0 on (θ0, r0) és la
intersecció de les rectes que passen per si i si+1 i per qj i qj+1 respectivament, ts és
l’escalar necessari per obtenir el punt (θ0, r0) a partir del punt si i el vector si+1− si, i.e.
(θ0, r0) = (si+1−si)ts+si i de manera anàloga tq és l’escalar necessari per obtenir el punt
(θ0, r0) a partir del punt qj i el vector qj+1 − qj, i.e. (θ0, r0) = (qj+1 − qj)tq + qj. Aix́ı
doncs, hem de resoldre el sistema lineal:


1 0 θ

(s)
i − θ

(s)
i+1 0

0 1 0 θ
(q)
j − θ

(q)
j+1

1 0 r
(s)
i − r

(s)
i+1 0

0 1 0 r
(q)
j − r

(q)
j+1



θ0
r0
ts
tq

 =


θ
(s)
i

θ
(q)
j

r
(s)
i

r
(q)
j


I un cop obtinguda la solució únicament hem de comprovar que ts,tq ∈ [0, 1], si això passa,
considerarem la solució com a vàlida i la inclourem en el conjunt de solucions.

Distància entre corbes

Per tal de calcular la distància entre corbes el que farem serà anar calculant la diferència
del valor de r entre un punt i la interpolació de l’altra corba pel mateix valor de θ.
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Aix́ı doncs el que farem serà anar recorrent els punts de les corbes i veient quin punt té
el valor de l’angle entre dos punts consecutius de l’altra corba, és a dir, si se satisfà θ

(s)
i ∈

[θ
(q)
j , θ

(q)
j+1] i interpolarem (linealment) el valor de la corba q a θ

(s)
i o bé θ

(q)
j ∈ [θ

(s)
i , θ

(s)
i+1] i

interpolarem el valor de la corba s a θ
(q)
j . Per tant, la distància serà en el primer o segon

cas respectivament:

d =

∣∣∣∣∣r(s)i − (r
(q)
j+1 − r

(q)
j )(θ

(s)
i − θ

(q)
j )

θ
(q)
j+1 − θ

(q)
j

− r(q)j

∣∣∣∣∣
d =

∣∣∣∣∣r(q)j − (r
(s)
i+1 − r

(s)
i )(θ

(q)
j − θ

(s)
i )

θ
(s)
i+1 − θ

(s)
i

− r(s)i

∣∣∣∣∣
Finalment, la màxima diferència entre les corbes serà el màxim de les d calculades, cosa
que ens donarà una estimació de l’error comès.

Observació 1: És important remarcar que el cost computacional dels algorismes és lineal
un cop tenim normalitzades i endreçades les seqüències dels punts de cada corba.

Observació 2: No obstant això, el tractament és més complex si tenim singularitats en
les corbes, ja que haurem de realitzar el procediment considerant cadascun dels trossos
de la corba. És per aquest motiu que, tot i tenir un cost computacionalment més elevat,
s’ha decidit treballar amb el mètode de detecció de singularitats en lloc del d’intersecció
de varietats.

5.3 Obtenció de les òrbites d’n-ejecció-col·lisió

Un cop obtingudes les singularitats en el temps corresponent a les òrbites d’n-ejecció-
col·lisió en el mètode de detecció de singularitat suposem que volem calcular una òrbita
d’n-ejecció-col·lisió particular per uns valors d’H i µ concrets. Calcularem localment el
màxim valor en el temps obtingut en la variable temporal (T2n) en funció de l’angle inicial,
i.e.

θ
(1)
0 = arg max

i
T2n(θ0,i)

Els angles inicials els triem de forma equiespaiada, aix́ı doncs considerem que la distància
entre els angles és δ. D’aquesta forma, seleccionarem el valor de l’angle inicial, θi, on es
produeix el màxim en la variable temporal i considerarem els nous angles inicials θi− δ/2
i θi + δ/2. Un cop calculat el valor T2n per aquests angles tornarem a calcular el màxim
en aquesta variable temporal pels valors θi − δ/2, θi i θi + δ/2. I procedirem de manera
iterativa amb aquest punt considerant δ = δ/2 fins a una certa tolerància.
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Conclusions

Un dels objectius d’aquest treball era estudiar numèricament les trajectòries d’1-ejecció-
col·lisió amb el primari de massa gran en el problema restringit pla i circular de tres
cossos. A [10] es demostra anaĺıticament que per a valors prou petits del paràmetre de
masses i per a regions de Hill prou petites al voltant del primari de massa 1−µ existeixen
exactament quatre òrbites d’ejecció-col·lisió.

Numèricament, hem comprovat i hem estès el resultat de l’existència d’aquestes 4 òrbites
d’1-ejecció-col·lisió per valors del paràmetre de masses µ ∈ (0, 0.5] i regions de Hill una
mica menys restrictives de les que no permeten el moviment entre les regions que contenen
els primaris. També hem vist que per regions de Hill més àmplies existeixen noves òrbites
d’1-ejecció-col·lisió, que neixen gràcies a la gran influència del segon primari.

D’altra banda, també hem extret un resultat similar pel nou concepte d’òrbita d’n-ejecció-
col·lisió introdüıt. Per valors del paràmetre de masses µ ∈ (0, 0.5] i regions de Hill prou
restrictives existeixen 4 òrbites d’n-ejecció-col·lisió. A més hem estudiat alguns casos de
la dinàmica d’aquestes òrbites, i hem vist com és necessari considerar regions de Hill més
restrictives a mesura que n augmenta.

Tot i fer l’estudi de les òrbites d’n-ejecció-col·lisió per regions de Hill que no permeten el
moviment entre les regions que contenen els primaris, s’ha observat que a mesura que n
augmenta la dinàmica es fa cada cop més complicada. Si, a més, haguéssim considerat
regions més àmplies, hauŕıem de procedir a la regularització del segon primari, ja que
serien possibles les col·lisions amb aquest. Aix́ı doncs una continuació gairebé obligatòria
en l’estudi de les òrbites d’ejecció-col·lisió, seria considerar les col·lisions amb el segon
primari.
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1991.

[12] Szebehely, V.:Theory of orbits. The restricted problem of three bodies. Academic
Press Inc., New York 1967.

53


	Introducció
	El problema restringit de tres cossos circular i pla
	El problema
	Punts d'equilibri del sistema
	Regions de Hill

	Òrbites d'ejecció-col·lisió 
	Regularització de la col·lisió
	La varietat de col·lisió
	Òrbites d'ejecció-col·lisió

	Estudi numèric de les òrbites d'1-ejecció-col·lisió
	El problema numèric
	Mètode numèric
	Resultats Numèrics

	Estudi numèric de les òrbites d'n-ejecció-col·lisió
	El problema numèric
	Mètode numèric
	Resultats Numèrics

	Mètodes numèrics
	Runge-Kutta 8(7)
	Intersecció i distància entre corbes
	Obtenció de les òrbites d'n-ejecció-col·lisió

	Conclusions
	Bibliografia

