
1 Problemi i tre trupave të “LISA”
The Laser Interferometry Space Antenna

FIGURA 1 Orbitat Coplanar e tre trupave

1.1 Dy masa M dhe m rrotullohen në orbita rrethore, respektivisht me rreze R dhe r, rreth qendrës së tyre të masës. Shprehni
shpejtesinë kendore 0 të vijë së drejtë që bashkon pikat M dhe m si një funksion i R, r, F, m dhe konstantes gravitacionale
universale G.

1.2 Në Figurën 1 tregohet një trup në masë të tretë  shumë të vogël e cila lëviz në një orbitë rrethore koplanar me dy orbitat e tjera,
rreth së njëjtës qendrër mase. Trupi i ri është stacionare në lidhje me M dhe m i supozoj se nuk është collinear me dy masat e tjera.

Gjej vlerën e këtyre parametrave në funksion të R e r :
1.2.1 Distancën ndërmjet  e M.

1.2.2 Distancën ndërmjet  e m.

1.2.3 Distancën ndërmjet  dhe qendrës së masës

1.3 Konsideroni rastin M = m dhe të supozojmë se momentit kendore  ruhet. Nëse ngacmojmë pak masën  në mënyrë radiale
(sipas O ), sa është, në funksion të 0, frekuenca këndore e lëkundje së trupit  rreth pozicionit të ekuilibrit?

Antena hapsinore lazer intrferometike, LISA (The Laser Interferometry Space Antenna ) është një grup prej tre anijesh identike që është
projektuar për të zbuluar valët gravitacionale me frekuencë të ulët. Të tre anijet janë të vendosur në kulmet e një trekëndësh barabrinjës,
siç tregohetnë Figurën 2 dhe 3. Anët (ose "krahët") janë rreth 5,0 milionë kilometra. Qendra e trekëndëshit lëviz në orbitën e Tokës rreth
Diellit, pas një vonesë prej një kënd prej 20° në lidhje me Tokën, ndërsa çdo anijen lëviz rreth qendrës së trekëndëshit të tyre duke kryer
një rrotullim në vit.
Ata vazhdimisht transmetojë dhe marrin sinjale lazer mes tyre. Në përgjithësi, grupi mund të zbulojë valët gravitacionale me teknika
interferometrike duke matur ndryshime të vogla në gjatësinë e krahëve. Një shembull i një burimi të valëve gravitacionale mund të jetë
përplasja e objekteve masive, të tilla si “vrimat e zeza” në galaktikat e afërt.

FIGURA 2 tregon orbitën e anijeve LISA. Tre aniet rrotullohen . rreth qendrës së tyre të masës me një periodë prej një viti dhe që është
fillimisht në një kënd prej 20° nga Toka.
(Figura është marrë nga D.A. Shaddock, “An Overview of the Laser Interferometer Space Antenna”, Publications of the Astronomical Society of
Australia, 2009, 26, pp. 128-132).

FIGURA 3 Fotografimi i tre anijeve që ndjekin Tokën. A, B dhe C janë tre anijen në kulme e një trekëndësh barabrinjës

1.3 Gjej shpejtësinë relative të çdo anije në lidhje me dy anije të tjera në planin e tyre në lëvizje
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