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Δύο σώματα με μάζες M1 και Μ2 κινούνται σε ομόκεντρες και 

ομοεπίπεδες τροχιές γύρω από το κέντρο μάζας τους. Έχω  r1 , υ1    

ακτίνα και ταχύτητα τροχιάς του M1  και r2 , υ2 τα αντίστοιχα στοιχεία του M2 

τότε:  
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𝟒𝝅𝟐    ΤΡΙΤΟΣ ΝΟΜΟΣ KEPLER ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗΣ ΜΑΖΑΣ( για ελλειπτικές τροχιές 

α είναι ο μεγάλος ημιάξονας). 

 

Κλασική εφαρμογή αποτελεί το σύστημα του Πλούτωνα με τον δορυφόρο του  

Χάροντα.  Ο Χάροντας είναι ο μοναδικός δορυφόρος του ηλιακού συστήματος 

του οποίου το κ΄΄κέντρο μάζας με τον πλανήτη του είναι έξω από τα όρια του 

πλανήτη. Οι εκκεντρότητες των τροχιών είναι 0,0002 δηλαδή σχεδόν κυκλικές. 

MΠ = 1,3.1022 kg , MΧ = 1,6.1021 kg , T = 6,387 days,  G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 και 

με αντικατάσταση α = 19630 kg , r1 = 17127 km , r2 = 2503 km.  

 

3ος νόμος για ήλιο πλανήτες 

 

Μηλιου >> mπλανήτη έτσι    
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Τώρα αν ο πλανήτης είναι η γη α = 1 AU και Τ = 1 y άρα σταθερά = 1 και  

α3 = Τ2  3ος νόμος του Kepler για ήλιο – πλανήτες αν η απόσταση τους 

μετριέται σε αστρονομικές μονάδες και η περίοδος σε έτη. 

Η μέση απόσταση των πλανητών από τον ήλιο  σε AU(1 AU = 150.000.000 km) 

δίνεται από τον εμπειρικό νόμο Bonde – Titius θεωρώντας τη σειρά                      

0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 , 192 

Ερμής (0+4):10 = 0,4 AU -  Αφροδίτη (3+4):10= 0,7 ΑU  κλπ Γη, Άρης, κύρια 

ζώνη αστεροειδών, Δίας, Κρόνος, Ουρανός(192+4):10 = 19,6 AU. Για τον 

Ποσειδώνα α = 30 AU δεν ισχύει ο Νόμος. 

Πχ για τον Δία α=(48+4):10 = 5,2 AU 

T = α√𝛼 = 11,858 y . Η ακριβής περίοδος με τα σύγχρονα μέσα είναι 11,862 y. 

Έτσι χωρίς κανένα δεδομένο βρίσκουμε την απόσταση των πλανητών από τον 

ήλιο και την περίοδο περιφοράς τους. 

Διπλά αστρικά συστήματα 

Μία σπουδαία εφαρμογή του 3ου νόμου του Kepler είναι ο υπολογισμός όμως 

μάζας αστέρων διπλού συστήματος σε συνεργασία με όμως μεθόδους. Με τη 

βοήθεια του 3ου νόμου ο υπολογισμός όμως μάζας αστέρων είναι από όμως πιο 

ακριβείς ακόμα και σήμερα.  
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𝟒𝝅𝟐   θέτουμε Μ1 = μΜΗλιου και Μ2 = λΜΗλιου έτσι Μ1 + Μ2 

= κΜΗ  και  
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𝟒𝝅𝟐   , όπως είδαμε όμως στο ηλιακο σύστημα                         

𝑮𝜧𝜢

𝟒𝝅𝟐 = 𝟏 έτσι    α3/Τ2 = κ  α  σε AU , T σε years 

 

Τοξότης Α – 3ος νόμος Kepler και μαύρη τρύπα 

Τοξότης Α είναι η περιοχή του γαλαξιακού κέντρου στα όρια των αστερισμών 

Τοξότη και Σκορπιού . Η παρατήρηση και αποτύπωση της περιοχής στο οπτικό 

είναι αδύνατη γιατί παρατηρώντας προς το γαλαξιακό κέντρο παρεμβάλλεται 

μεγάλο πλήθος μοριακών νεφών που προκαλούν απορρόφηση της οπτικής 

ακτινοβολίας γύρω στα 25 μεγέθη. Ικανοποιητική αποτύπωση της περιοχής 



γίνεται με συμβολομετρία υπερύθρου λόγω της μειωμένης απορρόφησης της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας από τη μεσοαστρική ύλη. 

Στην περιοχή ανακαλύφτηκε ραδιοπηγή γνωστή ως Τοξότης Α* . 

Στις αρχές του 21ου αιώνα ομάδα επιστημόνων, στην προσπάθεια σύνδεσης της 

ραδιοπηγής με μαύρη τρύπα, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 10χρονης 

παρατήρησης του αστέρα S2 γύρω από το γαλαξιακό κέντρο (σχ κάτω) . 

 Η επεξεργασία των μετρήσεων που έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα δίνει για 

τον αστέρα S2 μεγάλο ημιάξονα τροχιάς α = 3300 AU , περίοδο περιφοράς P = 

94,1 y και e = 0,358  . Από τον 3ο νόμο του Κέπλερ  α3/P2 = κ έχουμε κ = 4.058.472 

μάζες ήλιου . 

 
 

Το αποτέλεσμα ήταν μια ισχυρή ένδειξη ότι στο κέντρο του γαλαξία μας 

βρίσκεται υπέρμαζη μαύρη τρύπα με μάζα περίπου όσο 4 εκατομμύρια ήλιοι. 

Έκτοτε η περιοχή τέθηκε στο μικροσκόπιο των επιστημόνων με παρόμοιες 

ενδείξεις. Ο αστέρας S14 με πολύ μεγάλη εκκεντρότητα πέρασε 45 AU μακριά 

από το γαλαξιακό κέντρο χωρίς να συγκρουστεί με κάτι δείγμα ότι η μάζα των 

4 εκ. μαζών ήλιου είναι σε περιορισμένο χώρο. 

 

 

 

 


