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Πολλαπλασιαστές του Lagrange. 
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                                  Οι εξισώσεις Lagrange                                                                      
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8.2. Οι εξισώσεις Lagrange για σύστημα υλικών σημείων 
      α) Η συνάρτηση Lagrange                                                                                                 

       β) Η συνάρτηση Lagrange για μη διατηρητικές δυνάμεις                                                 

       γ) Η συνάρτηση απωλειών του Rayleigh                                                                          

       δ) Μετασχηματισμοί  βαθμίδας                                                                                         
8.3. Ολοκληρώματα των εξισώσεων Lagrange 
         α) Το ολοκλήρωμα του Jacobi                                                                                         
         β)Το ολοκλήρωμα της ενέργειας (Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας)                    
         γ) Το ολοκλήρωμα της ορμής (Η διατήρηση της ορμής)                                                
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΝΑΤΟ 
                                   Κανονικές  εξισώσεις                                                                      
9.1. Οι εξισώσεις του Hamilton                                                                                       
9.2. Οι αγκύλες του Poisson 
      α) Ορισμοί-Ιδιότητες                                                                                                          
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Χώρος των φάσεων. 
Θεώρημα Liouville. 
 
 
                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΚΑΤΟ 
Λογισμός των μεταβολών. Συναρτησιακό. Πρώτη και δεύτερη μεταβολή. 
Εξισώσεις Euler-Lagrange. 
Συμμετρίες και νόμοι διατήρησης. 
Κατασκευή συνάρτησης Lagrange από συμμετρίες. 
Θεώρημα Noether. 
Κανονικοί μετασχηματισμοί. Γεννήτριες συναρτήσεις. 
Εξίσωση Hamilton-Jacobi. 
 


