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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
 

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
ΤΡΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗ ΠΤΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΣΤΗΜΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.2.2 Πότε δορυφόρος με τροχιά περιγείου 6.800 km και απογείου 64.000 

                                 km εισέρχεται στη  ζώνη Van Allen.

               Η Ζώνη  Van Allen ευρίσκεται σε ύψος περίπου 550  km στη θερμόσφαιρα της Γης και
χαρακτηρίζεται  για  τη  παρουσία σωματιδιακής ακτινοβολίας  που προέρχεται  από τον Ήλιο.  Επειδή
προκαλεί  διαταραχές  στις  ηλεκτρονικές  λειτουργίες  σε  δορυφόρους  με  μεγάλες  ελλειπτικές  τροχιές
πρέπει να είναι γνωστή η χρονική διάρκεια της διαδρομής μέσα στη ζώνη αυτή, δηλ. η αληθής ανωμαλία
θ της δορυφορικής τροχιάς, όταν η ακτίνα r έχει διεύθυνση προς αυτή τη περιοχή. Το πρόβλημα αυτό
ανακύπτει σε ένα δορυφόρο με τροχιακή ακτίνα περιγείου 6800 km και απογείου 64000 km. 

Ζητείται να ευρεθεί η αληθής ανωμαλία, όταν ο δορυφόρος εισέρχεται στη ζώνη Van Allen.

ΛΥΣΗ:     •     Η εκκεντρότητα προκύπτει από τη σχ.(4.2.8β):

e=
rα−r p
rα+r p      

e=64000−6800
64000+6800      e=0 ,80791

…………………………………………………………….

•     Η αληθής ανωμαλία υπολογίζεται τώρα από τη σχ.(4.2.13)

θ=arccos (0 ,958613 ) → θ=16 ,54∘ ή θ=360∘−16 ,54∘=343 ,46∘

………………………………………………………………

Το ύψος αυτό (ή η αντίστοιχη ακτίνα) ορίζει δυο θέσεις σε μία τροχιά. Γι’ αυτό η ακτίνα των 6928,135
km αντιστοιχεί σε δύο γωνίες, δηλ. ο δορυφόρος διέρχεται από τη ζώνη Van Allen στις γωνίες αληθούς
ανωμαλίας θ = 16,5° ή θ = 343,46°.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.2.3  Τροχιά   αποστολής Διαστημοχήματος στον Πλούτωνα.

          Σχεδιάζουμε μία διαστημική αποστολή ενός Δ/Ο προς τον Πλούτωνα, τον πλέον απομακρυσμένο
πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος σε απόσταση 39,5574  AU (αστρονομικών μονάδων),  από τον
Ήλιο, όταν ευρίσκεται στο μήκος των 194,66°. Η τροχιά της διαστημικής αποστολής είναι τμήμα μιας
ελλειπτικής τροχιάς μεταφοράς από τη Γη στην ηλιοκεντρική της θέση, όπου  r = 1,0  AU και μήκος
41,26°. Η γραμμή των αψίδων της τροχιάς μεταφοράς προκαθορίζεται σε μήκος 25ο. Να ευρεθούν:

1. Η αληθής ανωμαλία του Δ/Ο στη θέση της Γης           

2. Η αληθής ανωμαλία του Δ/Ο, όταν φθάσει στο Πλούτωνα

3.  Οι ακτίνες των τροχιών των πλανητών Γης και Πλούτωνα σε χιλιόμετρα (με 1 AU = 149.597.871
km) 

 4.  Η εκκεντρότητα της ελλειπτικής τροχιάς e.
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5.  Η ακτίνα της τροχιάς του Δ/Ο στο περίγειο rp .

6.  Τα υπόλοιπα τροχιακά στοιχεία από τα παραπάνω e και rp.

ΛΥΣΗ: 1. Η αληθής ανωμαλία του Δ/Ο στη θέση της Γης είναι     θΕ = 41,26° – 25° = 16,26° = θ1  

2. Η αληθής ανωμαλία του Δ/Ο, όταν φθάσει στον Πλούτωνα είναι  θP = 194,66° –25° = 169,66° = θ2 

………………………………………………………………..   

•     Οι ακτίνες των τροχιών των πλανητών Γης και Πλούτωνα σε χιλιόμετρα με 1 AU = 149.597.871

km είναι:         rE = 1,00 AU        rE = 1 ,49597871⋅108
km = r1

rp = 39,5574 AU        rp = 59 ,17702822⋅108
km = r2

 

•   Η εκκεντρότητα της ελλειπτικής τροχιάς υπολογίζεται από τη σχ.(4.2.17).

               
e=57 ,68104951

1, 43614106+58 ,21599155
→ e=0 ,96696

•   Η  ακτίνα  της  τροχιάς  του  Δ/Ο  στο  περίγειο  ευρίσκεται  από  τη  
σχ.(4.2.18).

………………………………………………………………………..

Τα υπόλοιπα τροχιακά στοιχεία μπορούν να υπολογιστούν από τα παραπάνω e και rp.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.2.4  Τροχιά του  Κομήτη Halley περί τον Ήλιο

            Πρόκειται για ελλειπτική τροχιά καθοριζόμενη με τη λύση της εξίσωσης του Κέπλερ: Τα πέντε
μεταβαλλόμενα μεγέθη της ελλειπτικής τροχιάς, δηλ. η επιβατική τροχιακή ακτίνα r, η εκκεντρότητα e, η
αληθής ανωμαλία θ, η έκκεντρη ανωμαλία Ε, ο χρόνος  t από τη διέλευση του Δ/Ο στην περιαψίδα στον
tp και η μέση ανωμαλία Μ συνδέονται στις τρεις εξισώσεις, σχ.(4.2.11, 20 και 23), με προεξέχουσα την
εξίσωση του Κέπλερ

M=(t−t p )n=( t−t p)√ μ

a3
=E−e sinE

για την οποία ένεκα του υπερβατικού της τύπου δεν υπάρχει αναλυτική ακριβής λύση. Γι’ αυτό η επίλυσή
της γίνεται με αριθμητική μέθοδο, όπως π.χ. η επαναληπτική μέθοδος Newton-Raphson.

Ζητούμενο είναι η έκκεντρη ανωμαλία Ε σε κάποια χρονική στιγμή  t, όταν είναι γνωστά τα
μεγέθη e, α και tp, οπότε είναι γνωστή η μέση ανωμαλία Μ. 

Λαμβάνουμε την πραγματική περίπτωση της τροχιάς περί τον Ήλιο του Κομήτη  Halley με τα
εξής στοιχεία (Wiesel 1997):

 μεγάλος ημιάξονας α = 2,68624·1012 m
 εκκεντρότητα e = 0,967298
 περίοδος P = 76α 33,5d = 76·365,25+33,5 = 27792,5d

ΛΥΣΗ: Εφαρμόζουμε την επαναληπτική διαδικασία της μεθόδου Newton-Raphson. 
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Ζητούνται η έκκεντρη και η αληθής ανωμαλία Ε και θ και η τροχιακή ακτίνα  r τη χρονική
στιγμή t = 993 d = 85795200 s μετά τη διέλευσή του κομήτη από το περιήλιο στον χρόνο tp = 0.

Από  τα  δεδομένα  υπολογίζεται  η  μέση  ανωμαλία  λαμβάνοντας  τη  βαρυτική  παράμετρο του
Ήλιου μΗ από τον ΠΙΝΑΚΑ 1.1/3.

M=n (t−t p )=√μH

a3
t=√1 ,327124399355⋅1020

(2 ,68624⋅1012)3
⋅85795200 →

M=0 ,2244924 rad

Η επαναληπτική υπολογιστική διαδικασία υπολογισμού της Ε αρχίζει από μία εύλογη αρχική
τιμή της υπολογιζόμενη από την ίδια την εξίσωση Κέπλερ Μ = Ε – sinΕ, η οποία για e = 0 δίνει την
τετριμμένη λύση Ε = Μ. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τον υπολογισμό μ’ αυτή την αρχική τιμή αλλά
υπάρχει μια καλύτερη αντιστρέφοντας - για μικρές τιμές της εκκεντρότητας e - την εξίσωση Κέπλερ στη 

……………………………………………………………………………………….

       

ΣΧΗΜΑ Ε4.2.4 Σχηματική  παράσταση  της  μεθόδου  Newton-Raphson:  η  μείωση  του  λάθους  ΔΜi οδηγεί  μετά  από  i =  k
επαναληπτικές προσεγγίσεις στο μηδενισμό της συνάρτησης f(E) για την τελική τιμή E = Ek.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Αυτή η τιμή αποτελεί την πρώτη πολύ αδρή λύση της εξίσωσης του Κέπλερ, η οποία διαφέρει από τη……….. 

i Ei (dM/dE)i ΔMi ΔEi

1 0,439824 0,124763 -0,196525 1,575187
2 2,015011 1,4156952 0,9170984 -0,647808
3 1,367203 0,804422 0,195391 -0,242896
4 1,124307 0,582319 0,0273422 -0,046954
5 1,077353 0,541828 9,543716·10-4 -1,7614·10-3

6 1,0755916 0,540329 1,316133·10-6 -2,4358·10-6

7 1,0755892 0,540327 1,9346·10-8 -3,58042·10-8

8 1,0755892 - - -

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε4.2.4 Η αριθμητική επίλυση της εξίσωσης Κέπλερ με τη μέθοδο  Newton-Raphson μετά από επτά επαναληπτικούς
υπολογισμούς δίνει την τιμή της έκκεντρης ανωμαλίας Ε = 1,0755892 rad.

f(E) = (E – esinE) - M 

 ΔΜi 

  Ei 

 E = Ek 

   •
   E

 f(E) 

     •

     Ei+1 

ΔΜi

Ei+1−E i

→
ΔΜi

ΔEi

≈−(dMdE )
i
→

ΔE i≈−
ΔΜi

(dM /dE )i
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.2.7Α  Εύρεση της ακτίνας βαρυτικής επιρροής (ή δραστικότητας) της Γης 
r=¿RSOI

¿ . 

Θεωρείται ένας γήϊνος δορυφόρος ή ένα διαστημόχημα Δ/Ο, που ως συνήθως έχει μια μάζα mΔ/Ο

(πολύ μικρή σε σύγκριση με τον πλανήτη Γη μάζας m) και περιφέρεται περί τον Ήλιο μάζας Μ. Θεωρούμε
το  Δ/Ο  ˝τοποθετημένο˝  ακριβώς  σ’ αυτήν  την  απόσταση  r,  στην  οποία  η  βαρυτική  δύναμη  της  Γης
αντισταθμίζει  το κοσμικό βαρυτικό πεδίο,  δηλ.  κυρίως τη βαρυτική έλξη του Ήλιου.  Η Γη μαζί  με το
δορυφορικό της διαστημόχημα περιφέρονται ταυτόχρονα γύρω από τον Ήλιο. Υποθέτουμε ότι οι τροχιές
είναι κυκλικές και κατά τη θεωρούμενη χρονική στιγμή το Δ/Ο ευρίσκεται προς τη μία ή την άλλη πλευρά
του Ήλιου, όπως δείχνει το ΣΧΗΜΑ Ε4.2.7A.

Να ευρεθεί η απόσταση r, που αντιστοιχεί στην ακτίνα επιρροής της Γης 
r=¿ RSOI

¿ . 

ΛΥΣΗ:            Η σφαίρα επιρροής ενός πλανήτη σε σχέση με τον Ήλιο ή ενός δορυφόρου σε σχέση με τον
πλανήτη του υπολογίζεται με τη σχ.(4.2.43) που κατέστρωσε ο Lagrange, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση
του ηλιακού βαρυτικού πεδίου ως ένα είδος διαταραχής. Ακριβέστερη μπορεί να θεωρηθεί η σχ.(4.2.44),
της οποίας η κατάστρωση ακολουθεί το μονοσήμαντο πρότυπο του ΣΧΗΜΑΤΟΣ Ε4.2.7A.

         Η βαρυτική επιτάχυνση  bg που ασκούν Γη και Ήλιος στο Δ/Ο εκφράζονται με τη βοήθεια του νόμου της
παγκόσμιας έλξης

Fg=−G
Mm
r 2

→ bg=
F g

m  

προσαρμοσμένο στο στιγμιότυπο του σχήματος για τη θέση του Δ/Ο στην απόσταση       R - r:

bg=−G
M

(R−r )2
+G m

r2
(4.2.7Α1)

…………………………………………………………………………………………………

 

ΣΧΗΜΑ Ε4.2.7A Το Δ/Ο έχει πολύ μικρή μάζα σε σύγκριση με τη Γη και κινείται στη σφαίρα επιρροής της αλλά ταυτόχρονα και στο
βαρυτικό πεδίο του Ήλιου.Ο υπολογισμός γίνεται για τις δύο ακραίες θέσεις του Δ/Ο επι της ευθείας Γης – Ήλιου και καταλήγει στο
ίδιο αποτέλεσμα για την RSOI, , σχ.(4.2.44).

Τα αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται με τον τύπο της σχ.(4.2.44), όπου η απόσταση r αντιστοιχεί στην ακτίνα επιρροής

της Γης 
r=¿ RSOI

¿ . Σ’ αυτή την απόσταση - μπορούμε να φανταστούμε ότι - το Δ/Ο ευρίσκεται σε πλήρη ισορροπία
μεταξύ των δύο βαρυτικών πεδίων του Ήλιου και της Γης. Οι δύο αυτές χαρακτηριστικές θέσεις του Δ/Ο επί της
ευθείας  Γης  –  Ήλιου  είναι  κατά  προσέγγιση  τα  ονομαζόμενα  ″σημεία  Lagrange L1 και  L2″,  όπου  μπορεί  να
τοποθετηθεί ένας τεχνητός δορυφόρος με το πλεονέκτημα, ότι η θέση του πρακτικά μπορεί να διατηρηθεί ″επ’ άπειρον
″ ελαχιστοποιώντας έτσι τις συνήθως απαιτούμενες διορθώσεις τροχιάς ένεκα του ηλιακού βαρυτικού πεδίου. Φυσικά
το Δ/Ο περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε μια ακτίνα  R -  r ή  R +  r που οριοθετεί τη σφαίρα επιρροής της Γης.
Σημειώνεται ότι  υπάρχουν επίσης άλλα τρία σημεία  Lagrange (L3,  L4,  L5),  από τα οποία όμως τα δύο δεν είναι
ευσταθή όπως το L2 (και το L4).

Τονίζουμε πάντως και πάλι, ότι στην αεροδιαστημική πρακτική έχει επικρατήσει η χρήση της σχ.(4.2.43) και
όχι  της  σχ.(4.2.44)  παρά  το  ακριβέστερο  αποτέλεσμά  της.  Όμως  στις  τεράστιες  αποστάσεις  του  διαστήματος  η
απόκλιση μεταξύ των δύο σχέσεων δεν επηρεάζει ουσιαστικά τους υπολογισμούς. Όπως ήδη αναφέρθηκε η εισαγωγή
του  μεγέθους  της  σφαίρας  επιρροής  διευκολύνει  τον  υπολογισμό  των διαπλανητικών  τροχιών  με  τη  μέθοδο  της
″συναρμογής των κωνικών τροχιών″, η οποία θα αναλυθεί και εφαρμοστεί στο Κεφάλαιο 9.

 ΗΛΙΟΣ

   ΓΗ

I⃗
 R

 r

   Δ/Ο

    mΔ/Ο     mΔ/Ο
 r
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Όμως ο τύπος, σχ.(4.2.7Α9 ή σχ.(4.2.7Α10),  έχει  και μια άλλη σπουδαία σημασία στην αστροφυσική. Η
ακτίνα r (ή RSOI) δηλώνει το μέγιστο δυνατό μέγεθος που μπορεί νa πάρει το πλανητικό σώμα μάζας m. Αν ο πλανήτης
μεγάλωνε τόσο ώστε να αποκτήσει ακτίνα r, δεν θα μπορούσε πλέον καμμία μάζα να προστεθεί σ’ αυτόν, διότι ακόμη
και μικρά σώματα θα αποσπούνταν απ’ αυτόν από τη βαρυτική έλξη του Ήλιου. Πρόκειται για το ″όριο του Roche″
γνωστό από τον ομώνυμο επιστήμονα που το ανακάλυψε.   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.2.7Β     Ακτίνες επιρροής (ή δραστικότητας) της Γης, Αφροδίτης, Σελήνης, του

                                      Άρη, Δία και Πλούτωνα

Οι  ακτίνες  επιρροής  (ή  δραστικότητας)  της  Γης,  Αφροδίτης,  Σελήνης,  του  Άρη,  Δία  και  Πλούτωνα
ευρίσκονται με τη βοήθεια της σχ.(4.2.43) και εναλλακτικά με τη σχ.(4.2.44) χρησιμοποιώντας τις τιμές της
βαρυτικής παραμέτρου μ και τις μέσες αποστάσεις a από τον ΠΙΝΑΚΑ 1.1/3.

Λύση: Οι ακτίνες επιρροής υπολογίζονται σε σχέση με το κεντρικό σώμα. Για τους πλανήτες είναι ο Ήλιος, για τους
δορυφόρους τους οι ίδιοι οι πλανήτες.

Για τη Γη είναι:
………………………………………………………………………………….

ΓΗ
ΣΕΛΗΝ

Η
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΗΣ ΔΙΑΣ ΠΛΟΥΤΩΝ

R = a, AU 1,0 384600* 0,723 1,524 5,203 39,557
μm, km3/s2 398600,4 4902,8 324858,8 42828,3 1,267·108 1020,9

μm/μΜ 3,0035·10-6 0,0123 2,44784·10-6 3,227·10-7 9,547·10-4 7,693·10-9

RSOI1, km 924647 66217 615995 577349 48208774 3361918

RSOI2, km 1496560 61556 1010689 1084284 53140774 8099788

* Για τη Σελήνη δίνεται η απόστασή της από τη Γη σε km.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε4.2.7Β Υπολογισμός της ακτίνας επιρροής της Σελήνης, Γης, του Άρη, Δία και Πλούτωνα με τις δύο σχ.(4.2.43 και 44).
                  

Στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ Ε4.2.7Β συνοψίζονται τα αποτελέσματα για τους πέντε παραπάνω πλανήτες και την
Σελήνη. 

Σημειώνουμε, ότι ως επικρατέστερη τιμή θεωρείται η ανωτέρω μικρότερη, δηλ. η RSOI1, σχ.(4.2.43).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.3.2  Τροχιακά στοιχεία Δ/Ο σε γήινη μεταβατική κυκλική τροχιά ύψους 469 km.

            Το πυραυλικό σύστημα εκτόξευσης KOSMOS 3M θέτει σε μεταβατική κυκλική τροχιά ύψους 469
km περί τη Γη ένα Δ/Ο μάζας 1300  kg, το οποίο μετά από 35,4  h αυτοπροωθείται προς την τελική
τροχιά επιχειρησιακής λειτουργίας. 

Πόσες περιφορές έχει συντελέσει το Δ/Ο σε αυτό το διάστημα και με ποια ταχύτητα, γωνιακή ταχύτητα,
περίοδο περιφοράς και ειδική ενέργεια;

•    Δεδομένα της εφαρμογής:          

m=1300 kg , h=469 km , Δ t=35 ,4 h
Rc=RE+h=6378 ,135+469 → Rc=6847 ,135 km   

Λύση: Υπολογίζονται:

•     Συχνότητα περιφοράς, δηλ. ο αριθμός περιφορών στη μονάδα του χρόνου, από τις σχ.(4.3.6 και 7):

N=0 ,00017735
1
s
=0 ,63846

1
h     

•     Αριθμός περιφορών σε χρόνο Δt = 35,4 h:  Δ t⋅N=22 ,6 περιφορ ές

•    Γωνιακή ταχύτητα (ή μέση κίνηση) από τη σχ.(4.3.8):  

ωc=nc=√ μ
Rc

3

•     Ταχύτητα περιφοράς από τη σχ.(4.3.4):            
V c=√ μ

Rc

→ V c=7 ,63
km
s
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•     Περίοδος περιφοράς, δηλ. η διάρκεια μιας περιφοράς του Δ/Ο γύρω από τη Γη:

Pc=5638 ,64 s=1h 33min 58 ,64 s

•     Ειδική ενέργεια περιφοράς από τη σχ.(4.2.39) ή τη σχ.(4.2.40):

………………………………………………………

Οι  δύο  εξισώσεις  είναι  ίδιες  και  η  πολύ  μικρή  διαφορά  των  αριθμητικών  αποτελεσμάτων
οφείλεται στις στρογγυλεύσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.3.3Α     Δορυφορική τροχιά τύπου Molniya

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη δορυφορική τροχιά τύπου Molniya, δηλ. του ρωσικού τηλεπικοινωνιακού
Δ/Φ με ημιγεωσύγχρονη ελλειπτική τροχιά με ύψος απογείου περίπου 40000 km και ύψος περιγείου 500
km. Απαιτείται να υπολογίσουμε το κλάσμα του χρόνου, στο οποίο ο Δ/Φ παραμένει στο επιχειρησιακό
πεδίο γωνίας  ± 30° από το απόγειο.

ΛΥΣΗ:  •    Υπολογίζουμε την εκκεντρότητα από τη σχ.(4.2.8β):             

…………………………………………………..

•     Η τροχιακή περίοδος προκύπτει από τη σχ.(4.2.26a):  
P=2 π √ a3

μ

………………………………………………………………   

•     Η μέση κίνηση από τη σχ.(4.2.21a) είναι:  
n=2π

P

……………………………..

•   Το επιχειρησιακό πεδίο του Δ/Φ είναι σε γωνία Δα = ± 30° από το απόγειο. Αυτό σημαίνει ότι ο
Δ/Φ ευρίσκεται εκτός επιχειρησιακού πεδίου για κάθε γωνία αληθούς ανωμαλίας θ

|θ|< (180∘−Δα ) → |θ|<150∘

από το περίγειο. Ως επόμενο στοιχείο υπολογίζουμε τον χρόνο από τον οποίο ο Δ/Φ δεν ευρίσκεται
στο επιχειρησιακό πεδίο, δηλ. τη διαφορά t -  tp του τρέχοντος χρόνου t από τη χρονική στιγμή  tp

διέλευσης  του  Δ/Φ  από  το  περίγειο.  Από  τις  σχ.(4.2.20  και  23a)  είναι  αντίστοιχα:
………………………………………………………………………………………………………

30°

     ΑΠΟΓΕΙΟ

        Ε

        

         Π

  

    •

   •

θ = 150°

40000 km

 46378,135 km

500 km

30°

 6878,135 km

   

    ΓΗ  ΠΕΡΙΓΕΙΟ
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ΣΧΗΜΑ Ε4.2/1 Υπολογισμός της διάρκειας της επιχειρησιακής περιόδου ενός δορυφόρου τύπου  Molyina για επιχειρησιακό
πεδίο ± 30° από το απόγειο.

•  Ο χρόνος των 8467,933  s είναι αυτός που διέρρευσε από τη στιγμή που ο Δ/Φ πέρασε από το
περίγειο, διανύοντας γωνία αληθούς ανωμαλίας 150°. Οπότε ο επιχειρησιακός χρόνος είναι:

………………………………………………………………….

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.3.3Β  Εκτόξευση δορυφόρου από γήινη τροχιά αναμονής σε γεωστατική τροχιά

             Ένας τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος περιφέρεται σε ισημερινή κυκλική τροχιά αναμονής σε
ύψος  h = 173  km, από την οποία πρόκειται να εκτοξευθεί με αυτοφερόμενη βαθμίδα εκτόξευσης σε
γεωσύγχρονη  ισημερινή  τροχιά  (δηλ.  γεωστατική  τροχιά).  Η μετάβαση  στο  ύψος  της  γεωσύγχρονης
τροχιάς γίνεται με ένα ημιελλειπτικό ίχνος πτήσης, του οποίου ο μεγάλος ημιάξονας έχει την τιμή α = (r
+ Rgeo)/2, όπου r = RE + h η ακτίνα της τροχιάς αναμονής και Rgeo η ακτίνα της γεωσύγχρονης τροχιάς.
Να υπολογιστούν:

 (α) η μεταβολή ταχύτητας για την εισαγωγή στην ελλειπτική μεταβατική τροχιά, 

(β) η μεταβολή ταχύτητας για να εισαχθεί ο Δ/Ο στη γεωσύγχρονη τροχιά και 

(γ) ο χρόνος μετάβασης στη γεωσύγχρονη τροχιά, όπου  Rgeo = 42164,167 km.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ύψος κυκλικής τροχιάς αναμονής  h = 173  km, περίοδος γεωσύγχρονης τροχιάς  Tgeo =
23h 56min 4,09s (ένα ″αστρικό″ εικοσιτετράωρο), βαρυτική παράμετρος Γης μΕ = 398600,4  km3/s2,
ακτίνα Γης RE = 6378,135 km.  

ΛΥΣΗ: Το σκαρίφημα της εφαρμογής διευκρινίζει τα δεδομένα και τα ζητούμενα.

Η εστία και των τριών τροχιών είναι το Κέντρο της Γης. Η ελλειπτική τροχιά μεταφοράς έχει
περίγειο το σημείο Α και απόγειο το σημείο Β. Στο σημείο Α ο Δ/Φ έχει την ταχύτητα της κυκλικής

   α

Vc

  r

 RE

 Rgeo

 h

  A

 B

 Vgeo

 VB  

 ΔVB

 Vgeo = VB - ΔVB 

 Vgeo

 Vc

    ΔVΑ

   VΑ = Vc + ΔVA 

    ΓΗ

τροχιά 
αναμονής

ελλειπτική 
τροχιά μεταφοράς

γεωσύγχρονη
τροχιά 
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τροχιάς αναμονής  VA =  Vc. Με το αυτοφερόμενο προωθητικό του σύστημα αυξάνει την ταχύτητά του
κατά ΔVA και  έτσι με ταχύτητα  VA =  Vc + ΔVA εισέρχεται στην ημιελλειπτική τροχιά μεταφοράς. Η
μετάβαση στη γεωσύγχρονη τροχιά διαρκεί χρόνο ΤAB, ο Δ/Φ φθάνει στο σημείο Β με ταχύτητα VΒ και
εκεί - στο σημείο Β - πρέπει να επιβραδυνθεί στην ταχύτητα Vgeo. Για να το επιτύχει το προωθητικό του
σύστημα ενεργοποιείται με ανασχετική ταχύτητα ΔVΒ, έτσι ώστε Vgeo = VB - ΔVB.

(α) Η ταχύτητα της κυκλικής τροχιάς αναμονής των 173 km υπολογίζεται από τη σχ.(4.3.4):

V c=√ μE

r
=√398600 ,4

6378 ,135+173
→ V c=7800 ,3 m /s

  Σ’  αυτή  την  ταχύτητα  πρέπει  να  προστεθεί  η  αύξηση  ταχύτητας  ΔVA του  δορυφορικού
συστήματος  πρόωσης,  ώστε  συνολικά  να  προκύπτει  η  ταχύτητα  περιγείου  της  ελλειπτικής  τροχιάς
μεταφοράς

V p=V A=V c+ΔV A  

……………………………………………………………..

Και η αύξηση της ταχύτητας στο σημείο Α είναι

ΔV A=V A−V c=10262,8−7800 ,3 → ΔV A=2462,5 m /s  

(β)  Στο σημείο Β της άφιξης (εισαγωγής) του Δ/Φ στη γεωσύγχρονη τροχιά, όπου και το απόγειο της
ελλειπτικής τροχιάς μεταφοράς, έχουμε

………………………………………………………………………..

Άρα  στο  σημείο  Β  εισαγωγής  στη  γεωσύγχρονη  τροχιά  ο  Δ/Φ  πρέπει  να  επιβραδύνει  την

ταχύτητά του κατά                  ΔV B=V geo−V B=3074 ,66−1594 ,54 → ΔV B=1480 ,1 m / s

(γ)  Ο χρόνος μετάβασης του Δ/Φ από το σημείο Α στο Β της γεωσύγχρονης τροχιάς είναι η
ημιπερίοδος της ελλειπτικής τροχιάς μεταφοράς με μεγάλο ημιάξονα α και  υπολογίζεται  από τη σχ.
(4.2.26α), βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4.3/1:

T AB=5h 15 min 16 ,15 s

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.3.6  Εκτόξευση  διαστημοχήματος σε εξωγήινη αποστολή  μέ υπερβολική  τροχιά
(στο 

                                παράδειγμα: αποστολή Viking Ι για προσεδάφιση του Mars Lander  στον Άρη).

                 Στη σχ.(4.3.35), 
V=√2

μ
r
+ μ
a , παρουσιάζεται ο μεγάλος ημιάξονας της υπερβολής, ο

οποίος είναι δεδομένος για κάθε συγκεκριμένη αποστολή με την αντίστοιχη προϋπολογισμένη μορφή της
τροχιάς.  Όμως  μια  εκτίμηση  αυτού  του  μεγέθους  είναι  δυνατή  λαμβάνοντας  υπόψη,  ότι  η  αληθής
ανωμαλία  θα πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερη  των  90ο και  μικρότερη  των  180ο κυρίως  στις  πρακτικές
εφαρμογές σε τιμές πλησίον των 135ο, δηλ. όπου οι ασύμπτωτες είναι κάθετες μεταξύ τους. Εφαρμογή με
αυτή τη τιμή δίνει (με τις σχέσεις του ΠΙΝΑΚΑ 4.3/2)
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cosθα  = 
−1
e  =  cos135ο   = -0,7071       e = 1,4142

Με 400 km ύψος εισόδου στην τροχιά προκύπτει ο μεγάλος ημιάξονας α με τη σχ.(4.3.58). Από
τις προηγούμενες σχ.(4.3.38 και 39) υπολογίζεται η ταχύτητα εισόδου στην τροχιά Vbo:

α=
r p

e−1
=
RE+h
e−1     

a=6378 ,135+400
1 ,4142−1

=6778 ,135
0 ,4142

=
 16364,4 km

V bo=√V esc
2 +V HE

2 −V SOI
2 =V H

Η απόσβεση  του  κινητήρα  επιδιώκεται  να  γίνεται  στο  περίγειο  οπότε  είναι  rbo =  rp,  όπου
επιλέγεται να είναι το σημείο εκφυγής από την τροχιά αναμονής προς την υπερβολική τροχιά εκφυγής:

V esc
2 = 2 μ

r bo
=2⋅398600 ,4

6778 ,135
=117 ,6136 km2 /s2 → V esc=10 ,845 km / s

V HE
2 = μ

α
=398600 ,4

16363 ,4
=24 ,3578 km2 / s2 → V HE=4 ,9354 km /s

Με την ακτίνα επιρροής από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.2.7Β: RSOI  = 924647 km

 

V SOI
2 = 2μ

RSOI

=2⋅398600 ,4
924647

=0 ,86217 km2 /s2 → V SOI=0 ,92853 km /s
 

V H
2 =V bo

2 =V esc
2 +V HE

2 −V SOI
2

        V bo=√141 ,10923  = 11,879 km/s

Τα παραπάνω μεγέθη αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Κατά την εκτόξευση του δορυφόρου
Viking I με στόχο την προσεδάφισή του στον Άρη (Mars Lander 1979) ήταν α = 18849,7 km και  e =
1,3482. Οι τιμές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα

θα=arccos(−1/e )=arccos (−1/1 ,3482 )=arccos (−0 ,7417297 ) →
θa=137 ,879∘=2 ,406462 rad   

r p=r bo=α (e−1)=18849,7 (1 ,3482−1 )     
r p  = 6563,47 km  ,  

r p=RE+hp → hp=r p−RE=6563 ,47−6378 ,135=185 ,335  km

Η εκτόξευση έγινε με πύραυλο Titan III.E που πρόσφερε το απαραίτητο περίσσευμα ταχύτητας
κατά τη σχ.(4.3.40)

C 3=VHE
2 = μ

α     
C3=398600, 4

18849,7
=21,1462

 km2/s2

Η ταχύτητα εισαγωγής στην τροχιά είναι      V bo
2 =V esc

2 +VHE
2 −V SOI

2

V bo
2 = 2⋅398600 ,4

6378 ,135+185 ,335
+21 ,1462−0 ,86217=121 ,46+21 ,1462−0 ,86217

 

V bo
2 =141 ,7443 km2 /s2 → V bo = 11,906 km/s
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Κατά κανόνα όμως η εισαγωγή ενός διαστημοχήματος στην υπερβολική (ή άλλη) τροχιά δεν
γίνεται  αμέσως μετά την ολοκλήρωση της  εκτόξευσης.  Παρεμβάλλεται  συνήθως μία κυκλική τροχιά
γύρω από τη  Γη,  στην  οποία  το  διαστημόχημα  μαζί  μ’ ένα  πρόσθετο  σύστημα  τελικής  εκτόξευσης
παραμένει για ένα διάστημα περιστρεφόμενο περί τη Γη και προοριζόμενο για την τελική μετάβαση.

Είναι η γήϊνη τροχιά αναμονής ή στάθμευσης (earth parking orbit), από την οποία με ειδικό
σύστημα ταχείας εκτοξεύσεως το διαστημόχημα εισάγεται στην υπερβολική τροχιά. Αν η κυκλική τροχιά
αναμονής ευρίσκεται σε ύψος 400 km τότε η ταχύτητα του διαστημοχήματος είναι Vc = 7,6686 km/s, βλ.
σχ.(4.3.5). Για να φθάσει την υπερβολική ταχύτητα VH = 11,906 km/s που θα εισάγει το διαστημόχημα
στην υπερβολική τροχιά απαιτείται η μεταβολή - αύξηση της ταχύτητας κατά

ΔV = VH – Vc = Vbo – Vc  = 11,906 – 7,6686 = 4,2374 km/s

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.5.1  Αεροδυναμική αντίσταση δορυφόρου και  προϋπόθεση διατήρησης τροχιάς
του. 

      Δορυφόρος μάζας m =  410 kg με μετωπική επιφάνεια A =2,1 m2 και  αεροδυναμικό συντελεστή
αντίστασης CD  2,2  κινείται σε κεπλεριανή με αρχική ταχύτητα V = 7,814 km/s σε ατμοσφαιρικό ύψος

h =150 km, όπου η πυκνότητα είναι  ρ = 1 ,81⋅10−9
 kg/m3.

(α) Ζητούνται η επιβράδυνση, ο βλητικός συντελεστής και η δύναμη αντίστασης.

(β) Ποια η απαιτούμενη  ισχύς προώθησης για να διατηρείται ο Δ/Φ στη τροχιά του;

Λύση:        (α)       Επιβράδυνση 
bD=−1

2

C D A

m
ρ V 2

=
−6 ,2266⋅10−4 m

s2
 

βλητικός συντελεστής ΒD  = 88,74 

kg

m2
,       δύναμη αντίστασης FD=  = 0,2553 Ν         

(β) Η δύναμη αντίστασης είναι πολύ μικρή αλλά αισθητή, αφού αντιστοιχεί σε κινηματική ισχύ PD = FD·V
  PD = 1995 W    2 kW. Για να διορθώνεται η τροχιά του Δ/Φ ώστε να παραμένει στο ύψος των 150
km το προωθητικό του σύστημα πρέπει να παρέχει τα 2 kW και αντίστοιχη ώθηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.5.2   Μεταβολή (μείωση) του τροχιακού ύψους δορυφόρου ένεκα αεροδυναμικής

                                αντίστασης.

        Η επίλυση της διαφορικής  εξίσωσης,  σχ.(4.5.5),  δίνει  τη  ζητούμενη μεταβολή (μείωση) της
τροχιακής ακτίνας. Η επίλυση είναι δυνατή όταν είναι γνωστή η κατανομή της πυκνότητας με το ύψος, η
οποία  συνήθως δεν δίνεται σε κλειστή μορφή για όλη την ατμόσφαιρα. Όμως επαρκεί για πρακτικούς

σκοπούς ή αριθμητική επίλυση κατά βήματα 
ΔR=R j−R j−1  και σχετικά μικρή χρονικά διαστήματα

Δt μεγέθους, π.χ. της διάρκειας περιστροφής περί τη Γη, όπως μπορεί να εκφραστεί με την προηγούμενη
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.5.1. 

Λύση: (α) Αρχίζοντας από την πρώτη περιστροφή j = 1 η μείωση της ακτίνας της τροχιάς είναι 



11

dR
dt

=−√R ρ (R ) √μ
BD

→
ΔR j

Δt j
=
R j+1−R j

Δt j
→

R j+1=R j−√R j ρ(R j)
√ μ
BD

⋅Δt j

……………………………

Δt j=P j=
2 πR j

V cj

=2⋅π⋅6528135
7814

=
5249,23 s

…………………………………………………

R j+1= 6528135 – 5461,578 = 6522673 m, ΔR j = 5,461 km 

Άρα  μετά  από  μια  περιστροφή  ο  δορυφόρος  μας  χάνει  ύψος  5,461  km και  η  νέα  ακτίνα
περιστροφής  του  είναι  6522,67  km.  Στο  νέο  βήμα  j+2  ευρίσκεται  η  πυκνότητα  από  πίνακες,  (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), και επαναλαμβάνεται παρόμοιος υπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη, ότι η νέα ταχύτητα
και το χρονικό βήμα είναι 

   …………………………………………………….   

Δt j+1=
2πR j+1

V cj+1

=2⋅π⋅6522673
7817 ,3

→ Δt j+1=
5242,62 s                                

ΕΦΑΜΟΓΗ 4.6.1  Προσδιορισμός της γήινης τροχιάς Δ/Ο από την στιγμιαία μέτρηση του ύψους
                              τροχιάς, της ταχύτητας και της γωνίας πτήσης 

          Σε σταθμό παρακολουθήσεως διαστημοχημάτων εντοπίζεται  Δ/Ο σε ύψος 1587 km από την
επιφάνεια του πλανήτη Γη να κινείται με ταχύτητα 10810,8 m/s και υπό γωνία πτήσης 24,015ο.
(α) Να ευρεθεί η μορφή της τροχιάς, το μέγεθός της (δηλ. ο μεγάλος ημιάξονας α) και η εκκεντρότητα. 
(β) Αρκούν αυτά τα στοιχεία για τον πλήρη προσδιορισμό της τροχιάς;

Λύση: 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στους  ακόλουθους  και  παρεμφερείς  υπολογισμούς,  ιδιαίτερα  όταν  αφαιρούνται  μεγάλοι  αριθμοί,
καταγράφουμε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Και αφήνουμε τη ‘στρογγύλευση’
για το τέλος!

 Η τροχιακή ακτίνα ως προς το πλανήτη Γη (ακτίνας 6378,135 km) είναι:
r = RE  + h    r = 6378,135 + 1587 = 7965,135 km

 Η ειδική ενέργεια του διαστημοχήματος για τα παραπάνω μετρηθέντα μεγέθη ύψους και ταχύτητας δίνεται με
τη σχ.(4.6.2)

………………………………………………….
 Από τη σχ.(4.6.3) υπολογίζουμε το μεγάλο ημιάξονα:

a=− μ
2 ε

  →   a
 = 

−398600 ,4
2⋅8 ,393554  = - 23744,44 km

Ο αρνητικός μεγάλος ημιάξονας υποδηλώνει ήδη, ότι η τροχιά είναι μια υπερβολική αναχώρηση (ή εκφυγή)
από  τον  πλανήτη  Γη,  όπως  αποδείχθηκε  στην  παράγραφο 4.3.5  ή  βλ.  ΠΙΝΑΚΑ 4.2/1.  Υπολογίζουμε  την  ειδική
στροφορμή από τη σχ.(4.6.1):
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……………………………………………………..                                                                               
Το καθοριστικό στοιχείο για τη διαπίστωση του είδους της τροχιάς είναι η εκκεντρότητα, η οποία προκύπτει

από τη σχ.(4.6.4):
………………………………………………………………………..

Είναι e > 1 γεγονός που επιβεβαιώνει, ότι η τροχιά είναι πράγματι μία υπερβολική τροχιά εκφυγής από τον
πλανήτη Γη (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4.2/1). 

(β) Τα υπόλοιπα στοιχεία της τροχιάς αυτής υπολογίζονται από τους τύπους, που αναφέρονται στην υπερβολική τροχιά,
την οποία πραγματευθήκαμε στην παράγραφο 4.3.5.

Έτσι π.χ. από τη σχ.(4.2.14) υπολογίζεται η αληθής ανωμαλία θ

θ=arccos(a 1−e2

re
−1
e )

                             θ = 42,46ο 

Με την ακτίνα στο περίγειο, σχ.(4.3.15), προκύπτει επίσης η ταχύτητα στο περίγειο Vp από τη σχ.(4.2.32), η
οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη της μετρηθείσας V:

rp = α(e-1) = -23744,44(1,285953-1) = - 6789,794 km

V p=
H
r p

→
  

V p=
78655 ,754
6789 ,794

=
 11,5844 km/s > V (= 10,8 km/s)

ΣΧΗΜΑ Ε4.6.1   Με τα ανωτέρω δεδομένα για  ύψος h, ταχύτητα V και γωνία πτήσης γ σε μια συγκεκριμένη θέση του δορυφόρου m
υπολογίζεται, ότι η τροχιά είναι υπερβολική με εκκεντρότητα e > 1.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.6.5Α Υπολογισμός τροχιάς ενός Δ/Φ από το διάνυσμα θέσης και ταχύτητας

                                   μετρούμενων από παρατηρητήριο διαστημοχημάτων.

           Ένα επίγειο παρατηρητήριο διαστημοχημάτων δίνει για έναν Δ/Φ το διάνυσμα θέσης και

ταχύτητας ως εξής:                        
r⃗=7890 ,5 I⃗+648 { J⃗+7198 { K⃗ km ¿ V⃗=−1010 { I⃗ +6557 { J⃗ ¿−549 { K⃗ ¿ m / s¿ ¿¿

Τα στοιχεία  της  τροχιάς  του  Δ/Φ -  α,  e,  i,  Ω,  ω,  θ  -  μπορούν  να  καθοριστούν  με  τη  μέθοδο  της
προηγηθείσας παραγράφου με τη βοήθεια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Π.7, όπου δίνονται οι απαραίτητοι
κανόνες για τις πράξεις με διανύσματα.

Γη

υπερβολική τροχιά: e = 1,285953 

1,285953

m

γ = 24,015ο 

V = 10,8108 km/s  Μ

Vp 

RE

θ

περίγειο
αληθής ανωμαλία θ = 96,59ο 

  h = 1587 km

p
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ΛΥΣΗ:  Α. Ο μεγάλος ημιάξονας υπολογίζεται από τη σχ.(4.6.18), αφού προηγούμενα βρεθεί η ειδική

ενέργεια ε από τη σχ.(4.6.16):   
ε=V 2

2
−μ
r  με τη βαρυτική παράμετρο της Γης  μ = 398600,4

km3/s2.

Η ταχύτητα V και η ακτίνα r είναι οι απόλυτες τιμές των αντίστοιχων διανυσμάτων κατά τη σχ.
(4.6.17) και σύμφωνα με τα δεδομένα:

……………………………………..

Β.  Η μορφή της  τροχιάς  κθορίζεται  από την εκκεντρότητά  της,  η  οποία ευρίσκεται  από τη

διανυσματική σχ.(4.6.19):       
e⃗=

1
μ ((V 2−

μ
r ) r⃗−( r⃗⋅V⃗ ) V⃗ )

Απαιτείται το βαθμωτό (εσωτερικό) γινόμενο ακτίνας και ταχύτητας, το οποίο υπολογίζεται με
τη βοήθεια του τύπου της σχ.(Π.7.12)

r⃗⋅V⃗=(rI V I )+(r JV J )+(rKV K )=
=7890 ,5⋅(−1 ,010 )+648⋅6 ,557+7198⋅(−0 ,549 ) →

r⃗⋅V⃗=−7672 ,2 km2 /s

……………………………………………………………….

Αφού 0 < e < 1 η τροχιά είναι ελλειπτική με μεγάλο ημιάξονα α = 13203,5 km και εκκεντρότητα
e = 0,217104.

Γ. Η κλίση της τροχιάς  i σε σχέση με το ισημερινό επίπεδο της Γης υπολογίζεται από τη σχ.
(4.6.20)

i=arccos
K⃗⋅H⃗
KH

με H⃗= r⃗×V⃗

Πρέπει  λοιπόν  πρώτα  να  υπολογιστεί  η  στροφορμή  H⃗  με  τον  πολλαπλασιασμό  δύο
διανυσμάτων σύμφωνα με τη σχ.(Π.7.23) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

r⃗×V⃗=|
I⃗ J⃗ K⃗
r I r J rK
V I V J V K

|=(rJV K−V J rK ) I⃗−(r IV K−V I rK ) J⃗ +(r IV J−V I rJ ) K⃗

……………………………………………………………………

H⃗= r⃗×V⃗=H I I⃗+H J J⃗+H K K⃗=−47553 ,04 { I⃗−2938 ,096 { J⃗ ¿+52392 ,49 { K⃗ ¿ ¿

Χρειάζεται επίσης το μέτρο του διανύσματος της στροφορμής:

………………………………………………………………………….

Και η κλίση υπολογίζεται ως εξής:
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i=arccos
K⃗⋅H⃗
KH

=arccos
H K

H
=arccos(52392 ,49

70815 ,94 )=arccos (0 ,73984 )

Από τον υπολογισμό της γωνίας προκύπτει  i = 42,282° και  i = 360° - 42,282° = 317,718°.
Όμως 

………………………………………………………….

Δ. Το μήκος του αναβιβάζοντος συνδέσμου Ω υπολογίζεται με τη σχ.(4.6.21):

Ω=arccos
I⃗⋅⃗n
In

0∘≤Ω<360∘

με n⃗=K⃗× H⃗ , σχ.(4.6.22), υπολογιζόμενο ως εξής:

n⃗=K⃗× H⃗=|
I⃗ J⃗ K⃗
0 0 1
H I H J H K

|=

=(0⋅H K−H J⋅1) I⃗−(0⋅H K−H I⋅1 ) J⃗+ (0⋅H J−H I⋅0 ) K⃗
………………………………………………………………………..

Ω=arccos
I⃗⋅⃗n
In

=arccos
nI
n

=arccos(2938 ,096
47643 ,72 )=arccos (0 ,0616681 )

Ω=84 ,464∘ ή Ω=360∘−86 ,464∘=273 ,536∘

Η επιλογή της ορθής τιμής γίνεται με τη βοήθεια του κριτηρίου, σχ.(4.6.23):

 όταν είναι nJ ≥ 0 τότε       0° ≤ Ω ≤ 180°
 όταν είναι nJ < 0 τότε 180° < Ω < 360°

Στην  περίπτωσή μας  είναι  nJ = -  47553,04  km2/s < 0,  που  σημαίνει  ότι  η  ζητούμενη  τιμή του μήκους
αναβιβάζοντος συνδέσμου είναι

………………………………………………………………..

Ε. Η γωνία αναβιβάζοντος συνδέσμου και περιαψίδας (περιγείου) ω υπολογίζεται με τον τύπο της σχ.(4.6.24)

ω=arccos
n⃗⋅⃗e
ne

0∘≤ω<360∘

  

Υπολογίσαμε ήδη τα διανύσματα n⃗  και e⃗ , οπότε το απαιτούμενο βαθμωτό τους γινόμενο είναι

…………………………………………………………………………………..

Για την τελική επιλογή της ω εφαρμόζουμε το κριτήριο της σχ.(4.6.25):

 όταν είναι eΚ  ≥ 0 τότε       0° ≤ ω ≤ 180°
 όταν είναι eK < 0 τότε  180° < ω < 360°

Επειδή πράγματι eK = 0,11698 > 0, η ζητούμενη ορθή τιμή είναι
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ω=126 ,785∘

ΣΤ. Η αληθής ανωμαλία θ του Δ/Ο προκύπτει από τη σχ.(4.6.26):

θ=arccos
e⃗⋅⃗r
er

0∘≤θ<360∘

με γνωστά ήδη τα e =  0,217104 και r = 10700 km και απαιτούμενο το

e⃗⋅⃗r=(eI r I )+ (eJ rJ )+(eK rK )=
=0 ,12038⋅7890 ,5+0 ,13769⋅648+0 ,11698⋅7198 →

e⃗⋅⃗r=1881 ,104
………………………………………………………………..

θ=arccos
e⃗⋅⃗r
er

=arccos(1881 ,104
0 ,217104⋅10700 )=arccos (0 ,809769 )

θ=35 ,927∘ ή θ=360∘−35 ,927∘=324 ,073∘

Η επιλογή της ορθής λύσης γίνεται με τη βοήθεια του κριτηρίου, σχ.(4.6.28):

 όταν είναι r⃗⋅V⃗≥0 , δηλ. επίσης γ > 0°, τότε       0° ≤ θ ≤ 180°

 όταν είναι r⃗⋅V⃗ <0 , δηλ. επίσης γ < 0°, τότε  180° < θ < 360°

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.6.5Β  Σχεδιασμός  τροχιάς δορυφόρου (Δ/Φ) με τον προσανατολισμό της καθώς
και

                                  την ακριβή θέση του Δ/Φ. 

               Ένας γήϊνος δορυφόρος στη θέση της τροχιάς του, που μετρούσε το ραντάρ του επίγειου

παρατηρητηρίου,   r⃗=−16320 { I⃗+620 { J⃗ ¿+5245 { K⃗ ¿ km¿

έχει ταχύτητα V⃗=−3090 { I⃗−3310 { J⃗ ¿+256 { K⃗ ¿ m/ s¿

(α) Να σχεδιαστεί η τροχιά του Δ/Φ με όλα τα στοιχεία μορφής και τον προσανατολισμό της καθώς και
η ακριβής θέση του Δ/Φ. 

(β)  Να  γίνει  σύγκριση  με  την  τροχιά  του  Δ/Ο  της  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  4.6.5Α  και  να  σχολιασθούν  οι
ομοιότητες και διαφορές.

  ^
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ΛΥΣΗ: Α.  Με την ίδια μέθοδο επίλυσης όπως στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4.6.5Α προκύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία:

 Η θέση του Δ/Φ ευρίσκεται σε απόσταση r από την εστία της τροχιάς, δηλ. το κέντρο του πλανήτη
Γη, και εκεί έχει την ταχύτητα V και την ειδική ενέργεια ε, οπότε σύμφωνα με τις σχ.(4.6.16 και 17)
προκύπτουν:

 Ο μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς α υπολογίζεται από τη σχ.(4.6.18): a=15384 ,3 km

 Η  μορφή  της  τροχιάς  καθορίζεται  από  την  εκκεντρότητά  της,  η  οποία  προκύπτει  από  τη
διανυσματική σχ.(4.6.19):  …………………………………………

 Η κλίση της τροχιάς i, δηλ. η γωνία μεταξύ του επιπέδου της τροχιάς του Δ/Φ και του ισημερινού
επιπέδου της  Γης,  καθορίζεται  από τη  σχ.(4.6.20),  αφού προηγούμενα  βρεθεί  το  διάνυσμα της

στροφορμής H⃗ και το μέτρο της Η:        
H⃗=17519 ,67 { I⃗−12029 ,13 { J⃗ +55935 { K⃗ ¿ ¿H=|H⃗| → H=59836 ,13 km2 / s ¿ ¿

…………………………………………………………………………………………..

 Το μήκος του αναβιβάζοντος συνδέσμου Ω προσδιορίζεται από τη σχ.(4.6.21), αφού προηγούμενα

υπολογιστεί το διάνυσμα της γραμμής των συνδέσμων n⃗ , σχ.(4.6.22), και το αντίστοιχο μέτρο

του n:        
n⃗=12029 ,13 { I⃗ +17519 ,67 { J⃗+0 K⃗ ¿n=|n⃗| → n=21251 ,8 km2 /s ¿¿

…………………………………..

 Η γωνία αναβιβάζοντος συνδέσμου και περιαψίδας (περιγείου) ω υπολογίζεται με τον τύπο της σχ.
(4.6.24) και προκύπτουν ω = 17,02° ή ω = 360° - 17,02° = 342,98°. Η τελική επιλογή της ω 

Η  αληθής  ανωμαλία  θ,  που  καθορίζει  τη  θέση  του  Δ/Φ  στην  τροχιά  του,  προκύπτει  από  τη
……………………………………………………

Τα υπολογισθέντα έξι τροχιακά στοιχεία του μεγέθους, της μορφής και του προσανατολισμού της τροχιάς του
Δ/Φ παριστάνονται με ευκρίνεια στο παραπάνω σκαρίφημα. 

^
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