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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές  

Η διεύρυνση των ορίων της Ρευστοµηχανικής προς τις υψηλές ταχύτητες και θερµοκρασίες και 
στις αραιωµένες ατµόσφαιρες τόσο της Γης όσο και άλλων πλανητών επιβλήθηκε µε την επέκταση της 
αεροναυπηγικής στην τεχνολογία των πυραύλων, των αεροδιαστηµοπλάνων και γενικότερα των 
διαστηµικών εφαρµογών. Η ανάπτυξη των αντίστοιχων Ρευστοθερµικών Συστηµάτων στις τελευταίες 
δεκαετίες πριν το 2000 ήταν ραγδαία και συναρπαστική µε πρωτοποριακές εφαρµογές στους 
πυραυλοκινητήρες, στην πυραυλική πτήση και κυρίως στις εκτοξεύσεις και την εισαγωγή 
διαστηµοχηµάτων σε τροχιά. Η εξέλιξη αυτή συνεχίζεται και σήµερα µε αντατικό ρυθµό και µεγάλες 
προοπτικές. 

Η εκτόξευση πυραύλων, ιδιαίτερα των πολυβάθµιδων πυραυλικών συστηµάτων, όπως του 
Διαστηµικού Μεταφορικού Συστήµατος (“διαστηµικό λεωφορείο” Space Shuttle), των διαστηµικών 
αποστολών του ρωσικού Soyuz και του ευρωπαϊκού ATV (Automotive Transfer Vehicle) προς τον 
σηµερινό Διεθνή Διαστηµικό Σταθµό (International Space Station, ISS), αποτελεί πάντα µια 
συναρπαστική και εξαιρετικά σηµαντική “σκηνή”, την κορυφαία στην όλη πολύπλοκη διαδικασία 
εισαγωγής ενός διαστηµοχήµατος σε τροχιά. Όταν µάλιστα πρόκειται για αποστολές (ή πτήσεις*) µε 
πληρώµατα αστροναυτών - ανδρών και γυναικών - το γεγονός έχει εξόχως ζωτική σηµασία, αφού, 
πέραν των διαφόρων ζητηµάτων εξασφάλισης της αποστολής, κυρίαρχο θέµα είναι η ασφάλεια της 
ζωής του πληρώµατος. 

Επιπρόσθετα η προετοιµασία µιας διαστηµικής αποστoλής, και ειδικά η φάση εκτόξευσης, είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή υπόθεση, η οποία δεν επιδέχεται καθυστερήσεις και αναβολές, που 
οδηγούν στην αύξηση του κόστους και της πιθανότητας απρόβλεπτων καταστάσεων. Για την έγκαιρη και 
ασφαλή εκτόξευση πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τρεις βασικές προϋποθέσεις: 

(α)  Να εξασφαλίζεται ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός, η πρόβλεψη και ο προγραµµατισµός της 
διαστηµικής αποστολής µέχρι την ολοκλήρωσή της. Δηλαδή είτε µέχρι την ασφαλή επιστροφή της 



στη Γη είτε µε την προϋπολογισµένη περάτωσή της µε προσχεδιασµένη καταστροφή του 
διαστηµοχήµατος στη γήινη ατµόσφαιρα ή µε ελεγχόµενη “απώλειά” του στο ουράνιο σώµα που έχει 
προσεγγίσει και προσεδαφιστεί ή στο διάστηµα, ως άλλο ένα “διαστηµικό απόρριµµα”. Αλλά και σ’ 
αυτή την περίπτωση το τέλος της αποστολής πρέπει να είναι “προδιαγεγραµµένο” και 
προσχεδιασµένο µε τη βοήθεια – µεταξύ άλλων -  των µεθόδων της αεροθερµοδυναµικής και 
ρευστοθερµικής ανάλυσης. 

 (β) Να εξασφαλίζεται η εκτόξευση υπό τις ευµενέστερες µετεωρολογικές συνθήκες στην κρίσιµη φάση 
της πτήσης στα πρώτα περίπου 15 km, όπου οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το ίχνος πτήσης. 
Ισχυροί άνεµοι, βροχόπτωση και χιονόπτωση, συννεφοκάλυψη, που εµποδίζει την οπτική 
παρακολούθηση µέχρι την απώτατη δυνατή καθ’ ύψος απόσταση, αποκλείονται. 

(γ)  Να εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση της εκτόξευσης σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (αρκετά 
σύντοµο), ώστε το διαστηµόχηµα να εισάγεται µε απόλυτη ακρίβεια στην προσχεδιασµένη τροχιά της 
αποστολής του. 

 
Η παραπάνω (β) προϋπόθεση ασφαλούς εκτόξευσης υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αποτελεί 

ένα ιδιαίτερο και αυτονόητο ζήτηµα, το οποίο µόνο περιφερειακά πρόκειται να θιγεί στο παρόν 
σύγγραµµα. Ο σχεδιασµός και η οργάνωση των διαστηµικών αποστολών, δηλ. η περίπτωση (α), αποτελεί 
το κύριο αντικείµενο  σχεδιασµού, για το οποίο παραπέµπουµε π.χ. στην ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ του συγγραφέα, Πενεπιστήµιο Πατρών 2003/5. 

Η τρίτη προϋπόθεση (γ) πρέπει να απαντάει στην ερώτηση: Που και πότε µπορεί να γίνει η 
εκτόξευση, ώστε να εξασφαλιστεί η είσοδος του διαστηµοχήµατος στην προσχεδιασµένη τροχιά; 

Αν υποθέσουµε, ότι υπάρχει ελευθερία επιλογής, τότε µπορεί να επιλεγεί ένας από τους είκοσι 
(20) σε διάφορες χώρες του κόσµου οργανωµένους χώρους εκτόξευσης, τα “πεδία εκτόξευσης” (ΠΕ), 
που είναι χώροι κατάλληλα χωροθετηµένοι µε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό για 
εκτόξευση πυραύλων. Εκεί πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης η διαθεσιµότητα των απαιτούµενων 
πυραύλων, αφού η µεταφορά τους σ’ οποιοδήποτε πεδίο εκτόξευσης ένεκα µεγέθους, αλλά και 
περιορισµών ασφάλειας, δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε πρακτικά δυνατή. 
 
* Ο όρος "πτήση" παρότι κανονικά νοείται ως κίνηση υπό την επίδραση αεροδυναµικών δυνάµεων, δηλ. σε περιβάλλον 
επαρκώς πυκνής ατµόσφαιρας, χρησιµοποιείται συχνά και για την διαστηµική κίνηση µε δεδοµένο το "κενό" του διαστήµατος 
και την απουσία αεροδυναµικών δυνάµεων (πλην της πολύ µικρής αντίστασης από σωµατίδια και αέρια σε µοριακή µορφή). 

Όταν τελικά έχει εξασφαλισθεί το πεδίο εκτόξευσης αλλά και το απαιτούµενο πυραυλικό 
σύστηµα για το συγκεκριµένο διαστηµόχηµα και τη συγκεκριµένη αποστολή, τότε αποµένει η πρόβλεψη 
και ο καθορισµός της στιγµής, που δίνεται το σήµα της ανάφλεξης των πυραυλοκινητήρων. Φυσικά, 
από ηµέρες, ακόµη και από εβδοµάδες, έχει αρχίσει κατά φάσεις η αντίστροφη µέτρηση (countdown). 
Κατά τη διάρκειά της έχουν γίνει όλες οι χρονοβόρες και πολυδάπανες προετοιµασίες και µε την 
κατάληξη της τελικής φάσης της  (final countdown) -  … 5, 4, 3, 2, 1, 0, liftoff! (αποκόλληση) - ο 
χειριστής “πατάει το κουµπί”. 

Η χρονική στιγµή της σηµατοδότησης για την εκτόξευση µαζί µε το  χρονικό διάστηµα µέχρι την 
εισαγωγή του διαστηµοχήµατος στην τροχιά του πρέπει να ευρίσκονται µέσα στην ″ευκαιρία 
εκτόξευσης″, γνωστής επίσης και ως “παράθυρο εκτόξευσης” (launch window). Αυτό είναι το χρονικό 
διάστηµα που προσδιορίζεται από την ευνοϊκή  συγκυρία και σύγκλιση των διαφόρων αστρονοµικών, 
γεωµετρικών και κινηµατικών µεταβλητών και παραµέτρων, εντός των οποίων πρέπει να γίνει η 
εκτόξευση, ώστε το ωφέλιµο φορτίο (διαστηµόχηµα ή δορυφόρος) να εισαχθεί µε τη µέγιστη δυνατή 
βεβαιότητα και ακρίβεια στην τροχιά του. Σ’ αυτή την περίπτωση µιλάµε για τον “χρονισµό της 
εκτόξευσης”, που µαζί µε τον τρόπο εισαγωγής στα διάφορα είδη διαστηµικών τροχιών, αποτελούν 
κύριο αντικείµενο οριστικού σχεδιασµού της κάθε αποστολής. 



Η “καρδιά“ του αεροδιαστηµικού οχήµατος είναι το πυραυλικό σύστηµα προώθησής του και ο 
πύραυλος είναι το σύµβολο της διαστηµικής τεχνολογίας. Η λειτουργία του αρχίζει µε την εκτόξευση 
και συνεχίζεται µε την εκτέλεση ελιγµών του Δ/Ο µέχρι την εισαγωγή στην τροχιά του. Νέοι ελιγµοί και 
κινήσεις ακριβείας για τον τελικό προσανατολισµό εκτελούνται µε µικρο-πυραυλικά αυτοφερόµενα 
συστήµατα, τα οποία παραµένουν σε ετοιµότητα για νέους ελιγµούς και διορθωτικές τροχιακές κινήσεις 
σε όλη τη διάρκεια “ζωής” και λειτουργίας του διαστηµοχήµατος. Ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας 
εκτείνεται ακόµα και σε δεκαετίες, όταν πρόκειται για διαπλανητική αποστολή µε προσεγγίσεις ή 
προσεδαφίσεις πλανητών στο ηλιακό µας σύστηµα ή για διαστρικά ταξίδια στο “εγγύς” µέλλον. Όλες 
αυτές οι διεργασίες εκτυλίσσονται µε προβλέψιµη "σιγουριά" µόνο όταν έχουν αναλυθεί µε επάρκεια τα 
ροϊκά και θερµικά φαινόµενα που συµβαίνουν στα εσωτερικά και εξωτερικά ροϊκά πεδία των διαφόρων 
αεροδιαστηµικών συστηµάτων. 

Ώθηση (ή ώση) είναι η δύναµη προώθησης του Δ/Ο. Παράγεται συνήθως από αξονοσυµµετρικά 
“ακροφύσια”, δηλαδή συσκευές που επιταχύνουν και εκτοξεύουν προς τον ελεύθερο χώρο µάζες αερίων 
µε υψηλές ταχύτητες. Η ώθηση είναι ανάλογη του γινοµένου της ταχύτητας και της παροχής µάζας, 
δηλαδή ουσιαστικά ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας εκροής του αερίου και της διατοµής εξόδου 
του ακροφυσίου.  

Μεγάλα πυραυλικά συστήµατα εκτοξεύσεων (όπως ο αµερικανικός πύραυλος Saturn V, ο 
ρωσικός Energiya και αυτός του Space Shuttle) παράγουν ώθηση της τάξεως των 20.000.000 Ν (~ 2000 
τόνοι δύναµης). Στο αντίθετο άκρο, χρησιµοποιούνται ήδη µικρο-πυραυλικά συστήµατα δορυφόρων µε 
ωθήσεις της τάξεως των 0,001 Ν (περίπου ένα δεκάκις χιλιοστό του γραµµαρίου δύναµης) µε σκοπό τη 
διόρθωση ή τη διατήρηση της τροχιάς τους στο διάστηµα σε βάθος χρόνου. 

Οι πύραυλοι εκτόξευσης είναι συσκευές ιδιαίτερα πολύπλοκες και, παρά το µέγεθός τους, πολύ 
ευαίσθητες µε σχετικά υψηλούς δείκτες αστοχίας. Είναι επίσης δαπανηροί, γι’ αυτό κατά κανόνα δεν 
κατασκευάζονται ειδικά για κάθε διαστηµική αποστολή, αλλά η εκάστοτε αποστολή προσαρµόζει τον 
αντικειµενικό σκοπό της σε κάποιο - το καταλληλότερο γι’ αυτήν - υπάρχον πυραυλικό σύστηµα. Έτσι 
ακόµα και σήµερα χρησιµοποιούνται – τροποποιηµένοι - αρκετοί πυραυλοκινητήρες από 
παροπλισµένους ή εξελισσόµενους στρατιωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (Intermediate Range and 
Intercontinental Ballistic Missiles, ICBM). 

Η κινητήρια δύναµη του πυραύλου και γενικά της πυραυλοκίνησης είναι το προωθητικό, το 
οποίο µπορεί να είναι ένα καθαρό αέριο ή ένα µείγµα αερίων συνήθως ως προϊόν καύσης ή άλλης 
θερµικής, χηµικής ή ηλεκτρικής διεργασίας. Ιδιαιτέρα στους χηµικούς πυραύλους συστατικά της 
καύσεως είναι το καύσιµο (υγροποιηµένο υδρογόνο, κηροζίνη, µεθάνιο, υδραζίνη κ.ά.) και ο οξειδωτής, 
τον οποίο ο πύραυλος πρέπει επίσης να φέρει µαζί του, αφού στην υψηλή ατµόσφαιρα και στο διάστηµα 
λείπει ο αέρας. Π.χ. το υγροποιηµένο οξυγόνο και το τετροξείδιο του αζώτου είναι γνωστοί οξειδωτές. 
Τα στερεά καύσιµα έχουν συσσωµατωµένους τους οξειδωτές τους. 

Πολλές φορές στη θέση του σωστού όρου “προωθητικό” χρησιµοποιείται ο όρος “καύσιµο” µε 
την ευρύτερη έννοιά του περιλαµβάνοντας επίσης τον οξειδωτή, γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις 
µπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Το παρόν κεφάλαιο έχει ως κύριο αντικείµενο την πυραυλική πτήση και 
την παραγωγή της πυραυλικής ώθησης, η οποία προϋποθέτει την ανάλυση της υπερηχητικής ροής στα 
ακροφύσια των πυραυλοκινητήρων, την εφαρµογή της πυραυλικής εξίσωσης του Τσιολκόφσκυ (1903) 
και τον προκαταρκτικό σχεδιασµό των διαστηµικών αποστολών ως προς τις απαιτήσεις τους σε ώθηση 
και σε µάζες προωθητικού, δοµής και ωφέλιµου φορτίου και ως προς την προωθητική και πτητική 
ικανότητα. Τα "συνοδευτικά" ρευστοθερµικά προβλήµατα και φαινόµενα και γενικά τα τεχνολογικά 
ζητήµατα αυτών των διαδικασιών είναι αναρίθµητα και συνεχώς ανοιχτά για την έρευνα και τη µελέτη. 

Για να εκτοξευτεί ο πύραυλος, θέτει σε λειτουργία τον πυραυλοκινητήρα του, ο οποίος 
χρησιµοποιεί µεγάλες ποσότητες προωθητικού αποθηκευµένου σε τεράστιες δεξαµενές. Το προωθητικό 
παίρνει την τελική του σύσταση και µορφή στο θάλαµο καύσης (ή στασιµότητας) υπό υψηλή πίεση και 
υψηλή θερµοκρασία και εκτονώνεται στο ακροφύσιο µε µεγάλες ταχύτητες και υπερηχητικούς αριθµούς 



Mach (Μαχ). Αποτέλεσµα είναι η αναγκαία υψηλή ώθηση για την προώθηση του πυραύλου και κυρίως 
για την τελική εισαγωγή σε διαστηµική τροχιά του ωφέλιµου φορτίου του στη µορφή ενός δορυφόρου ή 
µετρητικής συσκευής ή οποιουδήποτε διαστηµοχήµατος. Όµως τα ίδια τα Δ/Ο ή οι Δ/Φ έχουν επίσης 
αυτοφερόµενα συστήµατα πολλαπλών πυραυλοκινητήρων για να µπορούν να κατευθύνουν ή διορθώνουν 
την κίνηση στην τροχιά τους και τη θέση τους στο διάστηµα. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύουµε τους διάφορους τύπους των πυραυλοκινητήρων και 
προωθητικών. Ιδιαίτερη σηµασία για όλα τα πυραυλικά συστήµατα έχει η µετατροπή των καυσίµων τους 
σε αέριο κινητήριο µέσο, το οποίο εκτονώνεται και επιταχύνεται στο ή στα ακροφύσια. Το αέριο µπορεί 
να είναι παράγωγο καύσης υγρών ή αερίων ή στερεών καυσίµων. Μπορεί να είναι επίσης απλώς 
εκτονούµενο από δεξαµενή υψηλής πίεσης αέριο ή αεριοποιηµένο στερεό ή υγρό µέσο, το οποίο σε αέρια 
µορφή επιταχύνεται µε τη βοήθεια ηλεκτροθερµικών και ηλεκτροµαγνητικών µεθόδων. Επίσης αρχίζουν 
να ωριµάζουν πλέον διάφορα συστήµατα προώθησης της πυρηνικής τεχνολογίας, ή κάποια που 
εµπίπτουν, όπως συνηθίζεται να λέγεται, στα “εξωτικά” προωθητικά διαστηµικά συστήµατα, όπως 
αυτά που αξιοποιούν την πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλ. την ροή φωτονίων του ηλιακού φωτός. 

Το κοντινό µέλλον - η επόµενη εικοσαετία - επιφυλάσσει µεγάλη ανάπτυξη στην τεχνολογία των 
πυραυλοκινητήρων. Και τούτο διαφαίνεται από τη γρήγορη ωρίµαση νέων µορφών πυραυλοκίνησης, οι 
οποίες όµως στις βασικές τους αρχές λειτουργίας ήταν γνωστές από δεκαετίες, όπως αναπτύσσεται στις 
επιµέρους αναλύσεις του παρόντος κεφαλαίου. 

Η πλήρης περιγραφή και η εµβάθυνση σε όλα τα είδη πυραυλικών συστηµάτων αποτελεί 
αντικείµενο εξειδικευµένων συγγραµµάτων. Τα σηµαντικότερα αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
αυτού του βιβλίου. Στο παρόν κεφάλαιο εµβαθύνουµε στα βασικότερα σηµεία της πυραυλικής 
τεχνολογίας και παρουσιάζονται τα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα (α) για την 
κατανόηση της αρχής λειτουργίας τους και (β) για την επιλογή και εφαρµογή τους στον αρχικό 
σχεδιασµό διαστηµικών αποστολών. 

 
 
 
 
 
 
 
 


