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13. KEFALAIO EF&ASK DT     

                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
                                                                     

     ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

                                     ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.2.2     Ελιγμός περιστροφής Διαστημικού Σταθμού και απαιτούμενη μάζα

                                      Προωθητικού κίνησης.

                  Ένας από τους πρώτους διαστημικούς σταθμούς, ο αμερικανικός Skylab (1973-82), είχε μορφή

κυλινδρική με μάζα 90500 kg, μέση διάμετρο 5,4 m και ύψος (μήκος) 35 m.

(α) Θεωρώντας τη μάζα ισοκατανεμημένη στον όγκο του Δ/Σ να υπολογιστούν η μαζική ροπή αδράνειας σε

σχέση με τον άξονα συμμετρίας του και με τον άξονα κάθετο στον άξονα συμμετρίας στο κέντρο μάζας.

(β) Διάφορες διαταραχές της θέσης του Skylab προκαλούν περιστροφή του περί τον άξονα Ζ κατά 5° και

περί τον άξονα Υ κατά 3°, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν σε χρόνο 30 s. Ποιες ροπές απαιτούνται για τη

διόρθωση;

(γ) Οι ροπές επαναφοράς στη σωστή θέση παράγονται από ζεύγη προωστήρων, οι οποίοι είναι στερεωμένοι

στην πρώτη περίπτωση περιφερειακά και στη δεύτερη σε απόσταση l/2 από τον άξονα Υ. Να υπολογιστούν

οι ωθήσεις των προωστήρων για το συγκεκριμένο ελιγμό και η απαιτούμενη μάζα προωθητικού με ειδική

ώθηση 180 s.

Δεδομένα: 

m = 90500 kg, D = 5,4 m, l = 35 m, βλ. σκαρίφημα, ΔφΖ = 5°, ΔφΥ = 3°, Δt = 30 s,     Ιsp = 180 s.

Λύση: 

(α) Στον Πίνακα 13.2/2 δίνονται οι τύποι υπολογισμού της ροπής αδράνειας κυλίνδρου κυκλικής διατομής. Ως προς

τον άξονα συμμετρίας του κυλίνδρου είναι

ΘZ=
m
2
r2=90500

2
2,72 → ΘZ=329872,5 kgm2
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Οι Θ ως προς τους άξονες Χ και Υ είναι ίσες:…………………………………………..

 (β) Η περιστροφή του Skylab κατά Δφ στο χρόνο Δt γίνεται με γωνιακή επιτάχυνση αντίστοιχα για τους δύο άξονες:

Δϕ=1
2
bω Δt2 → bωZ

=
2 ΔϕZ

Δt2
=2⋅5

∘

302
2π
360∘ =1 ,9393⋅10

−4 rad
s2

………………………………………………………..

Οι απαιτούμενες ροπές διορθώσεως είναι σύμφωνα με τους τύπους του ΠΙΝΑΚΑ 13.2/1:
                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………

(γ)  Το μέγεθος των ροπών επαναφοράς και οι αποστάσεις από τους αντίστοιχους άξονες περιστροφής ορίζουν το

μέγεθος των ωθήσεων. Στο ένα περιφερειακά τοποθετημένο ζεύγος πρέπει ο κάθε προωστήρας να παράγει ώθηση

FtZ=
MZ

D /2
=63 ,972
5,4 : 2

→ FtZ=23 ,69 N

Από το Κεφάλαιο 5 (Πυραυλική Πρόωση), σχ.(5.3.16α), υπολογίζεται η μάζα του προωθητικού:

……………………………………………………………………………..

Στο δεύτερο ζεύγος σε απόσταση l/2 από τον άξονα των Υ η αντίστοιχη παραγόμενη ώθηση του κάθε προωστήρα και η

απαιτούμενη μάζα προωθητικού είναι:

………………………………………………………………………………..

ṁY=
2⋅F tY

gn I sp
= 2⋅62,53
9 ,80665⋅180

→ ṁY=0 ,07085 kg

Οι μάζες προωθητικού "φαντάζουν" βέβαια μικρές. Όμως δεκάδες ή και εκατοντάδες τέτοιοι διορθωτικοί ελιγμοί

απαιτούνται,  π.χ. μέσα σ' ένα χρόνο λειτουργίας του Διαστημικού Σταθμού, οπότε αθροιζόμενες φθάνουν μεγάλες

ποσότητες, που επιβάλλουν τη συνεχή τροφοδοσία του Δ/Σ με προωθητικά από τη Γη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.2.4  Ελιγμός περιστροφής Διαστημοχήματος

        Ένα διαστημόχημα έχει μέγιστη ροπή αδρανείας    520 kgm2 και διαθέτει δυο προωστήρες ωθήσεως

4,1 Ν ο καθένας προσαρτημένους σε απόσταση 1,6 m από τον άξονα περιστροφής Z του Δ/Ο. Να ευρεθεί: 

(α) ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για να περιστραφεί το Δ/Ο κατά 100° γύρω από τον άξονα Z, και

(β) η ποσότητα προωθητικού που καταναλώνουν οι προωστήρες, όταν η ειδική ώθηση  είναι 185 s και η

κανονική επιτάχυνση βαρύτητας 9,80665 m/s2.

Δεδομένα:       Θ = 520 kgm2, n = 2, Ft = 4,1 N, l = 1,6 m, φ = 100°, Ιsp = 185 s, gn = 9,80665 m/s2.

Λύση:      (α) Ο ελιγμός περιλαμβάνει το βήμα επιτάχυνσης μέχρι την περιστροφή των 100° και το ισόχρονο βήμα

επιβράδυνσης για να σταματήσει  η περιστροφική κίνησή του. Η χρονική διάρκεια του ελιγμού δίνεται  από τη σχ.

(13.2.42):

Δt=2 Δt ΕΠ=2√ ϕ Θ
nFt l

=2√100∘/ (180∘ /π )⋅520
2⋅4,1⋅1,6

→ Δt=16 ,63 s

Ο συνολικός ελιγμός διαρκεί 16,63 s, ενώ το βήμα επιτάχυνσης είναι ίσο με το βήμα επιβράδυνσης με διάρκεια ΔtΕΠ =

Δt/2 = 8,315 s το καθένα.
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(β) Η μάζα του προωθητικού είναι  η διπλάσια αυτής  της  σχ.(13.2.36),  επειδή περιλαμβάνει  τον ελιγμό  των δυο

βημάτων:                             ……………………………………………

Η  μάζα προωθητικού  σε  πρώτη  ματιά  είναι  μικρή.  Όμως  στη  διάρκεια  ζωής  ενός  Δ/Φ  τουλάχιστον  7  χρόνων

απαιτούνται εκατοντάδες έως χιλιάδες τέτοιοι ελιγμοί με αποτέλεσμα η συνολική απαιτούμενη μάζα να υπερβαίνει τα

500  kg αποτελώντας  έτσι  το 40 έως 60% της  συνολικής  μάζας  του Δ/Φ.  Η μάζα προωθητικού μειώνεται,  όταν

χρησιμοποιούνται ηλεκτροδυναμικοί προωστήρες, οι οποίοι όμως απαιτούν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.2.5  Ελιγμός μετάπτωσης του άξονα περιστροφής ενός Διαστημοχήματος.

            Για τον ελιγμό μετάπτωσης του άξονα περιστροφής ενός Δ/Ο με ροπή αδράνειας 980 kgm2 και

αριθμό στροφών αυτοπεριστροφής        2,1 min-1 χρησιμοποιείται προωστήρας ωθήσεως 9 Ν τοποθετημένος

σε απόσταση 1,4  m από τον άξονα περιστροφής. Η ειδική ώθηση του προωθητικού είναι 190  s. Για να

μεταπέσει  ο  άξονας  περιστροφής  κατά  2,8°,  να  ευρεθεί  ο  παλμός  λειτουργίας  του  προωστήρα,  η

χρησιμοποιηθείσα ποσότητα προωθητικού και η γωνιακή ταχύτητα μεταπτώσεως.

Δεδομένα:  

Θ = 980 kgm2, N = 2,1 min-1, l = 1,4 m, Ft = 9 N, Isp = 190 s, ψ = 2,8°, n =1.  

Λύση:  

O παλμός έναυσης του προωστήρα είναι η διάρκεια λειτουργίας του Δt σύμφωνα με τη σχ.(13.2.44):

tanψ=
nFt l

ΘY ωY

Δt → Δt=
ΘY ωY

nF t l
tanψ με

ωY=2 πN=2 π⋅2,1/60=0 ,22 s−1

…………………………………………………………

Η ποσότητα προωθητικού υπολογίζεται από τη σχ.(13.2.36) 

…………………………………………………………….

Τη γωνιακή ταχύτητα μεταπτώσεως με την οποία εκτρέπεται ο άξονας του Δ/Ο κατά 2,8° δίνει η σχ.(13.2.45)

ωμετ .=
nFt l

ΘY ωY

= 1⋅9⋅1,4
980⋅0 ,22

→ ωμετ .=0 ,05844 s−1

Παρατηρούμε, ότι ωμετ.
 << ωΥ, δηλ. η μετάπτωση πραγματοποιείται πολύ αργά σε σύγκριση με το χρόνο περιστροφής

του Δ/Ο περί τον άξονα Υ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.3.2  Αεροδυναμική αντίσταση και ροπή  ηλιοσυλλεκτών διαστημοχήματος.

              Ο καθένας από τους δύο φωτοβολταϊκούς ηλιοσυλλέκτες ενός Δ/Ο μάζας 600 kg και ροπής

αδράνειας 520 kgm2 έχει διαστάσεις 1,9 m πλάτος και 5 m μήκος και είναι στερεωμένος στη δομή του Δ/Ο

με στέλεχος  μήκους 1,4  m από τον άξονά του  (βλ.  παρόμοιο Δ/Ο στο  ΣΧΗΜΑ 13.1/3β).  Για κάποιο
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χρονικό διάστημα η επιφάνειά τους είναι κάθετη στη διεύθυνση κίνησης στην κυκλική τροχιά του σε ύψος

340 km, όπου η μέση πυκνότητα της ατμόσφαιρας κατά την S.A. 76 είναι 8,5·10-12 kg/m3.  

(α) Να ευρεθούν η αεροδυναμική αντίσταση και ροπή της επιφάνειας του κάθε ηλιοσυλλέκτη σε σχέση με

τον άξονα του Δ/Ο, γνωρίζοντας ότι ο συντελεστής αντίστασης της ορθογώνιας επιφάνειας είναι 2,4, η

βαρυτική παράμετρος της Γης 398600,4 km3/s2 και η ακτίνα της Γης 6378,14 km.

(β) Εξαιτίας μιας παροδικής δυσλειτουργίας ο ένας ηλιοσυλλέκτης παραμένει υπό κλίση τέτοια, ώστε η

κάθετη προς τη διεύθυνση της ταχύτητας του Δ/Ο επιφάνεια να είναι μόνο το 25% της συνολικής.  Να

ευρεθεί η αεροδυναμική ροπή που υφίσταται το Δ/Ο και η γωνία περιστροφής του, όταν η διάρκεια της

δυσλειτουργίας είναι 1,5 min.

Δεδομένα:  

m = 600 kg, A  =1,9 m x 5 m, h = 340 km, ρ = 8,5·10-12 kg/m3, Θ = 520 kgm2,            RE = 6378,14 km, μ = 398600,4

km3/s2, CD = 2,4.  

 

Λύση:  

(α) Για τον υπολογισμό της αεροδυναμικής αντίστασης κατά τη σχ.(13.3.2) απαιτείται η ταχύτητα κυκλικής τροχιάς,

σχ.(13.3.4α):

V c=√ μ
r

με r=RE+h=6378 ,14+340=6718 ,14 km

V c=√398600 ,46718 ,14
→ V c=7702 ,7 m /s

Η επιφάνεια του κάθε ηλιοσυλλέκτη είναι

A=1,9×5=9,5 m2

και η αεροδυναμική αντίστασή του   …………………………………………………………………

Για τους δύο ηλιοσυλλέκτες η δύναμη αντίστασης είναι FDt = 2FD = 0,0115 N. Η προκαλούμενη επιβράδυνση του Δ/Ο

από την αντίσταση είναι κατά τη σχ.(13.3.6)

…………………………………………………………………….

Η επιβράδυνση φαίνεται μικρή, αλλά σε μία περιστροφή του Δ/Ο που διαρκεί σχεδόν 1,52 ώρες, γι’ αυτή την τροχιά, η

ταχύτητα μειώνεται κατά 0,105 m/s και σ’ ένα 24ωρο κατά 1,66 m/s!

Η FD εφαρμόζεται στο γεωμετρικό κέντρο ως κέντρο πίεσης της επιφάνειας λόγω συμμετρίας, δηλ σε απόσταση 2,5 m

από την ακμή. Με το βραχίονα στερέωσης στο Δ/Ο ο μοχλοβραχίονας ροπής είναι lc = 2,5 + 1,4 = 3,9 m, οπότε η

ροπή της κάθε επιφάνειας είναι κατά τη σχ.(13.3.5):         …………………………………………………

Φυσικά επειδή η Μα παράγεται από τις δύο επιφάνειες των ηλιοσυλλεκτών, η συνισταμένη ροπή είναι μηδενική.

(β)  Το γεγονός ότι η επιφάνεια των ηλιοσυλλεκτών της μιας πλευράς περιορίζεται στο 25% η αεροδυναμική αντίστασή

της μειώνεται κατά 75%. Οπότε η τελικά παραγόμενη ροπή γύρω από τον άξονα του Δ/Ο είναι

M a=M a1−M a 2=0 ,02243−0 ,25⋅0 ,02243 → M a=0 ,016823 Nm

και εφαρμόζεται επί 1,5 min = 90 s. Σ’ αυτό το διάστημα προκύπτει η γωνιακή επιτάχυνση κατά τη σχ.(13.2.7):

………………………………………………………………………..

η οποία με τη σχ.(13.2.30) δίνει τη γωνία περιστροφής του Δ/Ο

………………………………………………………………………….
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Για να επανέλθει το Δ/Ο στην αρχική του θέση πρέπει να εφαρμοστεί από τους προωστήρες του αντίστοιχη ροπή

επαναφοράς, η οποία υπολογίζεται με τη μέθοδο της παραγράφου 13.2.4.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.3.3  Ροπή του βαρυτικού πεδίου ασκούμενη  σε διαστημικό σταθμό ( Δ/Σ).

               Το Skylab, ένας από τους πρώτους διαστημικούς σταθμούς (Δ/Σ, 1973-82), λειτούργησε σε ύψος

442 km σε κυκλική τροχιά περί τη Γη. 

(α) Να υπολογιστεί η ροπή του βαρυτικού πεδίου που ασκείται στον Δ/Σ, όταν ο προς τη Γη κατευθυνόμενος

άξονάς του αποκλίνει 5,5° από τη διεύθυνση προς το ναδίρ. 

(β) Ποια επίδραση έχει η ασκούμενη αυτή ροπή στην ευστάθεια του Δ/Σ; 

Γνωστά είναι η ακτίνα της Γης 6378,14  km, η βαρυτική της παράμετρος 398600,4  km3/s2 και οι ροπές

αδρανείας του Δ/Σ από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.2.2.

Δεδομένα: 

Το παραπάνω στιγμιότυπο αντιστοιχεί στο ΣΧΗΜΑ 13.3/2,   h = 442 km,      RE = 6378,14 km, μ = 398600,4 km3/s2,

ΘΖ = 329872,5 kgm2,  ΘΧ = ΘΥ = 9403478 kgm2, θ = 5,5°.

Λύση: 

Η ροπή του βαρυτικού πεδίου υπολογίζεται από τη σχ.(13.3.12α):

MG=
3 μ

2r3
|ΘZ−ΘY| sin 2θ με r=RE+h=6378 ,14+442=6820 ,14 km

…………………………………………………………………..

Η τιμή αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη της βαρυτικής ροπής ενός δορυφόρου σύμφωνα με τη σχ.(13.3.12β) επειδή η ροπή

αδρανείας ενός διαστημικού σταθμού, όπως το Skylab, είναι κατά τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.3.4  Ροπή ασκούμενη σε Δ/Ο από το γήινο μαγνητικό πεδίο. 

               Ένα διαστημόχημα ευρισκόμενο σε ισημερινή κυκλική τροχιά ύψους 380  km παρουσιάζει

ηλεκτρική διπολική ροπή 2,1 Αm2. Ποια μέγιστη ροπή ασκείται επάνω στο Δ/Ο από το γήϊνο μαγνητικό

πεδίο; Η τιμή της ακτίνας της Γης είναι 6378,14 km.

 

Δεδομένα: 

h = 380 km, RE = 6378,14 km, D = I N A = 2,1 Αm2, L = i = 0°, ψ = 90°.

Λύση: 

Υπολογίζουμε τη μαγνητική ροπή ΜΗΜ από τη σχ.(13.3.17), η οποία προϋποθέτει τον υπολογισμό της έντασης του

μαγνητικού πεδίου της Γης κατά τη σχ.(13.3.14), όπου η απόσταση του Δ/Ο από το γήϊνο κέντρο είναι:

r=RE+h=6378 ,14+380=6758 ,14 km

B=Bo

RE
3

r3
√3sin2 L+1=3⋅10−5 (6378 ,14 )3

(6758 ,14 )3
√3sin20∘+1=2 ,522⋅10−5 T

…………………………

………………………………………..
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Λάβαμε υπόψη τον συσχετισμό ηλεκτρομαγνητικών μονάδων με αυτές της μηχανικής (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 6.3/5) όπου 1

Tesla = 1 N/(Am), οπότε 1 Τ·1 Αm2 = 1 N/(Am) ·1 Αm2 = Nm.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω ροπή των 5,3·10-5 Nm, μπορεί να επιφέρει περιστροφή του Δ/Ο. Όμως το ΣΠΕΠ του Δ/Ο

διαθέτει έναν ηλεκτρομαγνητικό ρυθμιστή, ο οποίος τροφοδοτούμενος με ρεύμα ενεργοποιεί τον ηλεκτρομαγνήτη του

προς αντιστάθμιση της επενεργούμενης ροπής από το Γήϊνο Μαγνητικό Πεδίο στο Δ/Ο. Και όχι μόνον τούτο, αλλά ο

ρυθμιστής αυτός αποτελεί έναν "παθητικό ενεργοποιητή", όπως θα δούμε στο υποκεφάλαιο 13.4, ο οποίος μπορεί να

αντισταθμίσει και άλλες εξωτερικές ροπές επιβαλλόμενες στο Δ/Ο από το διαστημικό περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.3.5  Δύναμη ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλιοσυλλέκτη και η ροπή της  στο Δ/Ο.

             Ο ηλιοσυλλέκτης φωτοβολταϊκών ενός Δ/Ο ευρισκόμενου σε γήινη τροχιά έχει μήκος 4,6 m και

επιφάνεια 9,4 m2 και κλίση 19° ως προς τη διεύθυνση του Ήλιου. Ο συντελεστής ανακλάσεως είναι 0,3.  Ο

ηλιοσυλλέκτης είναι στερεωμένος με ράβδο, ώστε η εγγύτερη προς το Δ/Ο ακμή του να απέχει 1,1 m από το

κέντρο μάζας των Δ/Ο. 

Να ευρεθεί η δύναμη ηλιακής ακτινοβολίας επάνω στον ηλιοσυλλέκτη και η ροπή της επάνω στο Δ/Ο.

 Η ηλιακή σταθερά είναι 1367,6 W/m2 και η ταχύτητα φωτός 299800 km/s.

  

   Δεδομένα: 

ΑS = 9,4 m2, απ = 19°,  ρ = 0,3, FS = 1367,6 W/m2, c = 2,998  108 m/s.

     

Λύση: 

Η δύναμη υπολογίζεται από τη σχ.(13.3.18):

…………………………………………………………
Η FH ασκείται στο γεωμετρικό κέντρο του ορθογώνιου ηλιοσυλλέκτη σε απόσταση      4,6 : 2 = 2,3 m από την ακμή, η

οποία απέχει 1,1 m από τον άξονα του Δ/Ο, δηλ. ο μοχλοβραχίονας είναι lc = 2,3 + 1,1 = 3,4 m. H ροπή από τη σχ.

(13.3.20) είναι 

MH=FH lc=5 ,27⋅10
−5⋅3,4 → M H=1 ,792⋅10−4 Nm

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Η ροπή αυτή ενδέχεται να αντισταθμίζεται ως ένα βαθμό από τον άλλο ηλιοσυλλέκτη του συνήθως

χρησιμοποιούμενου ζεύγους φωτοβολταϊκών. Συνδυάζεται επίσης με ροπές που ασκούνται σ’ άλλα μέρη του Δ/Ο. Ο

ακριβής υπολογισμός πρέπει να γίνει  σε τρεις διαστάσεις, ενώ το παραπάνω απλό παράδειγμα δείχνει ένα τρόπο

εκτίμησης σε προκαταρκτικό  στάδιο σχεδιασμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.6.2Α Ίχνος της τροχιάς δορυφόρου στο έδαφος (στην επιφάνεια) της Γης

               Ένας δορυφόρος κυκλικής τροχιάς με κλίση 32° περιφέρεται περί τη Γη σε 8 ώρες, η οποία

διαγράφει γωνία 360° σε ένα εικοσιτετράωρο. 

Ποιο είναι το χαμηλότερο και υψηλότερο γεωγραφικό πλάτος και το βήμα γεωγραφικού μήκους του ίχνους

εδάφους. 

Είναι το ίχνος συμμετρικό και τι μορφή έχει;

Δεδομένα:         ΡΔΟ = 8 h, i = 32°, ωΕ  360° / 24 h = 15 °/h.
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Λύση:       Το ελάχιστο και μέγιστο γεωγραφικό πλάτος του ίχνους εδάφους είναι ίσο με την κλίση τροχιάς, δηλ. κατά

τη σχ.(13.6.1) είναι:

Lmax = 32° N, Lmin = 32° S

Το βήμα γεωγραφικού μήκους του ίχνους εδάφους υπολογίζεται με τη σχ.(13.6.5β):

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

Η μορφή του ίχνους εδάφους είναι ημιτονοειδής. Δεν είναι συμμετρική ένεκα της διπλής κίνησης του ίχνους αφενός με

……………………………………………………………………….

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.6.2Β  Αποτυπώσεις του τροχιακού ίχνους εδάφους πέντε δορυφόρων στο ανάπτυγμα

                                        της γήινης επιφάνειας.

                  Στο ακόλουθο  ΣΧΗΜΑ Ε13.6.2Β παρουσιάζονται οι αποτυπώσεις του τροχιακού ίχνους

εδάφους  πέντε  δορυφόρων  στο  ανάπτυγμα  της  γήινης  επιφάνειας  με  κατάλληλο  πλέγμα  αξόνων  και

υποδιαιρέσεων, που επιτρέπουν την ανάγνωση των αναγκαίων στοιχείων. Να διερευνηθούν τα εξής: 

(α) Το είδος και η κλίση της τροχιάς.

(β) Να ευρεθεί το βήμα γεωγραφικού μήκους, η περίοδος, το τροχιακό ύψος και η τροχιακή ταχύτητα σε ένα

χαρακτηριστικό σημείο της τροχιάς για τον καθένα Δ/Φ. 

Η βαρυτική παράμετρος της  Γης είναι  398600,4109 m3/s2,  η  ακτίνα της   6378,14  km και  η  αστρική

περίοδος περιστροφής της 23h 56min 4,09s.

ΣΧΗΜΑ Ε13.6.2Β  Τροχιακά ίχνη εδάφους πέντε γήινων δορυφόρων προς ανάλυση.

Δεδομένα: 

μ = 398600,4 km3/s2, Ρ = 23h 56 min 4,09 s = 86164,09 s.

Λύση: 

(a) Διαπιστώνουμε ότι το εύρος του ίχνους εδάφους όλων των τροχιών εκτείνεται από περίπου –48° έως +48°. Άρα η 

(β) Το βήμα γεωγραφικού μήκους σύμφωνα με την αποτύπωση είναι για τον 

Δ/Φ Α:  ΔλΔΟ=|−160|+175o=335o
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Η περίοδος περιστροφής υπολογίζεται από τη σχ.(13.6.11) γνωρίζοντας τη γωνιακή ταχύτητα της Γης από τη σχ.

(13.6.2α)………………………………………………………………………….

………………………………………………..

Ο μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς είναι η ακτίνα της, η οποία υπολογίζεται μέσω της περιόδου από τη σχ.(13.6.12)

αΔΟ=rΔΟ=(μ (PΔΟ2 π )
2)
1/3

=(398600, 4(5983 ,62π )
2)
1/3

→ rΔΟ=7123 ,6 km

Ο Δ/Φ Α κινείται σε ύψος πάνω από το έδαφος 

………………………………………………………………………..

Η ταχύτητα του Δ/Φ είναι της κυκλικής τροχιάς, σχ.(4.3.4) και φυσικά σταθερή

V ΔΟ=√ μ
r
=(398600 ,47123 ,6 )

0,5

→ V ΔΟ=7 ,48 km/s

Για τους Δ/Φ Β έως Δ κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε:

……………………………………………………………………………………………

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το ίχνος του Δ/Φ Ε με το χαρακτηριστικό "οχτάρι" επάνω στον ισημερινό. Άρα

 

Δ/Φ Ε:  Δλ = 0ο  και  ……………………………………………………….

Πρόκειται λοιπόν για ένα γεωσύγχρονο δορυφόρο, αφού η περίοδός του είναι ίση με αυτή της Γης. Οπότε είναι:

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

Παρατηρούμε επίσης, ότι ο Δ/Φ Ε δεν είναι "γεωστατικός", επειδή το επίπεδο τροχιάς του έχει κλίση 48° ως προς τον

Ισημερινό της Γης. Αντίθετα ένας "γεωστατικός" Δ/Φ έχει κλίση i = 0°, δηλ. το τροχιακό του επίπεδο συμπίπτει με το

ισημερινό επίπεδο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.6.2Γ  Ίχνη εδάφους του Διαστημικού Συστήματος Μεταφοράς STS (Space Shuttle).

                 Η τροχιά αναμονής του Διαστημικού Συστήματος Μεταφοράς STS (Space Shuttle) έχει ορθή

φορά και είναι συνήθως κυκλική σε ύψος 322 km. Εκτοξευόμενο από το ETR με γεωγραφικό πλάτος 28,4°

διατηρεί την ίδια κλίση τροχιάς και κατά την πρώτη του διέλευση το γεωγραφικό μήκος του αναβιβάζοντος

συνδέσμου είναι 5° Ε. 

               Να υπολογισθούν ο αριθμός των ιχνών εδάφους του Δ/Ο σ’ ένα εικοσιτετράωρο, το βήμα

γεωγραφικού μήκους περιστροφής της Γης κατά τη διάρκεια ενός ίχνους του Δ/Ο, το βήμα γεωγραφικού

μήκους του ίχνους εδάφους και να σχεδιαστεί το ίχνος σε σκαρίφημα. 

             Για τη Γη δίνονται η ακτίνα 6378,14 km, η βαρυτική παράμετρος 398600,4 km3/s2 και η γωνιακή

της ταχύτητα 15,04107 °/h.

Δεδομένα: 

RE = 6378,14 km, μΕ = 398600,4 km3/s2, i = 28,4°, h = 322 km, ωΕ = 15,04107 o/h.

Λύση: 

Η ακτίνα τροχιάς του Δ/Ο είναι

r=RE+h=6378 ,14+322=6700 ,14 km
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Η περίοδος τροχιάς ευρίσκεται από τη σχ.(13.6.3)

…………………………………………………………………………………….

Άρα σε μία ημέρα ο αριθμός των περιφορών του Δ/Ο περί τη Γη και συνακόλουθα ο αριθμός των ιχνών εδάφους είναι

24 h
1 ,516 h

=15 ,83
περιφορές =̂¿

¿ 15,83 ίχνη εδάφους

Το βήμα γεωγραφικού μήκους ΔλΕ κατά το οποίο περιστρέφεται η Γη σε μια περιφορά του Δ/Ο είναι

…………………………………………………………………

Το βήμα του γεωγραφικού μήκους του ίχνους εδάφους δίνει η σχ.(13.6.5β)

………………………………………………………….

Το σκαρίφημα του ίχνους εδάφους δίνεται στο ΣΧΗΜΑ Ε13.6.2Γ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.6.2Δ  Ίχνη εδάφους Διαστημοχήματος  με ανάδρομη φορά

            Να σχεδιαστεί το ίχνος εδάφους ενός υποθετικού Δ/Ο, το οποίο κινείται σε τροχιά με τα ίδια

στοιχεία όπως του STS της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 13.6.2Γ αλλά με ανάδρομη φορά. 

 

Δεδομένα: 

Βλέπε τα δεδομένα της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 13.6.2Γ.

Λύση: 

Η τροχιά του Δ/Ο έχει την ίδια περίοδο με αυτήν του  STS αλλά αρνητικό βήμα γεωγραφικού μήκους κατά τη σχ.

(13.6.7): 

…………………………………………………………

Το ίχνος δίνεται σε σκαρίφημα στο ΣΧΗΜΑ Ε13.6.2Γ.
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ΣΧΗΜΑ Ε13.6.2Γ (α)  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.6.2Γ: Ίχνος εδάφους του  Space Shuttle -  STS - σε κυκλική τροχιά ορθής φοράς με

μεγάλο ημιάξονα a = 6700 km, κλίση i = 28,4° και περίοδο        P = 91 min ≈ 1,52 h. Το συνολικό βήμα του γεωγραφικού μήκους

του  ίχνους  εδάφους  είναι     ΔλΔΟ =  337,2°  με  22,8°  μετάθεση  ένεκα  της  περιστροφής  της  Γης  στο  διάστημα  PΔΟ.  Σ’ ένα

εικοσιτετράωρο το Δ/Ο εκτελεί 15,8 περιστροφές.  (β)  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.6.2Ε: Ίχνος εδάφους ενός Δ/Φ της συστοιχίας  GPS σε

κυκλική ημι-γεωσύγχρονη τροχιά ορθής φοράς υπό κλίση i = 55°, δηλ. περιόδου P ≈ 12 h με ΔλΔ/Ο = 180°. Σ’ ένα εικοσιτετράωρο ο

Δ/Φ εκτελεί 2 περιστροφές. (γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.6.2Δ: Το ίχνος εδάφους του υποθετικού Δ/Ο με ίδια τροχιά όπως το STS αλλά με

ανάδρομη φορά είναι αντισυμμετρικό αλλά μετατεθειμένο του ίχνους του STS.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  13.6.2Ε  Ζώνη γεωγραφικού πλάτους και  βήμα γεωγραφικού μήκους του ίχνους    

                                       εδάφους δορυφόρου του GPS  ημι-γεωσύγχρονης τροχιάς

                  Το σύστημα δορυφόρων του GPS (Global Positioning System) λειτουργεί με ημι-γεωσύγχρονες

κυκλικές ορθές τροχιές, δηλ με περίοδο ίση με το μισό της περιόδου περιστροφής της Γης. Μία από τις

τροχιές του έχει κλίση 55° και γεωγραφικό μήκος αναβιβάζοντος συνδέσμου κατά την πρώτη διέλευση 150°

W. 

Να ευρεθεί για τους δορυφόρους αυτής της τροχιάς το εύρος της ζώνης γεωγραφικού πλάτους και το βήμα

γεωγραφικού μήκους του ίχνους εδάφους σε μία περιφορά.

 Να σχεδιαστεί το ίχνος εδάφους σε ποιοτικό σκαρίφημα και να ευρεθεί ο μεγάλος ημιάξονας τροχιάς. 

Η αστρική περίοδος περιστροφής της Γης είναι  86164,09  s,  η ακτίνα της 6378,14  km και  η βαρυτική

παράμετρος 398600,4 km3/s2.

 

Δεδομένα: 

PE = 86164,09 s, RE = 6378,14 km, μΕ = 398600,4 km3/s2, i = 55°, e = 0.

Λύση: 

Το εύρος γεωγραφικού πλάτους στο οποίο κινείται ο Δ/Φ και το ίχνος εδάφους αντιστοιχεί στην κλίση τροχιάς του και

είναι ± 55°, δηλ. από 55° Ν σε 55° S. Η περίοδος περιφοράς του Δ/Φ GPS είναι

PΔΟ=PE /2=86164 ,09/2=43082 ,045 s=11 ,967 h≈12 h

Η γωνιακή ταχύτητα της Γης είναι

………………………………………………………………………..

Το βήμα γεωγραφικού μήκους ΔλΔΟ του ίχνους εδάφους μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων από τον αναβιβάζοντα

σύνδεσμο υπολογίζεται από τη σχ.(13.6.5β)

ΔλΔΟ=360
∘−ωEPΔΟ=360

∘−4 ,1781⋅10−3⋅43082 ,045 → ΔλΔΟ=180
∘

Το σκαρίφημα του αντίστοιχου ίχνους εδάφους δίνεται στο ΣΧΗΜΑ Ε13.6.2Γ.

Ο μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς είναι η ακτίνα της, αφού είναι κυκλική, και υπολογίζεται από τη σχ.(13.6.12):

…………………………………………………………………….
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.6.3 Στίγμα του ίχνους εδάφους  Διαστημοχήματος   σε γήινη τροχιά.

              Το Διαστημόχημα Atlantis του Συστήματος Διαστημικής Μεταφοράς STS (Space Transportation

System) κατά την αποστολή STS-30 το Μάϊο του 1989 ετέθη σε τροχιά ορθής φοράς περί τη Γη με τα εξής

στοιχεία:

 Περίγειο σε ύψος hp = 270 km.

 Απόγειο σε ύψος ha = 279 km.

 Κλίση τροχιάς i = 28,5° (πεδίο εκτόξευσης ETR, USA με 28° 30' Ν,   80° 33' W).

Κατά τη χρονική στιγμή t η θέση του Δ/Ο στην τροχιά του καθορίζεται από τα εξής στοιχεία:

 Γωνία περιγείου ω = 25°.

 Αληθής ανωμαλία θ = 20°.

 Γεωγραφικό μήκος του αναβιβάζοντος συνδέσμου λΩ = 167° Ανατολικό (τρίτη περιφορά).

Ζητείται το στίγμα του ίχνους εδάφους του Δ/Ο κατά τη χρονική στιγμή t, δηλ. το γεωγραφικό πλάτος και

μήκος της προβολής του στην επιφάνεια της Γης.

Λύση:

Από τις σχ.(13.6.14 και 13) υπολογίζουμε αντιστοίχως το γεωγραφικό πλάτος L και το γεωγραφικό μήκος λΙ, μέσω του

βοηθητικού μήκους λo, σχ.(13.6.15):

sin L=sin i⋅sin u → L=arc sin (sin i⋅sin u )  
……………………………………………………………………………..

Η γωνία πλάτους του Δ/Ο u δίνεται από τη σχ.(13.6.16α). Από τα δεδομένα είναι          ω = 25° η γωνία περιγείου και

θ = 20° η αληθής ανωμαλία του Δ/Ο:

……………………………………………………………………………

Με την κλίση i = 28,5° λαμβάνουμε το τρέχον γεωγραφικό πλάτος του Atlantis:

L=arc sin (sin i⋅sinu )=arc sin (sin 28 ,5∘⋅sin 45∘ )=arcsin (0 ,3374022 ) →
L=19 ,7187oN

Ν σημαίνει βόρειο, διότι είναι 0° < (u = 45°) < 180° κατά το κριτήριο, σχ(13.6.16δ). Το γεωγραφικό μήκος είναι λΙ =

λΩ + λο από τη σχ.(13.6.13) με  λΩ = 167° το γεωγραφικό μήκος του αναβιβάζοντος συνδέσμου, ενώ το βοηθητικό

μήκος είναι………………………………………………………………………………………………………………………….

Η προσωρινή τιμή του γεωγραφικού μήκους είναι λοιπόν

……………………………………………………………….

Πρέπει να αναθεωρηθεί για να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διορθώσεις σύμφωνα με τη σχ.(13.6.26α), επειδή με λ Ω =

167° το ζητούμενο ίχνος της θέσης του Atlantis, ευρίσκεται στο Ανατολικό ημισφαίριο κατά το κριτήριο, σχ.(13.6.25),

και η τροχιά έχει δεδομένη ορθή φορά:

λI=λΩ+ λo−ΔΩ−ΔλE

Πρώτη είναι η διόρθωση ένεκα της περιστροφής της Γης ΔλΕ, σχ.(13.6.24), η οποία προϋποθέτει να υπολογίσουμε το

χρόνο t, δηλ. τη διάρκεια της διαδρομής του Δ/Ο από τον αναβιβάζοντα σύνδεσμο μέχρι τη θέση του Δ/Ο. Σ’ αυτό το
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χρόνο διανύονται δύο γωνιακές αποστάσεις: η γωνία του περιγείου ω και η αληθής ανωμαλία θ με τους αντίστοιχους

χρόνους, κατά τη σχ.(13.6.17)

t I=tω+t θ   

όπου tθ  = Tθ, του οποίου ο υπολογισμός από την εξίσωση χρόνου του Κέπλερ, σχ(13.6.18), προαπαιτεί την έκκεντρο

ανωμαλία Εθ, που αντιστοιχεί στην αληθή ανωμαλία θ από τη σχ.(13.6.19), την εκκεντρότητα e από τη σχ.(13.6.21β)

και τη μέση κίνηση n από τη σχ.(13.6.20):

e=
ra−r p

ra+r p

, r p=RE+hp , r a=RE+ha ← RE=6378 ,14 km

………………………………………………………………

Eθ=arccos
e+cosθ
1+ecosθ

← θ=20∘

………………………………………………………………………

Η βαρυτική σταθερά της Γης έχει την τιμή μ = 398600,4 km3/s2 και ο μεγάλος ημιάξονας κατά τη σχ.(13.6.21α) είναι:

a=
r a+r p

2
=6657 ,14+6648 ,14

2
→ a=6652 ,64 km

………………………………………………………………………………………….

Tθ=
0 ,348835−0 ,00067642 sin (19 ,98675∘)

0 ,00116353
→ T θ=299 ,61 s=tθ

Κατά τον υπολογισμό του χρόνου tω απαιτείται η τιμή της έκκεντρης ανωμαλίας ΕΑΣ κατά τη χρονική στιγμή, που το

Δ/Ο διερχόταν  τον  αναβιβάζοντα σύνδεσμο και  είχε  επίσης  αληθή ανωμαλία θΑΣ,  όπως  διευκρινίζει  το  ΣΧΗΜΑ

Ε13.6.3

θΑΣ=360
∘−ω =360∘−25∘ → θΑΣ=335

∘
 

………………………………………………………………………………..

Η σωστή επιλογή είναι η δεύτερη τιμή, όπως εξάλλου επαληθεύεται από το σκαρίφημα:

EΑΣ=335 ,0164
∘=5 ,84714 rad

Ο χρόνος διέλευσης του Δ/Ο από τον αναβιβάζοντα σύνδεσμο είναι

…………………………………………………………………………………..

δηλ. είναι η διάρκεια πτήσης του από το περίγειο μέχρι τον ΑΣ. Χρειαζόμαστε όμως το χρόνο πτήσης από τον ΑΣ μέχρι

το περίγειο, ο οποίος αντιστοιχεί στη γωνιακή απόσταση ω =25° και ισούται με την περίοδο της τροχιάς Ρ μείον τον

υπολογισθείσα ήδη ΤΑΣ. Οπότε από τη σχ.(13.6.20) έχουμε 

P=2π
n

= 2π
0 ,00116353

→ P=5400 ,1 s

………………………………………………………………………………………….

Σημειώνουμε ότι το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει εάν υπολογίσουμε τον tω για ω = 25° με την εξίσωση του χρόνου του

Κέπλερ:

…………………………………………………………………………..
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tω=Tω=
0 ,436047−0 ,00067642 sin (24 ,98363 )

0 ,00116353
→ tω=374 ,52 s

Επαληθεύεται  το προηγούμενο  αποτέλεσμα με  ελάχιστη διαφοροποίηση ένεκα στρογγυλεύσεων.  Έτσι  ο  συνολικός

χρόνος πτήσης του Δ/Ο από τον αναβιβάζοντα σύνδεσμο μέχρι το θεωρούμενο σημείο είναι

……………………………………………………………………………………………….

και οι αντίστοιχες διορθώσεις ΔλΕ, σχ.(13.6.24), και ΔΩ, σχ.(13.6.23β), είναι 

ΔλE=ωE t I=4 ,178075⋅10
−3⋅674 ,12 → ΔλE=0,049158 rad=2,8166

∘
……………………………

………………………………………………………………………………

Το τελικό γεωγραφικό μήκος λΙ του ίχνους του Δ/Ο υπολογίζεται τώρα από τη σχ.(13.6.26α) ως ευρισκόμενο στο

Ανατολικό ημισφαίριο:

…………………………………………………………………………………….

Επειδή λΙ  < 360° είναι                                               
λυπολ=λ I=205 ,55

∘

Επειδή όμως είναι λυπολ > 180° πρόκειται για μήκος δυτικό, που σύμφωνα με τη σχ.(13.6.28β) προκύπτει ως τελικό

αποτέλεσμα    ……………………………………………………………………………….

Άρα το στίγμα του ίχνους εδάφους του Δ/Ο είναι τελικά

19 ,7187∘ N και 154 ,45∘ W
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ΣΧΗΜΑ Ε13.6.3 Βοηθητικό σκαρίφημα για την επεξήγηση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 13.6.3.

Αν χρειαζόταν να υπολογιστεί το στίγμα για μια επόμενη θέση του Δ/Ο στην αληθή ανωμαλία θ + Δθ, ο υπολογισμός

επαναλαμβάνεται κατά παρόμοιο τρόπο, αλλά με μετατεθειμένο το περίγειο σε νέα θέση, η οποία υπαγορεύεται από

την "περιστροφή των αψίδων" σύμφωνα με τις σχ.(13.6.29 και 30). Για τον υπολογισμό όλου του ίχνους εδάφους

πρέπει να καταστρωθεί ένα υπολογιστικό πρόγραμμα με βάση τον παραπάνω αλγόριθμο ο οποίος αναπτύσσεται στην

παράγραφο 13.6.5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 13.6.4  Στοιχεία της ζώνης οπτικής σάρωσης της γήινης επιφάνειας από τον Διεθνή

                                    Διαστημικό Σταθμό.

               Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ΔΔΣ) περιφέρεται γύρω από τη Γη σε κυκλική τροχιά μέσου

ύψους 400 km. Με δεδομένη τη γήϊνη ακτίνα 6378,14 km και βαρυτική παράμετρο 398600,4 km3/s2:

(α) Να υπολογισθούν ο ορίζοντας του ΔΔΣ, το εύρος της ζώνης οπτικής σάρωσης και η συνολική επιφάνεια

σάρωσης σε μια περιφορά, όταν (α1) περνάει πάνω από έναν πλωτό σταθμό ελέγχου και (α2) πάνω από

σταθμό με υψομετρικό 2050 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

(β) Ένας πολυφασματικός σαρωτής του ΔΔΣ έχει οπτική γωνία 13,8°, όταν επικεντρώνεται στο ναδίρ. Να

υπολογισθεί το εύρος της ζώνης σάρωσης του οργάνου.

(γ) Ποια είναι η διάρκεια της απευθείας οπτικής και τηλεπικοινωνιακής επαφής του ΔΔΣ, όταν διέρχεται

επάνω από το σταθμό ελέγχου, αν (γ1) δεν ληφθεί υπόψη η μείωση από τη λοξότητα στα όρια του ορίζοντα

και (γ2) αν η μείωση από τη λοξότητα είναι 3°.

Λύση: 
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(α) Η γωνία οπτικού πεδίου γο του Δ/Ο είναι κατά το ΣΧΗΜΑ 13.6/8 2αο και υπολογίζεται από τη σχ.(13.6.31α) με

την τροχιακή ακτίνα r = RE + h = 6378,14 +   400 = 6778,14 km:

sin ao=
RE

r
=6378 ,14
6778 ,14

=0 ,940987 → ao=70 ,218
∘ → γ o=140 ,44

∘

 

Το εύρος της ζώνης του ορίζοντα με τη γωνία βο δίνει η σχ.(13.6.31β): 

……………………………………………………………………………………….

So=2 βoRE=2⋅0 ,3453⋅6378 ,14 → So=4405 km

Το εύρος αυτό υπερκαλύπτει την απόσταση του νοτιότερου άκρου της Ευρώπης (νήσος- Γαύδος νοτίως της Κρήτης)

μέχρι τις βόρειες ακτές της Σκανδιναβίας. Σε μια περιφορά το Δ/Ο σαρώνει (προσεγγιστικά) επιφάνεια πλάτους So και

μήκους 2πRE:

…………………………………………………………………………………

δηλ. περιζώνει τη Γη σε έκταση σχεδόν 177 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στο ύψος των 2050 m είναι RE = 6378,14 + 2,05 = 6380,19 km με αντίστοιχη γωνία βο:

cos βo=
RE

r
=6380 ,19
6778 ,14

=0 ,94129 → βo=19 ,7308
∘=0 ,3444 rad

και το εύρος του ορίζοντα                                ……………………………………………

Η διαφορά από την τιμή 4405 km στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 11,7 km ή μόνο 0,27%, δηλ. ένα λάθος αμελητέο

για τις περισσότερες εφαρμογές.

(β) Το εύρος της ζώνης σάρωσης του σαρωτή του ΔΔΣ με οπτική γωνία γΜ = 2αΜ = 13,8° υπολογίζουμε από τη σχ.

(13.6.33α) με τη γωνία βΜ από τη σχ.(13.6.34):

βM=arcsin( r
RE

sinaM )−aM=arcsin (6778 ,146378 ,14
sin
13 ,8∘

2 )−13 ,8
∘

2

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

(γ) Η διάρκεια άμεσης επικοινωνίας  tc του ΔΔΣ με τον επίγειο σταθμό ελέγχου δίνεται από τη σχ.(13.6.36) με βο =

19,782° = 0,3453 rad από το υποερώτημα (α):

………………………………………………………………………………….

Ο χρόνος αυτός μειώνεται, αν αφαιρεθούν οι 3°, δηλ. 1,5° εκατέρωθεν λόγω λοξότητας, από τον οπτικό ορίζοντα του

Δ/Ο, δηλ. από τη γωνία αο, την οποία υπολογίσαμε ήδη στο υποερώτημα (α) σε αο = 70,218°. Τώρα μειώνεται σε αο =

70,218° - 3° = 67,218° και αποτελεί τη γωνία άμεσης επικοινωνίας α c = αο. Οπότε η αντίστοιχη κεντρική γωνία βο

μειώνεται επίσης για να δώσει την αντίστοιχη γωνία βc = 2βο σύμφωνα με τη σχ.(13.6.34):

βo=¿βM → βo=arcsin( r
RE

sin ao)−ao

¿

……………………………………………………

Και ο χρόνος άμεσης επικοινωνίας κατά τη σχ.(13.6.36) είναι

t c=2 βo√ r 3

μE

=2⋅0 ,1963√6778 ,143398600 , 4
→ t c=347 ,01 s=5 ,78 min
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Παρατηρούμε την αισθητή μείωση του χρόνου άμεσης οπτικής επαφής από την ιδεώδη τιμή των 10,17 min σε 5,78

min, δηλ. κατά -43% ένεκα της μικρής μείωσης του οπτικού ορίζοντα κατά μόνο 3° ή 4,27%. Τούτο υποδηλώνει τη

σημασία ακρίβειας των υπολογισμών, αλλά και των χρησιμοποιούμενων οργάνων επικοινωνίας των Δ/Ο με τη Γη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Προφανώς ο παραπάνω υπολογισμός ισχύει επίσης για τη θέαση της Γης από οποιονδήποτε δορυφόρο

ή διαστημόχημα με την ίδια τροχιά!
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