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12. KEFALAIO EF&ASK DT     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΠΤΗΣΗΣ              
 ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.1.3  Ολική ενθαλπία και θερμοκρασία στο σημείο ανακοπής και  κινητική ενέργεια 
                                    Διαστημοχήματος κατά την επιστροφή του στη γήινη ατμόσφαιρα.

           Ένα διαστημόχημα μάζας 900 kg κατέρχεται από γήϊνη κυκλική τροχιά ύψους 300 km και εισέρχεται
στην ατμόσφαιρα. Με δεδομένη την προτυποποιημένη ατμόσφαιρα SA 76 να υπολογιστούν ο αριθμός Mach
του Δ/Ο, η ολική ενθαλπία της ροής, η ολική θερμοκρασία ιδανικού αερίου στο σημείο ανακοπής και η
κινητική ενέργεια του Δ/Ο για τα ύψη 300, 200, 100 και 70 km. Ως τοπική ταχύτητα του Δ/Ο να ληφθεί η
ταχύτητα γήϊνης κυκλικής τροχιάς για το κάθε ύψος με βαρυτική παράμετρο και ακτίνα της Γης    398600,4
km3/s2 και 6378,14 km, αντίστοιχα. Ο ισεντροπικός εκθέτης του αέρα είναι 1,4 και η γενική σταθερά των
αερίων 8314,383 J/(kmolK).

Δεδομένα:
h = 300, 200, 100 και 70 km, m = 900 kg, μΕ = 398600,4 km3/s2, RE = 6378,14 km,    Ra = 8314,383 J/(kmolK), γ =
1,4, Standard Atmosphere 76 στον ΠΙΝΑΚΑ 12.1/4 (ή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4).

Λύση:
Ο τρόπος υπολογισμού είναι ίδιος για όλα τα ύψη. Επιλέγουμε το ύψος των 100 km για την υποδειγματική επίλυση. Η
τροχιακή ταχύτητα υπολογίζεται από τη σχ.(4.3.4) με τοπική ακτίνα:

r=RE+h=6378 ,14+100=6478 ,14 km

V c=√ μE

r
=√398600 ,4

6478 ,14
=7844 ,11 m /s

Για τον αριθμό Mach απαιτείται η ταχύτητα του ήχου, σχ(12.1.2β), για τον υπολογισμό της οποίας χρειαζόμαστε την
ειδική σταθερά από τη σχ.(12.1.3):

………………………………               
M∞=

V c

a∞
=7844 ,11

282 ,765
→ M∞=27 ,74

Η ολική ενθαλπία της ροής υπολογίζεται από την εξίσωση ενέργειας, σχ.(12.1.5), με στατική ενθαλπία από τη σχ.
(12.1.6), η οποία απαιτεί την ισοβαρή θερμοχωρητικότητα κατά τη σχ.(12.1.4):

………………………………………………………..
h∞=c pT∞=1024 ,66⋅195 ,08=199890 ,67 J /kg

…………………………………………………………………

Η ολική θερμοκρασία του αέρα στο σημείο ανακοπής, αφού θεωρείται ως θερμοδυναμικά ιδεώδες αέριο, υπολογίζεται
από τη σχ.(12.1.6):

……………………………………………………………………………………

Η θερμοκρασία των 30220 Κ δεν επιτυγχάνεται ποτέ στην πραγματικότητα ένεκα της συμπεριφοράς του αέρα ως
"πραγματικού αερίου", όπως αναλύεται στο υποκεφάλαιο 12.2. Η πραγματική θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 60 ÷
70% μικρότερη από την τιμή των 30220 Κ όπως παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο 12.6, με ενδεικτικά αποτελέσματα
και  διαγράμματα  από  την  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  υπολογιστικού  συστήματος  προσομοίωσης  της  αεροθερμικής
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συμπεριφοράς του αέρα στο ονομαστικό ίχνος εισόδου Δ/Ο στη γήϊνη ατμόσφαιρα που αναπτύχθηκε (και συνεχώς
αναπροσαρμόζεται) από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ρευστομηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Κατά παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται τα αντίστοιχα μεγέθη στα άλλα τρία ύψη και το αποτέλεσμα δίνεται ήδη στον
ΠΙΝΑΚΑ 12.1/2.
Η κινητική ενέργεια του Δ/Ο υπολογίζεται από το γνωστό τύπο της Φυσικής, σχ.(12.1.1):

……………………………………………………………………..

με τη μετατροπή 1 kWh = 3600 kJ, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.1.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.1.4    Αεροδυναμική αντίσταση σφαιρικού Διαστημοχήματος σε υπερυπερηχητική
                                      πτήση με   Mach 11  σε ύψος 60 km.

           Να ευρεθεί η αεροδυναμική αντίσταση σφαιρικού Δ/Ο σε υπερυπερηχητική πτήση με Mach 11 σε
ύψος 60 km με βάση τα πρότυπα της αρχικής και της τροποποιημένης νευτώνειας ροής. Η διάμετρος του
Δ/Ο είναι 1,0 m και η πίεση στα 60 km 21,96 Pa κατά την SA 76.
Δεδομένα:
d = 2R = 1,0 m, Μ = 11, h = 60 km, p = 21,96 Pa.

Λύση:
Με  βάση  το  νευτώνειο  πρότυπο  της  υπερυπερηχητικής  ροής  η  ροή  εξομοιώνεται  με  την  ευθύγραμμη  κίνηση
σωματιδίων ρευστού, προσκρούει χωρίς ανάκλαση αλλά με συνέχιση της κίνησης παράλληλα προς όποιες κεκλιμένες
επιφάνειες, απουσία απορεύματος και άντ’ αυτού πίεση στις σκιασμένες επιφάνειες ίση με την πίεση της απέραντης
ροής, βλ. ΣΧΗΜΑ 12.1/8.
Από την ήδη υπολογισθείσα κατανομή πίεσης στην προηγούμενη παράγραφο είναι δυνατόν με κατάλληλη ολοκλήρωση
να υπολογιστούν οι αεροδυναμικές δυνάμεις που ασκούνται στο Δ/Ο, το οποίο κινείται με υπερυπερηχητική ταχύτητα.
Ο υπολογισμός της αντίστασης D μιας σφαίρας γίνεται με τη θεώρηση της νευτώνειας ροής σε επιφανειακούς τομείς,
όπως δείχνει το ΣΧΗΜΑ Ε12.1.4. Σε κάθε επιφανειακό στοιχείο dΑ επιδρά η επιφανειακή πίεση p, ενώ η καθαρή
δύναμη κατά τη διεύθυνση ροής προκύπτει με τη διαφορά πίεσης p - p∞:

dD=( p−p∞ )2πr ds sinθ= ( p−p∞ ) 2πr dr → D=∫
0

R

( p− p∞ ) 2πr dr

Από το νευτώνειο πρότυπο και τη σχ.(12.1.26) με εισαγωγή του sinθ = x/R σε συνάρτηση των αντιστοίχων
μηκών με x2 = R2 - r2 προκύπτει:

C p

C pt

= p− p∞

p t−p∞
=sin2θ= R2−r2

R2
→ D=∫

0

R

( p t−p∞ ) R
2−r2

R2
2 πr dr

……………………………

………………….
D=( p t−p∞ ) π R2

2
= ( pt−p∞ ) A

2

όπου Α η μετωπική επιφάνεια της σφαίρας. Ο συντελεστής αντίστασης με τη σχ.(12.1.25) γίνεται:    
CD=1
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ΣXHMA E12.1.4 Υπολογισμός της αεροδυναμικής αντίστασης σε σφαιρικό Δ/Ο με ολοκλήρωση της κατανομής
πίεσης.

δηλ. ο συντελεστής αντίστασης του σφαιρικού Δ/Ο σε νευτώνεια υπερυπερηχητική ροή είναι ίσος με τη μονάδα. Η
αντίσταση με εισαγωγή του αριθμού Mach προκύπτει:

…………………………………………………………………………………………………

Η πίεση στο ύψος πτήσης των 60 km είναι p = 21,96 Pa, όπως δείχνει ο ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1/4:

D=1⋅π⋅0,52⋅21,96
2

⋅1,4⋅112=1460 ,85 N

Για τροποποιημένη νευτώνεια ροή από τη σχ.(12.1.29) προκύπτει η ακριβέστερη τιμή

……………………………………………………………….

και η αντίσταση είναι:    
D=CD  A 

p∞

2
γ  M∞

2 =0 ,9197⋅π⋅0,52⋅21,96
2

⋅1,4⋅112=1343 ,54 Ν

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.2.2  Χαρακτηριστικοί αδιάστατοι αριθμοί και τύπος ροής γύρω  από Διαστημόχημα
                                    στο ίχνος πτήσης επαναφοράς του στη Γη. 

                Το Δ/Ο της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12.1.3 έχει διάμετρο αναφοράς 1,2 m. Για την πτήση καθόδου του
στα ίδια ύψη 300, 200, 100 και  70 km στη γήϊνη ατμόσφαιρα να υπολογιστούν: 
Α. Ο αριθμός  Reynolds, ο αριθμός  Knudsen, ο αριθμός  Prandtl. Ο υπολογισμός να γίνει (α) βάσει της
τυποποιημένης  ατμόσφαιρας  SA 76 και  (β)  βάσει  των σχέσεων του  Chapman-Enskog,  Sutherland και
Eucken.
Β. Με βάση τις τιμές των αδιάστατων αριθμών για κάθε ύψος να εντοπιστεί  ο χαρακτήρας ροής (π.χ.
στρωτή, τυρβώδη, ελεύθερη μοριακή ή άλλος).

Δεδομένα:
h = 300, 200, 100 και 70 km, lr = 1,2 m, μΕ = 398600,4 km3/s2, RE = 6378,14 km,      Ra = 8314,383 J/(kmolK), γ =
1,4, Standard Atmosphere 76 στον ΠΙΝΑΚΑ 12.1/4 (ή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4).

Λύση:
(Α) Ο τρόπος υπολογισμού είναι ίδιος για όλα τα ύψη. Επιλέγουμε το ύψος των 70 km για την υποδειγματική επίλυση.
Η τροχιακή ταχύτητα υπολογίζεται από τη σχ.(4.3.4) εισάγοντας την τοπική ακτίνα:

r=RE+h=6378 ,14+70=6448 ,14 km  …………………………………………
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Για τον αριθμό  Prandtl,  σχ.(12.2.5),  απαιτείται  η ειδική θερμοχωρητικότητα του αέρα υπό σταθερή πίεση  cp,  σχ.
(12.2.10), αντικαθιστώντας τις τιμές του δυναμικού ιξώδους μ και της θερμικής αγωγιμότητας του αέρα k από την SA
76:           ……………………………………………………………………….

Pr=c p
μ
k
=1004 ,71⋅1 ,4377⋅10−5

1 ,9780⋅10−2
=730 ,27⋅10−3 → Pr≈0 ,73

 

Οι αδιάστατοι χαρακτηριστικοί αριθμοί  Reynolds Re, σχ.(12.2.1),  και  Knudsen Kn, σχ.(12.2.2),  προκύπτουν κατ’
αντιστοιχία:                 …………………………………………………

Kn= λ
lr
=9 ,8102⋅10−4

1,2
=8 ,1752⋅10−4

με πυκνότητα ρ και μέση ελεύθερη διαδρομή λ από την SA 76, βλ. ΠΙΝΑΚΑ 12.1/4 ή αντίστοιχο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
Για τον υπολογισμό του μ ακριβέστερη είναι η σχέση των Chapman-Enskog από την κινητική θεωρία των αερίων, σχ.
(12.2.7), με τις τιμές των σ και ΝL από τη σχ.(12.1.11β) ενώ η παράμετρος Ωμ(Τ*) βρίσκεται από τον ΠΙΝΑΚΑ 12.2/3
(μέσω γραμμικής παρεμβολής) για την υπολογιζόμενη Τ* με βάση τη σχ.(12.2.11) και τον  ΠΙΝΑΚΑ 12.2/2 για τον
αέρα:

T¿= T

(ε /kB )
=219 ,585

97 ,0
=2 ,264 → Ωμ=1 ,139

 

…………………………………………………………………………………..

μ=1 ,4287⋅10−5 kg /ms  (έχει μικρή διαφορά από την τιμή του Πίνακα)
……………………………………………………………………
   

Για τον υπολογισμό της θερμικής αγωγιμότητας του αέρα χρήσιμος είναι ο τύπος του Eucken, σχ.(12.2.13):

k= 9 γ−5
4 (γ−1 )

R μ= 9⋅1,4−5
4 (1,4−1 )

⋅287 ,06⋅1 ,4287⋅10−5 →
  

……………………………………………………………………………………
Για τη μέση ελεύθερη διαδρομή λ χρησιμοποιούμε την προσεγγιστική εξίσωση, σχ.(12.2.19), με την πίεση p από την SA
76:
 

λ=31 ,8521 μ √T
p

=31 ,8521⋅1 ,4287⋅10−5 √219 ,585
5 ,2209

→

…………………………………………………………………………………
Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα μεγέθη σε άλλα ύψη μέχρι το ύψος των ~86 km, μετά το οποίο ο αέρας χάνει τη
…………………………………………………………………………………………………….

(Β) Ο εντοπισμός του χαρακτήρα της ροής στο ύψος των 70  km μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με τον αριθμό
Knudsen. Η ροή χαρακτηρίζεται σαν ελεύθερη μοριακή για    Kn > 10, μεταβατική από ελεύθερη μοριακή σε συνεχής
για  0,01  <  Kn <  10  και  συνεχής  για  Kn <  0,01.  Και  στις  δύο  περιπτώσεις  υπολογισμού του  Kn βάσει  (α)
της………………………………………

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.2.3   Ιξώδες,  θερμική αγωγιμότητα και ο αριθμός Prandtl σε θερμοκρασία 5.000 Κ
                                     κατά την πτήση Διαστημοχήματος.

                 Κατά την πτήση ενός Δ/Ο με σφαιρική κεφαλή, η θερμοκρασία ανακοπής μετά το κρουστικό
κύμα είναι 5000 Κ και η πίεση ανακοπής 35500 Pa. Να ευρεθούν γι’ αυτή την κατάσταση οι συντελεστές
δυναμικού  ιξώδους  και  θερμικής  αγωγιμότητας  καθώς  και  ο  αριθμός  Prandtl χρησιμοποιώντας  τους
αντίστοιχους  τύπους  του  Sutherland και  τα  διαγράμματα  μεταβολής  των  μεγεθών  αυτών  από  την
θερμοκρασία και πίεση.

Δεδομένα:    Τt2 = 5000 K, pt2 = 35500 Pa.
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Λύση:   Από το ΣΧΗΜΑ 12.2/5 για το δυναμικό ιξώδες με 5000 Κ και 35500 Pa = (35500/101325) atm = 0,35 atm

λαμβάνουμε το λόγο                    

μt2

μs

≈1 ,05

Το μs υπολογίζουμε από τον τύπο του Sutherland, σχ.(12.2.6β), για την ίδια θερμοκρασία
 

……………………………………………………………………
οπότε είναι

μt 2=1,05 μs=1 ,05⋅1 ,0087⋅10−4 → μt 2=1 ,06⋅10−4 kg
ms

Από το ΣΧΗΜΑ 12.2/6 για το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λαμβάνουμε το λόγο     

k t 2

k s

≈5,5

Η ks προκύπτει από τη σχ.(12.2.14):
 

………………………………………………………………………………………….

και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στο σημείο t2 είναι

………………………………………………………………………………

Ο  αριθμός  Prandtl δεν  μπορεί  να  υπολογισθεί  από  τη  σχ.(12.2.5)  διότι  δεν  έχουμε  τιμή  της  ισοβαρούς
θερμοχωρητικότητας στη δεδομένη θερμοκρασία. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε το διάγραμμα Pr(T, p) στο ΣΧΗΜΑ 12.2/7,
από το οποίο "διαβάζουμε" για 5000 Κ και 0,35 atm

Prt 2≈0 ,59

Οι παραπάνω τιμές για μ,  k και  Pr είναι ασφαλώς προσεγγιστικές και απέχουν περίπου ± 10% από τις αντίστοιχες
ακριβείς τιμές από πολυπλοκότερους υπολογισμούς, οι οποίοι εκφεύγουν του πλαισίου του παρόντος συγγράμματος.
Επαρκούν όμως και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για υπολογισμούς των μεγεθών μεταφοράς σε προκαταρκτικές
μελέτες αεροδιαστημικής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.2.7 Μεγέθη ροής κατά τη καθοδική είσοδο Διαστημοχήματος στη γήϊνη ατμόσφαιρα
                                   με   αριθμό Mach 14.

                Ένα διαστημόχημα κινείται σε καθοδική είσοδο στη γήϊνη ατμόσφαιρα με αριθμό Mach 14 σε
ύψος 46 km. Να ευρεθούν τα μεγέθη της ροής επάνω στη γραμμή ανακοπής και ειδικότερα
(α) Ταχύτητα, στατική και ολική πίεση και θερμοκρασία, καθώς και η πυκνότητα πριν το κρουστικό κύμα.
(β) Τα ίδια μεγέθη της υποερώτησης (α) μετα το κρουστικό κύμα.
Να  χρησιμοποιηθεί  το  διάγραμμα  Mollier του  αέρα.  Η  ειδική  σταθερά,  η  ειδική  ισοβαρής
θερμοχωρητικότητα και ο ισεντροπικός εκθέτης για αέρα σε ατμοσφαιρικές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι
287,06 J/kgK, 1004,71 J/kgK και 1,4, αντίστοιχα.

Δεδομένα:
M = 14, h = 46 km, R = 287,06 J/kgK, cp,ιδ. = 1004,71 J/kgK, γιδ. = 1,4.

Λύση:
(α) Στο  ύψος  των  46  km οι  ατμοσφαιρικές  συνθήκες  στατικής  πίεσης,  στατικής  θερμοκρασίας,  πυκνότητας  και
ταχύτητας του ήχου του αερίου περιβάλλοντος, σύμφωνα με την προτυποποιημένη ατμόσφαιρα  SA 76 αντιστοιχούν
στις τιμές, βλ. αντίστοιχο Πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4:

p1=1,3134⋅102=131,34 Pa , T 1=266 ,925 K

ρ1=1 ,7142⋅10−3 kg/m3 , a1=327 ,52m / s

Η ταχύτητα πτήσης προκύπτει απο τον ορισμό του αριθμού Mach πτήσης Μ, σχ.(12.1.2β):

…………………………………………………………………….

Επιλύουμε τις εξισώσεις διατήρησης ορμής και ενέργειας, σχ.(12.2.22 και 23α), ως προς τη στατική πίεση  p2 και
στατική ενθαλπία h2:
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p2=p1+ρ1V 1
2−ρ2V 2

2 → p1=pmom− ρ2V 2
2

…………………………………………………………………………..

Η ενθαλπία h1 πριν το κρουστικό κύμα υπολογίζεται από την αντίστοιχη σχέση τελείου αερίου (το cp έχει σταθερή τιμή
ανεξάρτητη της θερμοκρασίας Τ):

h1=c p , ιδ .T 1=1004 ,71⋅266 ,925 → h1=268182 ,2 J /kg
 ……………………………….

………………………………………………………………………………………..

htot=10780578 ,54 J /kg
(β) Ο  υπολογισμός  των  καταστατικών  μεγεθών  του  (α)  υποερωτήματος  μετά  το  κρουστικό  κύμα  γίνεται  με
επαναληπτική  διαδικασία.  Γνωρίζοντας,  ότι  μετά  το  κάθετο  κρουστικό  η  ροή  είναι  υποηχητική,  σε  πρώτο βήμα
θέτουμε την ταχύτητα της ροής του αέρα μετά το κρουστικό κύμα μηδέν 

V 2
(1)=0

οπότε για τη στατική πίεση p2 και στατική ενθαλπία h2 προκύπτει:

p2=pmom → p2=36172 Pa≈0 ,36 atm
…………………………………………………………………….

Με συνδυασμό των τιμών 0,36  atm και 10,8  MJ/kg από το διάγραμμα  Mollier του αέρα  h =  h(p) στο  ΣΧΗΜΑ
12.2/15β προκύπτουν οι τιμές της θερμοκρασίας Τ2 ≈ 5020 Κ και του συντελεστή συμπιεστότητας πραγματικού αερίου
Ζ2 = 1,23.
Εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση, σχ.(12.2.23β), για την εύρεση της πυκνότητας ρ2 και την αρχή διατήρησης της
μάζας, σχ.(12.2.21), για τον υπολογισμό της νέας τιμής της ταχύτητας της ροής:

………………………………………………………………………………..

Με την ίδια διαδικασία καταλήγουμε σε μία τρίτη τιμή της ταχύτητας του αέρα κατάντι του κρουστικού κύματος

p2=pmom−ρ2V 2
2=36172−0 ,02⋅(393 )2 → p2=33083 Pa≈0 ,33 atm

……………………………

Με συνδυασμό των τιμών 0,33  atm και 10,7  MJ/kg από το διάγραμμα  Mollier του αέρα  h =  h(p) στο ΣΧΗΜΑ
12.2/15β προκύπτει σημείο (πραγματική θερμοδυναμική κατάσταση) που αντιστοιχεί σε θερμοκρασία Τ2 ≈ 4980 Κ και
συντελεστή πραγματικού αερίου Ζ2 = 1,229.
Εφαρμόζουμε τα προηγούμενα για την εύρεση της πυκνότητας ρ2 και της νέας τιμής της ροϊκής ταχύτητας:

…………………………………………………………………………

V 2=
ρ1V 1

ρ2

=1 ,7142⋅10−3⋅4585 ,28
18 ,8⋅10−3

→ V 2
(3 )=418 m /s

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υπολογισμού προκύπτει και μία τέταρτη τιμή της ταχύτητας του αέρα

p2=32887 ,2 Pa≈0 ,32 atm

h2=10693216 ,54
J
kg

≈10 ,7
MJ
kg

Με βάση τις νέες τιμές των  p2 και  h2 από το  ΣΧΗΜΑ 12.2/15β προκύπτει σημείο θερμοκρασία Τ2 ≈ 4970 Κ και
συντελεστής πραγματικού αερίου Ζ2 = 1,228.

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

Η τιμή αυτή, στο πλαίσιο των προσεγγίσεων της υπολογιστικής διαδικασίας, θεωρείται ικανοποιητική σε σχέση με την
προηγούμενη αφού διαφέρει κατά 0,19%. Οπότε οι ιδιότητες της ροής του αέρα αμέσως μετά το κάθετο κρουστικό
κύμα στο ύψος των      46 km για αριθμό Mach πτήσης 14 είναι:

V 2=418 ,8 m /s με p2=32887 ,2 Pa , T 2=4970 K , ρ2=0 ,01877 kg/m3

Z2=1 ,228
Οι ροϊκές ιδιότητες στο σημείο ανακοπής (ολική πίεση pt2, ολική θερμοκρασία Tt2) υπολογίζονται με την υπόθεση ότι η
ροή του αέρα επιβραδύνεται ισεντροπικά από την κατάσταση 2 (αμέσως μετά το ορθό κρουστικό) στην κατάσταση t2
(σημείο ανακοπής). Χρησιμοποιώντας το ΣΧΗΜΑ 12.2/15β προκύπτει:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.3.3   Θερμική καταπόνηση και μεταφορά θερμότητας στο σημείο ανακοπής κατά τη
                                     κίνηση διαστημοχήματος  με υπερταχύτητα  4.300 m/s .

               Ένα διαστημόχημα με σφαιρική κεφαλή ακτίνας 0,35  m κινείται στη γήϊνη ατμόσφαιρα με
ταχύτητα 4300 m/s σε ύψος 50 km. Να ευρεθεί η μεταφορά θερμότητας στο σημείο ανακοπής σύμφωνα με
τον τύπο των DKR με βάση (α) την πρότυπη ατμόσφαιρα SA76 και (β) την εκθετική ατμόσφαιρα κατά τη
σχ.(11.1.5) αν ληφθεί υπόψη ατμοσφαιρική κλίμακα ύψους 8434,72 m.

Δεδομένα:     RN = 0,35 m, V∞ = 4300 m/s, h = 50 km, H = 8434,72 m.

Λύση:    (a) H πυκνότητα στα 50 km, σύμφωνα με την SA 76 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4 είναι         ρ∞ = 1,0269·10-3

kg/m3. Η σχ.(12.3.21β), δηλ. ο τύπος DKR, δίνει τη μεταφορά θερμότητας:

q tref=778952 W /m2≈779 kW /m2≈0 ,78 MW /m2

(β) Εφαρμόζοντας το μοντέλο εκθετικής ατμόσφαιρας σταθερής κλίμακας ύψους              Η = 8434,72 m η πυκνότητα
ρ∞ στο ύψος των 50 km υπολογίζεται:

ρ= ρoe
−βh , β= 1

H
= 1

8434 ,72
=1 ,1856⋅10−4 m−1 , ρo=1 ,225 kg /m3

………………………………………………………………………………..

q tref=5 ,1565⋅10−5 ( 4300 )3,15 √ 3 ,263⋅10−3

0 ,35
→

…………………………………………………
……

Οι τιμές αυτές στην πραγματικότητα αναμένονται ελαφρώς χαμηλότερες, αν ληφθεί υπόψη η ενθαλπία του αέρα επάνω
στην επιφάνεια του Δ/Ο σύμφωνα με τη σχ.(12.3.21γ).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.3.8Α   Παραμετρικός υπολογισμός θερμικής καταπόνησης σε διαστημόχημα με 
                                        κωδονοειδή μορφή τύπου Apollo

                    Ένα διαστημόχημα με κωδονοειδή μορφή τύπου Apollo εισέρχεται κατά την επάνοδό του στη
Γη σε ύψος 125 km υπό γωνία πτήσης 8° στη γήϊνη ατμόσφαιρα. Έχει βλητική παράμετρο 450 kg/m2 και
ακτίνα της μετωπικής επιφάνειας κυκλικού σχήματος 1,8  m. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καθόδου η γωνία
πτήσης παραμένει σταθερή. Να υπολογιστούν 
(α) η κατανομή καθ’ ύψος της μεταφοράς θερμότητας στο σημείο ανακοπής και η μέγιστη τιμή της.
(β) το ατμοσφαιρικό ύψος και η ταχύτητα που επισυμβαίνει η μέγιστη μεταφορά θερμότητας.
(γ) Με το ύψος της υποερώτησης (β) να επαληθευτεί η μέγιστη μεταφορά θερμότητας της υποερώτησης (α).
(δ) η μεταφορά θερμότητας στο σημείο ανακοπής με τον τύπο των DKR.
Να χρησιμοποιηθεί η εκθετική ατμόσφαιρα με συντελεστή β = 1,3961·10-4 m-1 και  ρο = 1,4  kg/m3.  Να
ληφθεί υπόψη, ότι η ενθαλπία του αέρα στο τοίχωμα του Δ/Ο είναι 10% της ολικής ενθαλπίας μετά το
κρουστικό κύμα και ότι η αρχική ταχύτητα εισόδου είναι η ταχύτητα κυκλικής τροχιάς στο ύψος εισόδου με
βαρυτική παράμετρο και ακτίνα Γης 398600,4 km3/s2 και 6378,136 km.    

Δεδομένα:
h1 = 125 km, γ = 8°, ΒD = 450 kg/m2, RN = 1,8 m, hwt = 0,1ht2, β = 1,3961·10-4 m-1,     ρο = 1,4 kg/m3, μΕ = 398600,4
km3/s2, RE = 6378,136 km. 

Λύση:
(α) Η μέση μεταφορά θερμότητας ανακοπής υπολογίζεται από τη σχ.(12.3.31β)

q̄s=K s√ ρV 3
 

με …………………………………………………………………………..

K s=1 ,2276⋅10−4

Με την κατανομή ταχύτητας, σχ.(12.3.33), και την εκθετική ατμόσφαιρα, σχ.(11.1.5)
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…………………………………………………………………………………………………

ΣΧΗΜΑ Ε12.3.8Α Είσοδος διαστημοχήματος τύπου Apollo στη γήινη ατμόσφαιρα. 

Η ταχύτητα εισόδου στα 125 km είναι αυτή της κυκλικής τροχιάς, σχ.(4.3.4):

V C 1=√ μ
Ro+h1

=√398600 ,4
6378 ,136+125

→ V 1=V C 1=7829 m / s

……………………………………………………………………………………………….

q̄s=6 ,97011⋅107 eE1 ← E1=−1 ,3961⋅10−4 h
2
−240 ,18e−1 ,3961⋅10−4h

Η μέγιστη τιμή μεταφοράς θερμότητας στο σημείο ανακοπής υπολογίζεται από τη σχ.(12.3.43):

…………………………………………………………………………………

q̄s max=1928901,55 W /m2≈1929 kW /m2≈193 W /cm2

Για να κατανοήσουμε και ν' αποκτήσουμε ένα αισθητήριο εκτίμησης του μεγέθους της τιμής των 1929  kW/m2, να
αναλογιστούμε ότι είναι περίπου 2000 φορές η ακτινοβολία του Ηλίου σε ένα τετρ. μέτρο επιφάνειας κάθετης στις
ακτίνες του σ' ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι στην παραλία!

(β) Το ύψος όπου παρουσιάζεται q̄s max  δίνεται από τη σχ.(12.3.42):

……………………………….                    
hqsmax=44227 m≈44 km

Την ταχύτητα του Δ/Ο στο σημείο μέγιστης μεταφοράς θερμότητας ανακοπής δίνει η σχ.(12.3.44):

V qsmax=V 1 /e
1 /6=7829 /e1/6 → V qs max=6627 ,1 m/ s

(γ) Το ύψος 44227 m εισάγεται στη σχέση της υποερώτησης (α) για τη q̄s . Υπολογίζουμε τον εκθέτη:

…………………………………………………………………………………………………
Η επαλήθευση είναι πλήρης και η ελάχιστη διαφορά των δύο τιμών οφείλεται στις στρογγυλεύσεις των υπολογισμών.

(δ) Η αντίστοιχη μέση τιμή της μεταφοράς θερμότητας με βάση τον εμπειρικό τύπο των  Detra-Kemp-Riddell, σχ.
(12.3.21α):
 

………………………………………………………………………………………..

Παρατηρείται  μία  απόκλιση  ~15% προς  τα  άνω για  τον  "εμπειρικό"  προσδιορισμό  της  μέγιστης  μεταφερόμενης
θερμότητας στο σημείο ανακοπής του Δ/Ο σε σχέση με τον αντίστοιχο υπολογισμό του (α) υποερωτήματος. Δηλαδή η
τιμή κατά τον τύπο DKR ευρίσκεται από την ασφαλή πλευρά, αλλά οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγηση του θερμοθώρακα.
Όμως χρησιμοποιώντας τον τροποποιημένο τύπο  DKR, σχ.(12.3.21γ),  και  λαμβάνοντας υπόψη την ενθαλπία στο
τοίχωμα,  η  οποία  δίνεται  ως  το  10%  της  ολικής  ενθαλπίας  μετά  το  κρουστικό  κύμα,  η  παραπάνω  τιμή
πολλαπλασιάζεται με τον όρο

1−
hwt

h t2

=1−
0,1ht 2

ht 2

=0,9



9

οπότε η νέα τιμή της μεταφοράς θερμότητας είναι

……………………………………………………………………………

 και διαφέρει πολύ λίγο από την τιμή των 193 W/cm2 της υποερώτησης (α).
Εάν πάρουμε  τον  τύπο  DKR,  όπως τροποποίησε  ο  Bertin,  σχ.(12.3.21β)  λαμβάνουμε  qtref=1910317  W/m2 οποία
επιβεβαιώνει επίσης το αποτέλεσμα της υποερώτησης (α) αλλά απορρίπτεται επειδή δεν ευρίσκεται από τη “σίγουρη
πλευρά”.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.3.8Β  Θερμική  καταπόνηση  του διαστημοχήματος  Apollo κατά την επιστροφή του 
                                       απευθείας από τη Σελήνη με ταχύτητα  11,18 km/s στη γήινη ατμόσφαιρα.

                  Το πραγματικό Δ/Ο Apollo κατά την επάνοδο στη Γη εισερχόταν στην ατμόσφαιρά της με
διαπλανητικό ίχνος απευθείας από τη Σελήνη με ταχύτητα εκφυγής 11,18  km/s. Να υπολογιστούν όλα τα
στοιχεία της θερμικής καταπόνησης του Δ/Ο της προηγούμενης  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12.3.8Α με τα υπόλοιπα
δεδομένα ως έχουν.

Λύση:   (α) Η μέση μεταφορά θερμότητας ανακοπής καθ’ ύψος για αρχική ταχύτητα εισόδου    V1 = 11180 m/s είναι:

q̄s=1,2276⋅10−4√1,4e−1 ,3961⋅10−4 h/2 (11180 e−80 ,06 e−1 ,3961⋅10−4 h)3
………………………………………………………………………………

Η μέγιστη μεταφορά θερμότητας είναι:

q̄s max=5617157 ,413 W /m2≈5617 ,16 kW /m2≈561 ,7 W /cm2

Η ταχύτητα μέγιστης μεταφοράς θερμότητας είναι:

………………………………………………………..
(β) Το ύψος μέγιστης μεταφοράς θερμότητας είναι το ίδιο: ……………………………………………….

επειδή ο υπολογισμός του είναι ανεξάρτητος απο την αρχική ταχύτητα εισόδου του Δ/Ο στην πλανητική ατμόσφαιρα
(Γη), σχ.(12.3.42).

(γ) Η επαλήθευση δίνει την ίδια τιμή με την qs max  της υποερώτησης (α).

(δ) Η αντίστοιχη μέση τιμή μεταφοράς θερμότητας με βάση τον ημιεμπειρικό τύπο των DKR, σχ.(12.3.21α):
………………………………………………………………………………..

Επίσης ο τροποποιημένος τύπος DKR, σχ.(12.3.21β), δίνει:

……………………………………………………………………………………

Αν ληφθεί υπόψη επίσης η ενθαλπία τοιχώματος κατά τον Bertin σύμφωνα με τον παραπέρα τροποποιημένο τύπο, σχ.
(12.3.21γ) με hwt  0,1ht2 έχουμε μια νέα τιμή:

qrefC=qrefB(1−
hwt

h tz
)=6943722(1−0,1) → qrefC=6249350  W/m2

 

Παρατηρούμε,  ότι  από τις  τρεις  παραπάνω τιμές η πρώτη είναι μεγαλύτερη της  q̄s max  κατά περίπου 21%, η
δεύτερη κατά ~23,6% και η τρίτη κατά ~11,2% επιβεβαιώνοντας, αφενός, ότι η τιμή της μέσης μέγιστης μεταφοράς

θερμότητας q̄s max  ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αφετέρου, ότι ο τύπος DKR σε κάθε περίπτωση δίνει
επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα και μάλιστα με ένα ποσοστό ασφαλείας γύρω στο 20%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 12.5.2       Μέγιστες θερμοκρασίες του υπέρθερμου αέρα στο  τοίχωμα  κατά την πτήση
                                         εισόδου του Space Shuttle στη γήϊνη ατμόσφαιρα  στις υπερταχύτητες  
                                         7.230 m/s και 2.970 m/s.
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                Κατά την πτήση εισόδου του Space Shuttle στη γήϊνη ατμόσφαιρα η ταχύτητά του στο ύψος των
75,5 km είναι 7230 m/s και των    48,4 km 2970 m/s. Η πυκνότητα και η θερμοκρασία σε αυτά τα ύψη κατά
την προτυποποιημένη ατμόσφαιρα SA 76 είναι 3,7016·10-5 kg/m3, 207,423 Κ και 1,1963·10-3 kg/m3, 270,65
Κ, αντίστοιχα. Η γωνία πρόνευσης (≈ γωνία προσβολής) του Δ/Ο είναι αντίστοιχα 40° και 35°. Παρά αυτή
τη διαφορά της γωνίας προσβολής θεωρείται, ότι το Δ/Ο έχει την ίδια "ισοδύναμη" ακτίνα κεφαλής 0,72 m,
βάσει της οποίας υπολογίζονται τα μεγέθη της ροής στο σημείο ανακοπής. Η εκπεμπτικότητα της μελανής
επιφάνειας  των  προστατευτικών  πλακιδίων  του  θερμοθώρακα  είναι  ε  =  0,95  (συντελεστής  εκπομπής
θερμικής ακτινοβολίας). Η εξωτερική πυράντοχη μεμβράνη  του θερμοθώρακα είναι πολύ λεπτή με μικρό
πάχος και μάζα και γι’ αυτό αμελητέας θερμοχωρητικότητας και θερμοπερατότητας ένεκα της εσωτερικής
θερμομόνωσης. Η ειδική σταθερά και ο λόγος των θερμοχωρητικοτήτων είναι 287,06  J/(kgK) και 1,4,
αντίστοιχα. 
Να υπολογισθεί η θερμοκρασία του υπέρθερμου αέρα στην επιφάνεια του τοιχώματος στο σημείο ανακοπής.

Δεδομένα:       h = 75,5 km:, V = 7230 m/s, ρ = 3,7016·10-5 kg/m3, Τ = 207,423 Κ.
h = 48,4 km:, V = 2970 m/s, ρ = 1,1963·10-3 kg/m3, Τ = 270,65 Κ.
RN = 0,72 m, ε = 0,95, R = 287,06 J/(kgK), γ = 1,4.

Λύση:           Χρησιμοποιούμε το ισοζύγιο θερμότητας σε στοιχείο του τοιχώματος του Δ/Ο, όπως στο ΣΧΗΜΑ 12.5/3
και τη σχ.(12.5.7), και ειδικότερα στο σημείο ανακοπής της ροής. Η θερμομονωτική ιδιότητα και η μικρή μάζα του
εξωτερικού τοιχώματος επιτρέπουν να θεωρηθεί η αποθηκευόμενη θερμότητα και η θερμότητα αγωγής αμελητέες, δηλ.
qαπο ≈ 0, qαγ ≈ 0. Επίσης η σχ.(12.5.16) λαμβάνει υπόψη τη μεταφορά θερμότητας αγωγής του τοιχώματος qαγ, οπότε
ειδικά για το Space Shuttle η μεταφορά θερμότητας συναγωγής είναι:

q=qαπο+qαγ+qR → q=qR     ………………………………………

Η μεταφορά θερμότητας συναγωγής q πρέπει να υπολογιστεί κανονικά από τον ακριβή τύπο, σχ.(12.3.20), που απαιτεί
τον πολύπλοκο υπολογισμό των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων του αέρα κατά την παράγραφο 12.2.6. Άντ’ αυτού για
λόγους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούμε τον τροποποιημένο τύπο DKR, σχ.(12.3.21γ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη την
πεπερασμένη τιμή της ενθαλπίας του αέρα στο τοίχωμα και σύμφωνα με το  ΣΧΗΜΑ 12.3/2 δίνει  ικανοποιητικά
αποτελέσματα, παρότι απλούστερος. Έτσι έχουμε

q=5 ,1565⋅10−5V∞
3 ,15 √ ρ∞

RN
(1−hwt

h t2
)=Cεσ T w

4

Με δεδομένες τις τιμές για RN, C, ε και σ υπολογίζουμε

……………………………………………………………………………………….

Όπως  αναφέραμε,  στη  Τw αντιστοιχεί  η  ενθαλπία  hwt.  Όμως  ένεκα  των  υψηλών  θερμοκρασιών  πρέπει  να
χρησιμοποιήσουμε  κατάλληλους  τύπους  θερμικών  ιδιοτήτων  ή  τα  θερμοδυναμικά  διαγράμματα  του  αέρα  ως
πραγματικού αερίου στα ΣΧΗΜΑΤΑ 12.2/15α-ε, όπου δίνεται η ενθαλπία ως συνάρτηση της πίεσης και θερμοκρασίας
h(p,Τ). Οπότε η παραπάνω τελευταία σχέση πρέπει να επιλυθεί με επαναληπτική διαδικασία. Σε πρώτο βήμα θέτουμε
την ενθαλπία στο τοίχωμα μηδέν και επιλύουμε για το ύψος των 75500 m για την πρώτη τιμή της Τw:
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Tw
(1)=[1 ,06427⋅103⋅72303 ,15 (3 ,7016⋅10−5)0,5

(1−0 ) ]1/4
=1745 ,35 K

Η  πίεση  στο  ίδιο  σημείο  αντιστοιχεί  σχεδόν  στην  ολική  πίεση  μετά  το  κρουστικό  κύμα,  η  οποία  υπολογίζεται
προσεγγιστικά με τη σχ.(12.2.48) για υπερυπερηχητική ροή, που πρέπει να ελέγξουμε αν υφίσταται στη θεωρούμενη
πτήση του Δ/Ο. Στα 75,5 km η θερμοκρασία είναι 207,423 Κ κατά τη SA 76, από την οποία υπολογίζουμε την ταχύτητα
του ήχου: 

……………………………………………………………  
Οπότε η πίεση είναι

…………………………………………………………………………..

Με 1745 Κ και 0,02 atm από το διάγραμμα h(p,T) στο ΣΧΗΜΑ 12.2/15α διαβάζουμε  hw ≈ 2·106 J/kg. Εξάλλου η
ολική ενθαλπία ht2 υπολογίζεται επίσης προσεγγιστικά για την υπερυπερηχητική πτήση από τη σχ.(12.2.49)

ht 2≈V 1
2 /2=72302 /2=26 ,14⋅106 J /kg

Διαπιστώνουμε καταρχήν, ότι η τιμή Τw ≈ 1745,35 Κ είναι σχετικά χαμηλή και μάλιστα σε συνδυασμό με τη σχετικά
χαμηλή πίεση pw ≈ 0,02 atm παρατηρούμε στο ΣΧΗΜΑ 12.2.15/α, ότι η αντίστοιχη ισόθερμη καμπύλη είναι πρακτικά
μία ευθεία παράλληλη προς τον άξονα της πίεσης. Αντιστοιχεί σε σταθερή ενθαλπία ανεξάρτητη της πίεσης, δηλ. hw ≈
Cp(Tw)·Tw.  Μπορούμε  λοιπόν  να  χρησιμοποιήσουμε  τον  τύπο,  σχ.(12.2.38α),  για  να  υπολογίσουμε  την  ειδική
θερμοχωρητικότητα

……………………………………………………………………………..

c p , ιδ=1004 ,71
J

kgK
, γ=1,4 , Θ=3060 K

Με τα δεδομένα της εφαρμογής είναι

Θ
Tw

=3060
1745 ,35

=1 ,75323
γ ιδ−1

γιδ

=1,4−1
1,4

=0 ,2857

……………………………………………………………………..

c p (T w )=1004 ,71 (1+0 ,2857⋅0 ,444257 )=1132 ,232
J

kgK
……………………………………………………………………………..

Τώρα προχωρούμε στο δεύτερο βήμα του επαναληπτικού υπολογισμού της θερμοκρασίας

…………………………………………………………………………….

Με την ίδια διαδικασία καταλήγουμε σε μία τρίτη τιμή της θερμοκρασίας

Θ
T w

=3060
1711

=1,78843
γιδ−1

γ ιδ

= 1,4−1
1,4

=0 ,2857

……………………………………………………………..

c p (Tw )=1004 ,71 (1+0 ,2857⋅0 ,817387 )=1239 ,34
J

kgK
              …………………………………………………………………………….

Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων της υπολογιστικής διαδικασίας και ιδιαίτερα στην εκτίμηση των τιμών της hw από τα
διαγράμματα θεωρούμε την παραπάνω τιμή ως επαρκώς ικανοποιητική. Οπότε η λύση είναι:

Tw=1709 K για ταχ ύ τητα 7230 m /s στο ύψος των 75 ,5 km .

Για το ύψος των 48,4 km ο υπολογισμός ακολουθεί ην ίδια πορεία. Η πτήση είναι ακόμη υπερυπερηχητική: 

a∞=√1,4⋅287 ,06⋅270 ,65=329 ,8 m /s          M∞=2970 /329 ,8=9,0>5 !
…………………………………………………………………………………

Η  hw προκύπτει  από  το  διάγραμμα  στο  ΣΧΗΜΑ  12.2/15α:  hw ≈  1,4·106 J/kg και  η  ολική  ενθαλπία

ht 2≈V 1
2 /2=29702 /2=4 ,41⋅106 J /kg .

………………………………………………………………………
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Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων η τιμή αυτή θεωρείται ικανοποιητική, οπότε η τιμή της θερμοκρασίας του
αέρα στο τοίχωμα είναι:

Tw=1216 K για ταχ ύ τητα 2970 m / s στο ύψος των 48 , 4 km .

Σημειώνουμε, ότι οι παραπάνω τιμές ευρίσκονται εντός των ορίων, στα οποία κυμαίνεται η θερμοκρασία του αέρα
στα  τοιχώματα  σε  πραγματικές  συνθήκες  πτήσης  εισόδου  του  Space Shuttle.  Ακριβείς  τιμές  υπολογίζονται  από
πολύπλοκους υπολογισμούς και διορθώνονται από μετρήσεις και δοκιμές, ώστε τελικά με ημιεμπειρικές μεθόδους να
καταλήγουν οι σχεδιαστές στις τελικές τιμές σχεδιασμού.


