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10. KEFALAIO EF&ASK DT     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 10.3.1  Πάχος σχεδιασμού τοιχώματος  θαλάμου  αστροναυτών σε διαστημικό σταθμό.

                  Ένας θάλαμος διαμονής αστροναυτών σε διαστημικό σταθμό έχει διάμετρο 4,6 m και
κατασκευάζεται από ειδικό κράμα αλουμινίου με τάση 110 ΜPa. 
Να ευρεθεί το πάχος σχεδιασμού του τοιχώματος με συντελεστή ασφαλείας 2.

Δεδομένα:       p = 2x101325 Pa, D = 4,6 m, σ = 1,1x108 Pa.

Λύση:         Χρησιμοποιούμε τη σχ.(10.3.1)

……………………………………

Στρογγυλεύοντας λαμβάνεται ως πάχος τοιχώματος t ≈ 4,24 mm. 
Πλησίον μεταβατικών περιοχών το πάχος αυξάνεται υπολογιζόμενο από ειδικές σχέσεις της αντοχής και ανάλυσης των
κατασκευών με κριτήρια από θεσπισμένους διεθνείς  κανονισμούς της NASA, ESA (European Space Agency) και
άλλων διεθνών οργανισμών του διαστήματος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 10.3.3       Υπολογισμός  περιόδου ηλιοφάνειας σε  φωτοβολταϊκές επιφάνειες κατά τη
                                        περιφορά διαστημοχήματος
 
                Ένα διαστημόχημα εκτοξεύεται σε γήϊνη τροχιά με κλίση 28,5° και ύψος 400 km. Για τη μελέτη
του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκές επιφάνειες απαιτείται ο υπολογισμός της μέγιστης
και  ελάχιστης  περιόδου  ηλιοφάνειας  και  σκίασης  κατά  τη  διάρκεια  μίας  περιφοράς  του  λαμβάνοντας
υπόψη, ότι η βαρυτική παράμετρος της Γης είναι 398600,4 km3/s2, η ακτίνα της 6378,14 km, η κλίση της
εκλειπτικής 23,5° και η προσαύξηση της ακτίνας ένεκα της επίδρασης της γήϊνης ατμόσφαιρας 30 km.

Δεδομένα: h = 400 km, i = 28,5°, μΕ = 398600,4 km3/s2, RE = 6378,14 km, εe  23,5°,  Δh = 30 km.

Λύση:  Η σχ.(10.3.4α) δίνει τη διάρκεια της περιόδου σκίασης tΣ με ακτίνα τροχιάς, η οποία πρέπει να προσαυξηθεί
κατά Δh ένεκα επίδρασης της ατμόσφαιρας στη διάρκεια της σκίασης κατά τη σχ.(10.3.5γ): 

…………………………………………………………………..

Απαιτείται επίσης η γωνία σκίασης 2α, βλ. ΣΧΗΜΑ 10.3/15, η οποία υπολογίζεται από τη σχ.(10.3.4β) για τις δύο
………………………………………………………

Η σκίαση μέγιστης και ελάχιστης διάρκειας είναι:

tΣmin=4 π
a
360∘ √ r3μE=4 π 56 ,7326∘

360∘ √ (6808 ,14 )3

398600 ,4
→ tΣmin=1762 ,03 s

tΣmax=4 π
70 ,1835∘

360∘ √ (6808 ,14 )3

398600 ,4
→ tΣ max=2179 ,8 s

Η ηλιοφάνεια είναι η διαφορά της περιόδου περιφοράς P του Δ/Ο μείον ο χρόνος σκίασης. Η περίοδος υπολογίζεται
από τις σχ.(1.1.17 και 19):

……………………………………………………………
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Μέγιστη διάρκεια ηλιοφάνειας: 
tHmax=3791 ,6 s

Ελάχιστη διάρκεια ηλιοφάνειας: 
tHmin=3373 ,8 s  

Οι παραπάνω τιμές ηλιοφάνειας και σκίασης αντιστοιχούν σε ποσοστά της περιόδου περιφοράς του Δ/Ο ως εξής:
…………………………………………………………………………
Παρατηρούμε, ότι οι δύο ακραίες τιμές στρογγυλευόμενες στο ακέραιο, δηλ. 61% και 39%, συμπίπτουν με τις τιμές του
ΠΙΝΑΚΑ 10.3/4 για ύψος τροχιάς 400 km.
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