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                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
                                                 Ο ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ

                                         ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΟΡΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.2.1  Προσδιορισμός ύψους τροχιάς  και  ταχύτητας διαστημοχήματος  από τον    

                                εντοπισμό του από επίγεια   παρατηρητήρια

        Στην αεροδιαστημική πρακτική τα διαστημοχήματα παρατηρούνται από επίγεια παρατηρητήρια με

ραντάρ, τα οποία προσδιορίζουν την αδρανειακή θέση ρ⃗  και την ταχύτητα V⃗ του Δ/Ο. 

Να ευρεθεί το ύψος τροχιάς h και η ταχύτητα V, π.χ. ενός γήινου δορυφόρου, όταν σε μια χρονική στιγμή

δίνονται  τα  διανύσματα  θέσης,  σχ.(3.2.1),  και  ταχύτητας  στο  γεωκεντρικό  ορθογώνιο  σύστημα

συντεταγμένων:  ρ⃗=7990 { I⃗+1965 { J⃗ ¿+6908 { K⃗ ¿ km, V⃗=−1 ,36 { I⃗ ¿+6 ,485 { J⃗ ¿−0 ,998 { K⃗ ¿ km/ s¿ . Η

γήινη ακτίνα είναι  RE = 6378,135 km.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.3.3  Εύρεση τοπικού χρόνου  LT από το γεωγραφικό μήκος λΕ του τόπου

              Να ευρεθεί ο  τοπικός  χρόνος  για το πεδίο εκτόξευσης Kourou (ESA) με  λΕ =520 46΄  καθώς και για τα

5 πεδία του παρακάτω Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.3.3.3 Υπολογισμός του τοπικού χρόνου διαφόρων πεδίων εκτοξεύσεως από το γεωγραφικό μήκος τους.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.3.7/1      Ιουλιανή Ημέρα JD: Υπολογισμός  βάσει της Τοπικής Ώρας.

       Να επαληθευθεί το πρώτο από τα παραδείγματα της παραγράφου 3.3.7 ΑΔΤ, το οποίο δίνει  JD =

2452380,25 για την 15.4.2002, 18.00 UT, σχ.(3.3.16).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.3.7/2   Ιουλιανή ημέρα JD (Julian Day) της  25.12.2007, 13.00 LT και για ώρα 7.30 LT;

               Σε ποιες JD θα έχουμε χριστουγεννιάτικο τραπέζι την 25.12.2007, 13.00 LT και τον εκκλησιασμό

ώρα 7.30 LT;  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.3.7/3  Ιουλιανή Ημέρα JD για την 4.3.2000, 18.00 UT.  

Επαλήθευση της σχ.(3.3.17) με υπολογισμό της JD για την 4.3.2000, 18.00 UT, Σάββατο.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.3.7/4  Υπολογισμός ημερομηνίας κατά το ισχύον (Γρηγοριανό) ημερολόγιο από την 

                                   Ιουλιανή Ημέρα JD 

           Το αντίστροφο πρόβλημα, δηλ. ο υπολογισμός της ημερομηνίας κατά το τρέχον (Γρηγοριανό)

ημερολόγιο  με  δεδομένη  την  Ιουλιανή  Ημέρα  JD ευρίσκεται  με  το  ακόλουθο  πρόγραμμα  σε  γλώσσα

FORTRAN (Wertz 1999).

L=JD+68569
N=( 4∗L )/146097
L=L− (146097∗N+3 ) /4
I=(4000∗(L+1 ) )/1461001
L=L− (1461∗I )/4+31
J=(80∗L )/2447
H=L− (2447∗J )/80
L=J /11
M=J+2−12∗L
E=100∗(N−49)+ I+L

Παντού εφαρμόζεται η αριθμητική των ακεραίων. 

(α) Με το πρόγραμμα αυτό να επαληθευθούν τα παραδείγματα των προηγούμενων ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3.3.7/1,

3.3.7/2 και 3.3.7/3. 

(β) Από το παραπάνω υπολογιστικό πρόγραμμα να καταστρωθεί η μαθηματική εξίσωση, ανάλογη της σχ.

(3.3.12α), για τη λύση του αντίστροφου προβλήματος με το ‘’χέρι’’. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.3.7/5  Εύρεση  Ιουλιανών Ημερών

                Να ευρεθούν οι Ιουλιανές Ημέρες, οι οποίες αρχίζουν (α) το μεσημέρι της 1ης Ιανουαρίου 2000,

στις 11h LT της 25ης Μαρτίου 2004, στις 0h UT των Χριστουγέννων 2007, (β) της ημέρας που εκτοξεύθηκε

ο Σοβιετικός δορυφόρος Sputnik I, ως πρώτος τεχνητός δορυφόρος της Ιστορίας, την 4.10.1957, και (γ) ο

Sputnik II με τη συμπαθέστατη σκύλα  Laika την 4.11.1957. (Α) Χρησιμοποιώντας τους δύο τύπους, σχ.

(3.3.10 και 11), (Β) με τη βοήθεια των ΠΙΝΑΚΩΝ 3.3/1 και 2 και (Γ) να ευρεθούν οι αντίστοιχες ημέρες

της εβδομάδας για όλες τις περιπτώσεις αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.4.3/Α Αστρικός χρόνος Greenwich σε ορισμένη ημερομηνία  και ώρα.

                  Ποιος ήταν ο αστρικός χρόνος Greenwich σε ακτίνια στις 3 Ιουνίου 1970 και ώρα 17.00 h UT,

όταν ο αστρικός χρόνος Greenwich την 0 h της 1ης Ιανουαρίου 1970 είναι θGo = 1,7493334 rad κατά τον

ΠΙΝΑΚΑ 4.3/2. 

Δεδομένα: 3 Ιουνίου 1970

θGo = 1,7493334 rad =1,7493334 ·180°/π = 100,229421° 

      =(100,229421°/360°)·86400 s = 24055,061 s 

      = 6h 40min 55,061s

Ζητείται: θG  την 3.6.1970
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.4.3/Β Τοπικός αστρικός χρόνος LST για ορισμένη ημερομηνία και ώρα.

              Ένας επίγειος σταθμός radar στην Καλιφόρνια με γεωγραφικό μήκος 121,5° W πραγματοποιεί την

παρατήρηση ενός διαστημικού αντικειμένου στις 10 Ιανουαρίου 1970, 2048 PST (Pacific Solar Time).

 Να ευρεθεί ο τοπικός αστρικός χρόνος LST (Local Sidereal Time) γνωρίζοντας, ότι ο PST προπορεύεται

του χρόνου Greenwich κατά 8 h: UT = PST+8 h. 

Δεδομένα: 10 Ιανουαρίου 1970, 2048 PST τόπου radar     λΕ = 121,5° W σταθμού radar

Ζητείται: Ο αντίστοιχος Αστρικός Χρόνος του σταθμού radar

Λύση: Ο Χρόνος Greenwich κατά την ώρα της παρατήρησης  είναι……………………………………

ΣΧΗΜΑ E3.4/1 Ο υπολογισμός του αστρικού χρόνου της παρατήρησης του σταθμού radar RS, όταν δίνεται ο τοπικός χρόνος

των 10.1.1970, 20.48 LT και το γεωγραφικό του μήκος  121,5° W, γίνεται μέσω του αστρικού χρόνου Greenwich. 
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        11.1.70, 0448 UT 

  GST: 1.1.70, 0000 UT 



θ = 50,926556°

  λΕ = 121,5° W

  θGo = 100,229421° 

θG(GST) = 172,4265611° 

  modulo ωΕ(t – to) = 72,1971346° 

LT  : 10.1.70, 2048 LT
LST : 10.1.70, 0443 LST
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