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7. KEFALAIO EF&ASK DT     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

                                          ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΣΤΗΜΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.1.4Α Εύρεση  αστρικού  χρόνου  εκτόξευσης πυραύλου

                Σχεδιάζεται η εκτόξευση ενός πυραύλου την 20η Αυγούστου 1992, 12:14 ώρα Greenwich σε

πεδίο εκτοξεύσεων με γεωγραφικό μήκος 104° δυτικό. Να ευρεθεί ο αστρικός χρόνος της εκτόξευσης

(α) με την αναλυτική εξίσωση, σχ.(7.1.9ε) και 

(β) με τη μέθοδο της παραγράφου 3.4.2, με τη βοήθεια του ΠΙΝΑΚΑ 3.4/1 και με την τιμή του αστρικού

χρόνου για την 1.1.1992 από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.6. 

Δεδομένα:    Ημερομηνία 20.8.1992, ώρα 1214 UT (Greenwich), λΕ = 104,0° W = - 104,0°.  

Λύση:  (α) Η Ιουλιανή Ημέρα υπολογίζεται από τη σχ.(7.1.9ε):

JD=367⋅1992−int {7[1992+ int ( 8+912 )]
4

}+int (275⋅89 )+20+.. . .. ..
JD=2448855 ,01 (αποτ έ λεσμα υπολογιστ ή χειρ ός)

το οποίο χρησιμοποιούμε στη συνέχεια γνωρίζοντας, ότι το λάθος είναι της τάξεως των 10 min (!), αφού 1 min είναι

το 1/(24·60) = 0,00069 της ημέρας και 1 s το 1/86400 = 0,0000116 της ημέρας!.

Ο Ιουλιανός Αιώνας της δεδομένης ώρας UT (Greenwich), σχ.(7.1.9δ), είναι

TUT=
2448855 ,01−2451545 ,0
36525

→ TUT=−0 ,073647912

Χρησμοποιούμε  την  εξίσωση  του  αστρικού  χρόνου  του  Greenwich,  σχ.(7.1.9β),  η  οποία  όμως  δίνει  ακριβές

αποτέλεσμα μόνο με προγραμματισμό διπλής ακρίβειας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ένεκα των μεγάλων αριθμητικών

συντελεστών που περιέχει. Αρκούμενοι όμως στον υπολογιστή χειρός ευρίσκουμε τον θGMST εισάγοντας τα γνωστά

πλεον μεγέθη:…………………………………………………..

θGMST=−232984155 ,8 s
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.1.4B Να ευρεθεί  ο  αστρικός  χρόνος  Greenwich της  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.4.3Α με  τη

βοήθεια των εξισώσεων, σχ.(7.1.9).

Δεδομένα:   Αστρικός  Xρόνος  Greenwich για την 1.1.1970,  0000  UT:  θGo  = 100,229421° =  24055,061  s,

Ημερομηνία και ώρα τώρα 3 Ιουνίου 1970, 1700 UT.

Λύση:  Η Ιουλιανή Ημέρα ευρίσκεται από τη σχ.(7.1.9ε):

JD=367⋅1970−int {7 [1970+ int (6+912 )]
4

}+ int(275⋅69 )+3+
+1721013 ,5+

(0 /60+0 )/60+17
24

=

………………………………………………………………

TUT=
2440741 ,20833−2451545 ,0
36525

→ TUT=−0 ,295791695

……………………………………………………………..

θGMST=[δεκαδικ ό (θGMST )]86400=−0 ,5924⋅86400=−51183 ,36 s

Διαιρούμε με το 240 s/μοίρα: 
θGMST=−213 ,264∘

Προσθέτουμε 360° και λαμβάνουμε το τελικό αποτέλεσμα: 
θGMST=146 ,736

∘

Από την ίδια ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3.4.3Α πήραμε το αποτέλεσμα 146,731608°, το οποίο διαφέρει μόλις στο τρίτο δεκαδικό

ψηφίο από το παρόν, επιβεβαιώνοντας έτσι τη βεβαιότητα των δύο τρόπων υπολογισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.1.4Γ Δεκαπέντε χρόνια μετά την εκτόξευση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 7.1.4Α εκτελείται μία νέα

την ίδια ακριβώς ώρα, δηλ. την 20η Αυγούστου 2007, 12:14 h UT στον τόπο με γεωγραφικό μήκος 104° W

(δυτικό). Να ευρεθεί επίσης ο ΑΧ Greenwich για την 1η Ιανουαρίου, ώρα 00:00 h UT του ίδιου έτους. 

Δεδομένα:  Ημερομηνία 20.8.2007, ώρα 1214 UT (Greenwich), λΕ = 104,0° W.  

Λύση:  (α) Η Ιουλιανή Ημέρα προκύπτει από τη σχ.(7.1.9ε):      …………….. JD=2454333 ,01

TUT=
2454333,01−2451545 ,0
36525

→ TUT=0 ,076331546 θGMST=241610868 ,8 s

Διαιρούμε διά του 86400 s και αφαιρούμε τις ημέρες που πέρασαν, δηλ. κρατάμε το δεκαδικό μέρος της διαίρεσης, το

οποίο πολλαπλασιάζουμε επί το 86400 s για να λάβουμε τον ΑΧ Greenwich σε s:

θGMST :86400 s=2796 ,422093

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.1.5A  Χρόνος και Αζιμούθιο εκτόξευσης Διαστημοχήματος από το Space Shuttle

                Από το Σύστημα Διαστημικής Μεταφοράς STS (Space Shuttle) πρόκειται να εκτοξευτεί ένα

διαπλανητικό ερευνητικό διαστημόχημα ΕΔ/Ο προοριζόμενο για τον Κρόνο. Το ΕΔ/Ο χρειάζεται μία γήϊνη

μεταβατική τροχιά του STS με κλίση 40,4° και μήκος του αναβιβάζοντος συνδέσμου 189°.  Η εκτόξευση του

STS γίνεται από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy , το οποίο έχει συντεταγμένες 28° 30′ Ν και 80° 33′ W

μόλις  παρουσιαστεί  η  Ευκαιρία  Εκτόξευσης  (ΕΕ),  αλλά  ο  παρών  τοπικός  αστρικός  χρόνος  στο  πεδίο

εκτόξευσης (ΠΕ) είναι 2:30 π.μ. (0230). Προς υλοποίηση της εκτόξευσης ζητούνται:

(α) Ο αστρικός χρόνος των ευκαιριών εκτόξευσης ΑΧΕΕ και ο χρόνος αναμονής (ΑΧΑΝ) σε ώρες έως ότου

ανοίξει το επόμενο παράθυρο εκτόξευσης.

(β) Το αζιμούθιο εκτόξευσης γι’ αυτή την ευκαιρία και το αζιμούθιο εκτόξευσης για το επόμενο παράθυρο

εκτόξευσης.  

Βοήθημα: είναι  απαραίτητη  η  γεωμετρική  απεικόνιση  των  συνθηκών  στο  πεδίο  εκτόξευσης  σε  ένα

σκαρίφημα για να υπάρχει σαφής εικόνα και διευκόλυνση προς επίλυση του προβλήματος, βλ .  ΣΧΗΜΑ

Ε7.1.5Α.

Δεδομένα:  Τοπικός Αστρικός Χρόνος Πεδίου Εκτόξευσης: ΤΑΧΠΕ = 0230, δηλ. 2:30 π.μ., Γεωγραφικό πλάτος ΠΕ:

LΠΕ = 28,5° Ν, Γεωγραφικό μήκος ΠΕ: λΠΕ = 80,55° W Μήκος αναβιβάζοντος συνδέσμου (ΑΣ) της τροχιάς του Δ/Ο:

Ω = 189°, Κλίση τροχιάς του Δ/Ο: i = 40,4°. Τα πάντα είναι έτοιμα για εκτόξευση, αλλά πρέπει να περάσει ο Αστρικός

Χρόνος Αναμονής ΑΧΑΝ για να φθάσει ο Αστρικός Χρόνος της Ευκαιρίας Εκτόξευσης ΑΧΕΕ. 

Λύση: (a) Ο τοπικός αστρικός χρόνος (ΤΑΧ) μπορεί να αντιστοιχηθεί σε γωνία, αφού η γήϊνη ημέρα διαιρείται σε 24 h

ή σε 24 ατράκτους των 15° η καθεμιά. Ο ΤΑΧ 0230 αντιστοιχεί λοιπόν σε πρώτη προσέγγιση σε 2,5·15° = 37,5°.

Όμως η γωνιακή ταχύτητα της  Γης  ωΕ είναι  λίγο  μεγαλύτερη,  αφού ο πραγματικός  χρόνος  περιστροφής είναι  η

αστρική ημέρα, η οποία είναι μικρότερη κατά 1/1,00273790935 της ηλιακής ημέρας, όπως αναπτύχθηκε ειδικότερα

στο Κεφάλαιο 3. Οπότε είναι

……………………………………………………        ωΕ = 15,041069 °/h
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ΣΧΗΜΑ  Ε7.1.5A  Η πολική κάτοψη της τροχιάς κατά την εκκίνηση του προβλήματος δείχνει τη θέση του πεδίου εκτόξευσης ΠΕ

σε σχέση με την επόμενη ευκαιρία εκτόξευσης ΕΕ. Ως διεύθυνση αναφοράς λαμβάνεται η γραμμή των ισημεριών γ̂ , από την

οποία  μετράει  ο  αστρικός  χρόνος  και  το  μήκος  του  αναβιβάζοντος  συνδέσμου  Ω.  Το σφαιρικό  τρίγωνο  κατά  την  ΕΕ  που

σχηματίζεται από την τομή του ίχνους τροχιάς, του ισημερινού και του μεσημβρινού του ΠΕ δίνει το αζιμούθιο εκτόξευσης β. Μη

ξεχνάμε, ότι σταθερές στο χώρο είναι η γραμμή των ισημεριών γ̂  και το επίπεδο της τροχιάς. Το ΠΕ κινείται στον παράλληλό

του μαζί με την περιστροφόμενη Γη.

Παρατηρούμε από το ΣΧΗΜΑ E7.1.5Α, ότι η γωνία α του σφαιρικού τριγώνου προκύπτει αμέσως από την κλίση της 
……………………………………………….

……………………………………………………

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Όλοι οι παραπάνω χρόνοι είναι αστρικοί: Διαφέρουν κατά συνέπεια από το μέσο ηλιακό χρόνο που

δείχνουν τα ωρολόγια μας αναφορικά με το μέσο χρόνο Greenwich (GMT Greenwich Mean Time = UT Universal

Time). Η διαφορά είναι μικρή, υπολογίστηκε ήδη στην παράγραφο 3.3.4, αλλά όμως κανονικά πρέπει να λαμβάνεται

υπόψη. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.1.5B Ευκαιρίες εκτόξευσης ελληνικού Διαστημοχήματος  Χαμηλής Γήινης  Τροχιάς

από το πεδίου εκτοξεύσεων της ESA στο Kourou  Ν. Γουϊνέας.

                    Ας υποθέσουμε, ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ESA, την Ευρωπαϊκή

Διαστημική Υπηρεσία (European Space Agency) προετοιμάζει την εκτόξευση ενός Δ/Ο Χαμηλής Γήϊνης

Τροχιάς  για  μετεωρολογικές  παρατηρήσεις  από  το  ΠΕ  της  ESA στο  Kourou της  Νέας  Γουϊνέας  (σε

γεωγραφικό πλάτος 5° 32′ Ν) υπό τροχιακή κλίση 38° ώστε να διέρχεται επάνω από τον 38ο παράλληλο της

Αθήνας  και  μήκος  αναβιβάζοντος  συνδέσμου  τροχιάς  125°.  Η  ώρα  στο  ΠΕ  είναι  1330  και  ζητείται

απάντηση στα εξής ερωτήματα: 

(α) Πόσες είναι οι ευκαιρίες εκτόξευσης (ΕΕ) καθημερινά και ποια τα αντίστοιχα αζιμούθια εκτόξευσης;

γραμμή συνδέσμων

ΑΧΕΕ
αστρικός χρόνος 
ευκαιρίας εκτόξευσης

γ

α
L

β

παράλληλος ΠΕ

ίχνος σχεδιαζόμενης τροχιάς

δ

γ̂

ΕΕ
KΣ

AΣ

ΠΕ

Ν

Ω = 195ο 

Ν

ΠΕ

ΑΣ

δ
L

δ
ΑΣ

ΠΕ

ισημερινός

ίχνος τροχιάς μεσημβρινός ΠΕ

S
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(β) Ποιες ώρες παρουσιάζονται οι ΕΕ και σε σχέση με την παραπάνω ώρα 1330 ποιός είναι ο χρόνος

αναμονής για την επόμενη;

Δεδομένα:  i = 38°, Ω = 125°, LΠΕ = 5° 32΄ Ν = 5,5333° Ν, Τοπικός Αστρικός Χρόνος ΤΑΧΠΕ = 1330 (1:30 μ.μ.).

Λύση:   (α) Επειδή η κλίση της τροχιάς (38°) είναι  μεγαλύτερη του γεωγραφικού πλάτους  του ΠΕ (5,5333° Ν)

υπάρχουν 2 ΕΕ κάθε ημέρα. Τα αζιμούθια εκτόξευσης είναι

ΑΣ: β=γ KΣ : β=180∘−γ
…………………………………………………………………….

βΑΣ=52 ,345
∘ βΚΣ=180

∘−52 ,345∘=127 ,655∘

………………………………………………………………..

Επειδή ευρισκόμαστε στο ΤΑΧΠΕ = 1330 η ΕΕ στην πλευρά του ΑΣ έχει χαθεί και αναμένουμε την επόμενη του ΚΣ,

δηλ.  όταν  ΑΧΕΕΚΣ =  1948.  Άρα  πρέπει  να  περιμένουμε  τον  Αστρικό  Χρόνο  Αναμονής  στην  πλευρά  του

Καταβιβάζοντος Συνδέσμου, δηλ……………………………………..
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.1.5Γ   Παράθυρο εκτόξευσης του ρωσικού πυραύλου Proton από το κοσμοδρόμιο

                                      Ταϊουράταμ  (Μπαϊκονούρ).

                Στο κοσμοδρόμιο Ταϊουράταμ, πρώην Μπαϊκονούρ, στη Ρωσία (Tyuratam, Baikonur) με στίγμα

45° 54′  Ν και  63° 18′  Ε όλα είναι  έτοιμα για  την εκτόξευση ενός  διαστημοχήματος  με  το πυραυλικό

σύστημα  Proton σε γήϊνη τροχιά με κλίση 62,5° και  μήκος αναβιβάζοντος συνδέσμου 268°.  Ο τοπικός

αστρικός χρόνος είναι 10:06 π.μ.

(α) Πότε "ανοίγει" το επόμενο παράθυρο εκτόξευσης;

(β) Πόση ώρα πρέπει να περιμένουμε;

(γ) Σε ποια διεύθυνση πρέπει να εκτοξευτεί ο Proton;  

Δεδομένα:  Πεδίο εκτόξευσης με LΠΕ = 45° 54΄ Ν = 45,9° Ν, κλίση τροχιάς i = 62,5°, Ω = 268°, ΤΑΧΠΕ = 1006 =

10,1 h, γωνιακή ταχύτητα της Γης ωΕ = 15,041069 °/h. 

Λύση:  (α) Η κλίση της τροχιάς είναι μεγαλύτερη από το γεωγραφικό πλάτος του ΠΕ γι' αυτό έχουμε δύο ευκαιρίες

εκτόξευσης. Με την κλίση έχουμε τη βοηθητική γωνία α = i του ορθογωνίου σφαιρικού τριγώνου στην πλευρά του ΑΣ

και υπολογίζουμε τη βοηθητική γωνία γ του αζιμουθίου βΑΣ  της διεύθυνσης εκτόξευσης: 

sin γ=cos a
cos LΠΕ

=cos 62,5
∘

cos 45 ,9∘ =0 ,66351505 → . . .. .. . .. .. .. . .

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.3.1Α   Στοιχεία ανόδου του ρωσικού πυραυλικού σύστηματος εκτόξευσης Proton 

        Το πυραυλικό σύστημα εκτόξευσης  Proton (ρωσικής κατασκευής και χρήσης) έχει αρχική μάζα

εκτόξευσης 708, 1 t και ώθηση στην επιφάνεια του εδάφους 9,5 ΜΝ με προωθητικό ειδικής ώθησης 285 s.

Να ευρεθεί το ύψος κατακόρυφης ανόδου και η ταχύτητα του συστήματος μετά από 28  s πτήσης με την

παραδοχή  ότι  όλα  τα  μεγέθη  παραμένουν  σταθερά  και  η  μείωση  του  ύψους  ανόδου  ένεκα  της

αεροδυναμικής αντίστασης είναι 5% του συνολικού.

Δεδομένα:   mA = 708100 kg, Ft = 9500000 Ν, Isp = 285 s, tV = 28 s, ΔΖD = 0,05 ZV.

Λύση:    Χρησιμοποιούμε τη σχ.(7.3.22α) για τον υπολογισμό του κατακόρυφου ύψους ΖV

ZV=gn I sp tV [1−ln (mA /mV )
(mA /mV )−1 ]−12 gn tV2−ΔZD

Η μάζα mV του πυραύλου κατά τη χρονική στιγμή  tV = 28  s έχει μειωθεί κατά την ποσότητα του καταναλωθέντος

προωθητικού, η οποία υπολογίζεται από την ώθησή του και την παροχή μάζας προωθητού ṁK :

Ft=ṁK c=ṁK gn I sp → 9500000=ṁK gn285 → ṁK=3399,1 kg /s
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.3.1Β   Ύψος και  χρόνος κατακόρυφης ανόδου Σύστηματος Διαστημικής Μεταφοράς

                                     (STS, Space Shuttle)

               Το στελεχωμένο με επταμελές πλήρωμα Σύστημα Διαστημικής Μεταφοράς (STS, Space Shuttle)

εκτοξεύεται στο διάστημα με συνδυασμένο σύστημα πυραύλων στερεών και υγρών καυσίμων συνολικής

ώθησης  28,59  ΜΝ με  μέση  ειδική  ώθηση εδάφους  282  s.  Κατά  την  εκτόξευση  η  συνολική  μάζα του

συστήματος  STS είναι 2040  t. Το πρώτο τμήμα της εκτόξευσης γίνεται με κατακόρυφο ίχνος ανόδου με

αμελητέες απώλειες ύψους ένεκα αεροδυναμικής αντίστασης. Να υπολογιστούν:

(α) Το ύψος ανόδου μετά από 6 s.

(β) Ο χρόνος κατακόρυφης ανόδου μέχρι τα 0,6 km, όπου κατόπιν το ίχνος συνεχίζει υπό ελαφρά κλίση.

Και στα δύο αυτά σημεία να υπολογιστούν οι αντίστοιχες ταχύτητες και επιταχύνσεις ανόδου.

  

Δεδομένα:   mA = 2040000 kg, Ft = 28590000 Ν, Isp = 282 s, , ΔΖD = 0, , ΔVD = 0, (α) tV = 6 s,   (β) ΖV = 600 m.

Λύση:    (a) Η μάζα του πυραυλικού συστήματος μειώνεται κατά την παροχή προωθητικού ṁK , επί τη διάρκεια

ανόδου των 6 s υπολογιζόμενη με τη σχ.(7.3.5α)
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Ft=ṁK c=ṁK gn I sp → ṁK=
2 ,859⋅107

gn 282
→ ṁK=10338 ,2

kg
s

…………………………………………………………………………………

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.4.4  Αναγκαία αύξηση ταχύτητας ένεκα βαρύτητας ΔVg του συστήματος εκτόξευσης 

                                  γεωσύγχρονου δορυφόρου.

            Η αναγκαία ταχύτητα εκτόξευσης για να υπερβεί ένας πύραυλος μάζας m μόνο το βαρυτικό πεδίο

της Γης υπολογίζεται με τη σχ.(7.4.24) σε ύψος τροχιάς h

V g=√ μERE 2h
RE+h

(α) Να εξαχθεί  αυτός ο τύπος από την απλή θεώρηση,  ότι  το βάρος του πυραύλου εξισώνεται  από τη

δύναμη αδρανείας κατά την άνοδό του με τη βοήθεια των πυραυλοκινητήρων αγνοώντας οποιαδήποτε άλλη

επίδραση (ατμόσφαιρα, ελιγμοί καθοδήγησης κ.α.). Όμως να ληφθεί υπόψη ότι η επιτάχυνση βαρύτητας

μειώνεται καθ' ύψος h με το γνωστό μας τύπο g (h )=RE
2 / (RE+h )2 .

(β) Να υπολογιστεί η αναγκαία αύξηση ταχύτητας ένεκα βαρύτητας ΔVg του συστήματος εκτόξευσης ενός

γεωσύγχρονου δορυφόρου,  γνωρίζοντας,  ότι  η περίοδός του  είναι  ένα αστρικό "24ωρο",  δηλ.  σε μέσο

ηλιακό χρόνο (S.I.) 23 h 56 min 04 s.

Δεδομένα:           μΕ = 398600,4 km3/s2 , RE = 6378,135 km.

Λύση:            (a) Το ισοζύγιο των δυνάμεων δίνει για κατακόρυφη κίνηση του πυραύλου με επιτάχυνση b

mb=−mg → b=
dV ( t )
dt

=−g (h )

Εισάγοντας την ταχύτητα V(h) = dh / dt λαμβάνουμε ……………………………………………..

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  7.4.7Α  Αζιμούθιο  εκτόξευσης  και   ταχύτητα  σχεδιασμού  του  πυραύλου  για  την

εκτόξευση  διαστημοχήματος σε ΧΓΤ (Χαμηλή Γήϊνη Τροχιά) ύψους 390 km.

              Σχεδιάζουμε μία διαστημική αποστολή για να θέσουμε απευθείας ένα διαστημόχημα σε κυκλική

ΧΓΤ (Χαμηλή Γήϊνη Τροχιά) ύψους 390 km με κλίση 28° 30′ από το Πεδίο Εκτοξεύσεων Kennedy του ίδιου

γεωγραφικού πλάτους. Για την επιλογή του πυραύλου και τον  σχεδιασμό της εκτόξευσης να υπολογιστούν:

(α) το αζιμούθιο εκτόξευσης

(β) η  ταχύτητα  σχεδιασμού  του  πυραύλου,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  οι  απώλειες  ταχύτητας  από  τις

αεροδυναμικές δυνάμεις και από τις απώλειες καθοδήγησης είναι αντίστοιχα 0,55 και 0,78 km/s.
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Δεδομένα:   Ύψος τροχιάς h = 390 km, κλίση τροχιάς i = 28,5°, γεωγραφικό πλάτος του ΠΕ LΠΕ = 28,5° Ν, μείωση

ταχύτητας από αεροδυναμική αντίσταση ΔVΑΕ = 550 m/s, μείωση ταχύτητας από απώλειες καθοδήγησης ΔVG = 780

m/s.    

Λύση:  (α) Η κλίση της τροχιάς είναι ίδια με το γεωγραφικό πλάτος του ΠΕ και σύμφωνα με την ανάλυση στις

παραγράφους 7.1.4 και 7.2.4, σχ.(7.2.5γ), υπάρχει μια ΕΕ με αζιμούθιο         β=90o

(β) Για τον υπολογισμό της ταχύτητας σχεδιασμού ΔVΣΧΕΔ κατά τη σχ.(7.4.49α) απαιτούνται τα προηγούμενα μεγέθη. Η

ταχύτητα απόσβεσης είναι ίση με την ταχύτητα κυκλικής τροχιάς ύψους 390 km, σχ.(7.4.41)……………………

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.4.7Β   Αύξηση ταχύτητας σχεδιασμού  πυραύλου  Ariane V για την εκτόξευση 

                                    Δορυφόρου

                  Με τον πύραυλο Ariane V του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού (ESA, European Space

Agency) πρόκειται να εκτοξευθεί από το πεδίο εκτοξεύσεων στο Kourou της Νέας Γουϊνέας που ευρίσκεται

σε γεωγραφικό πλάτος 5° 32′ Ν ένας Δ/Φ σε κυκλική τροχιά 610  km με ίδια κλίση. Οι προβλεπόμενες

απώλειες αντίστασης και καθοδήγησης είναι συνολικά     0,76 km/s. 

Να υπολογισθεί η αύξηση ταχύτητας σχεδιασμού.

Δεδομένα:        Ύψος τροχιάς h = 610 km, κλίση τροχιάς i = 5° 32′ = 5,533°, γεωγραφικό πλάτος του ΠΕ LΠΕ =

5,533°, απώλειες ταχύτητας ΔVΑΠΩ = 760 m/s.    

Λύση:             Επειδή i = LΠΕ υπάρχει μόνο μια ΕΕ με αζιμούθιο εκτόξευσης β=90o .

Η ταχύτητα απόσβεσης, σχ.(7.4.41), είναι

V bo=√398600 ,446378 ,135+610
→ V bo=7552 ,5 m /s

και έχει τις εξής συνιστώσες στο τοποκεντρικό σύστημα συντεταγμένων SEZ λαμβάνοντας υπόψη, ότι για την 

…………………………………………………

…………………………………………………………………

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7.6.2    Απώλεια ταχύτητας ανόδου  πυραύλου Κρόνος I (Saturn I) ένεκα της 

                                    αεροδυναμικής αντίστασης

               Ο πύραυλος Κρόνος I (Saturn I) κατά την άνοδο εκτόξευσής του στο ύψος των 20 km έχει

αποκτήσει ταχύτητα 230 m/s και στο ύψος 30 km 390 m/s. Να υπολογιστούν

(α) η δυναμική πίεση και η αεροδυναμική αντίσταση του πυραύλου, ο οποίος έχει μέση διάμετρο αναφοράς

10,6  m, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της τυποποιημένης ατμόσφαιρας  S.A. 1976 από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π.4 και το συντελεστή αντίστασης του Κρόνου I από το ΣΧΗΜΑ 7.6/4. 

(β) η απώλεια ταχύτητας ανόδου του πυραύλου ένεκα της αεροδυναμικής αντίστασης στο διάστημα μεταξύ

των 20 και 30 km γνωρίζοντας, ότι η μέση μάζα του σ' αυτό το διάστημα ήταν 1560 t.

Δεδομένα: dr=10 ,6 m → A r=π 10 ,6
2 /4=88 ,25 m2

,  m12 =  1560000  kg,  R =  287,06  J/(kgK),  από  το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4 έχουμε
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V , m /s T , K ρ , kg /m3

h1=20 km : 230 216 ,650 0 ,08891

h2=30 km : 390 225 ,509 0 ,01841

Λύση:     (α) Η δυναμική πίεση, σχ.(7.6.1), είναι:

q∞=1
2
ρ∞u∞

2=1
2
ρ∞V

2 → q∞1=
1
2
⋅0 ,08891⋅2302=2351 ,7 Pa

……………………………………………………….

………………………………………………………………………..


	το οποίο χρησιμοποιούμε στη συνέχεια γνωρίζοντας, ότι το λάθος είναι της τάξεως των 10 min (!), αφού 1 min είναι το 1/(24·60) = 0,00069 της ημέρας και 1 s το 1/86400 = 0,0000116 της ημέρας!.
	
	Επειδή ευρισκόμαστε στο ΤΑΧΠΕ = 1330 η ΕΕ στην πλευρά του ΑΣ έχει χαθεί και αναμένουμε την επόμενη του ΚΣ, δηλ. όταν ΑΧΕΕΚΣ = 1948. Άρα πρέπει να περιμένουμε τον Αστρικό Χρόνο Αναμονής στην πλευρά του Καταβιβάζοντος Συνδέσμου, δηλ……………………………………..

