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6. KEFALAIO EF&ASK DT     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
                       

                                                                                    ΠΥΡΑΥΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

                            ΚΑΙ ΠΥΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  6.2.3 Εύρεση   απαιτούμενης  ποσότητας  του  προωθητικού  (οξειδωτή  +  στερεού

καυσίμου), η πίεση τροφοδότησης του οξειδωτικού και η αδρανής μάζα υβριδικού Διαστημοχήματος.

           Κατά τον σχεδιασμό ενός υβριδικού πυραυλοκινητήρα (Humble-Henry-Larson 1995) προέκυψαν τα

εξής στοιχεία διαστασιολόγησης, ορισμένα από τα οποία μπορούμε να επαληθεύσουμε με δικό μας τρόπο:

Ο πυραυλοκινητήρας προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη βαθμίδα ενός διβάθμιδου διαστημοχήματος

το οποίο πρέπει να κινηθεί από μια ΧΓΤ (χαμηλή γήϊνη τροχιά, LEO, low earth orbit) σε κυκλική τροχιά

ύψους 5000 km μέσω ελλειπτικής μεταφοράς Hohmann (βλ. κεφάλαιο 8). Κατόπιν με τη δεύτερη βαθμίδα

ενός ιοντικού κινητήρα το Δ/Ο πρόκειται να κινηθεί με σπειροειδές ίχνος ανόδου σε ΓΣΤ (γεωσύγχρονη

τροχιά, GEO, geosynchronous earth orbit). Η συνολική μάζα του Δ/Ο είναι 12000 kg με ωφέλιμο φορτίο

της πρώτης βαθμίδας 4914 kg αποτελούμενο από τη δεύτερη βαθμίδα. δηλ. το τελικό ωφέλιμο φορτίο 3387

kg και τη μάζα του ιοντικού κινητήρα 1527 kg (= 4914 - 3387). Η ακριβώς απαιτούμενη αύξηση ταχύτητας

είναι  ΔV = 1721  m/s,  την οποία όμως προσαυξάνουμε κατά 10% για λόγους  ασφαλείας,  δηλ.  έχουμε

ΔVσχεδιασμού = 1893 m/s.

Ζητείται να ευρεθεί η απαιτούμενη ποσότητα του προωθητικού (οξειδωτή + στερεού καυσίμου), η πίεση

τροφοδότησης του οξειδωτικού και η αδρανής μάζα του υβριδικού Δ/Ο.

Λύση:    Επιλέγουμε ως προωθητικό το μίγμα καύσεως LOX / HTPB με λόγο μίξης οξειδωτή / καυσίμου O / F = 2,1,

όπου κατά το ΣΧΗΜΑ 6.2/18 η ειδική ώθηση μεγιστοποιείται. Θεωρούμε τη ροή από το λαιμό του ακροφυσίου και

μετά ως θερμοδυναμικά πλήρως παγωμένη (σταθερές ιδιότητες). Χρησιμοποιούμε τις πολυωνυμικές εξισώσεις των

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 6.2/17, 19 και 20, Tt (O/F), Mr (O/F), γ (Ο/F), και λαμβάνουμε:

 Σχετική μοριακή μάζα Mr = 22,837 kg/kmol

 Θερμοκρασία καύσης (στασιμότητας) Tt = 3593,04 Κ

 Ισεντροπικός εκθέτης γ = 1,2313

 Χαρακτηριστική ταχύτητα εξόδου ct, σχ.(5.3.23), με την παραδοχή του συντελεστή απόδοσης καύσης ηΚ = 1,0

για τη θερμοδυναμικά παγωμένη ροή.

c t=ηK √ RT t

γ ( 2
γ+1 )

γ+1
2−2 γ ← R=

Rg

M r     ,    ct=1747 ,4 m /s



2

Σημειώστε, ότι τα ΣΧΗΜΑΤΑ 6.2/17 έως 20 και οι αντίστοιχες πολυωνυμικές εξισώσεις ισχύουν για πίεση θαλάμου

καύσης pt = 3,45 MPa και η ειδική ώθηση έχει υπολογιστεί για πίεση εξόδου ακροφυσίου pe = 13800 Pa = 0,0138

MPa και εκτόνωση "εν κενώ", δηλ. για εξωτερική πίεση pα = 0. Άρα η μέγιστη ειδική ώθηση με O / F =2,1 κατά το

ΣΧΗΜΑ 6.2/18 Isp ≈ 318 s πρέπει να επανυπολογισθεί για την προκειμένη περίπτωση από τη σχ.(5.3.22):

I sp=ηt [ c tgn

γ √ 2 γ
γ−1 ( 2

γ+1 )
γ+1

2 ( γ−1 ) (1−( pe

pt )
γ−1
2 γ )+ ct

gn

Ae

A¿

pe

p t ]
Για ακροφύσιο καλού  σχεδιασμού  και  κατασκευής  μπορούμε  να δεχθούμε  έναν  υψηλό συντελεστή απόδοσης  της

………………………………………………………………

που την οδηγούν να είναι αρκετά μικρότερη της μιας ατμόσφαιρας  pe << 1 bar:

ΣΧΗΜΑ 6.2/21 Ειδική ώθηση για υβριδικό πυραυλοκινητήρα με οξειδωτή υγρό οξυγόνο και πολυβουταδιένιο ως

στερεό καύσιμο και ισεντροπικό εκθέτη γ = 1,2313, σχετική μοριακή μάζα  Mr = 22,837 kg/kmol, ειδική σταθερά R =

364,075  J/kgK, πίεση στασιμότητας  pt = 14  bar,  λόγος μίξης οξειδωτή /  καυσίμου  MR = 2,1  O /  F,  και  απόδοση

ακροφυσίου ηt = 0,98. Η εύλογη επιλογή είναι βαθμός εκτόνωσης ε = 70, που δίνει την πολύ καλή τιμή Isp = 330 s.

pe=p t(1+ γ−1
2

M e
2)

γ
1−γ → M e=[ 2

γ−1 (( pe

pt )
1−γ
γ −1)]

1
2

Ο Me καθορίζει το λόγο εκτόνωσης σύμφωνα με τη σχ.(5.3.3)…………………………………………….

Οι τρεις αυτές εξισώσεις δίνουν τη δυνατότητα να υπολογιστεί η ειδική ώθηση ως συνάρτηση του λόγου εκτόνωσης σε

πίνακα ή διάγραμμα (ΣΧΗΜΑ 6.2/21) για την επιλογή κατάλληλου ε και κατά το δυνατόν  υψηλής Isp.  

Επιλέγεται ο λόγος εκτόνωσης ε = 70, που γενικά ισχύει και για τα ακροφύσια πυραυλοκινητήρων στερεών καυσίμων.

…………………………………………………………………..

Οι πιέσεις στα κρίσιμα σημεία τροφοδότησης του οξειδωτή είναι τότε:

 (α) Πίεση θαλάμου καύσης (στασιμότητας) pt = 1400000 Pa = 14 bar.
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(β) Η έγχυση του οξειδωτή στο χώρο καύσης γίνεται  με ειδικά διαμορφωμένο εγχύτη που παρουσιάζει,  κατά την

εμπειρία, πτώση πίεσης Δpinj ίση με το 20 % της πίεσης pt, οπότε για την περίπτωση του σχεδιασμού μας είναι

………………………………………………………….

Αυτή η πτώση πίεσης μας εξασφαλίζει, ώστε ενδεχόμενες διακυμάνσεις της πίεσης στο θάλαμο καύσης προερχόμενες,

π.χ. από διαταραχές στην καύση, να μη προχωρούν προς το σύστημα τροφοδότησης του οξειδωτή.

(γ) Πτώση πίεσης υπάρχει και στις σωληνώσεις διοχέτευσης του οξειδωτή και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 

Δpτροφ=35000 Pa έως 50000 Pa

(δ) Φυσικά η ταχύτητα u με την οποία κινείται ο οξειδωτής σε υγρή κατάσταση στους αγωγούς αντιστοιχεί σε δυναμική

……………………………………………………………………………….

q=1
2
ρ u2=1

2
⋅1142⋅102 → q=57100 Pa

Έτσι το σύνολο των πιέσεων δίνει την ελάχιστη απαιτούμενη πίεση για την παροχέτευση του υγροποιημένου οξυγόνου:

pt + Δpεγχ + Δpτροφ + q  = 1787100 Pa

Για την τροφοδότηση του θαλάμου καύσης με οξειδωτή μ’ αυτή την πίεση χρησιμοποιούμε σύστημα υπερπιέσεως με

αδρανές αέριο σε δοχείο πίεσης, αποφεύγοντας έτσι κάποιο πολύπλοκο σύστημα αντλίας και μάλιστα σε διαστημόχημα

σε γήϊνη τροχιά. Σύμφωνα με μελέτες και εφαρμογές συνήθως εφαρμόζονται πιέσεις στα δοχεία προώθησης υγρών

…………………………………………………………………………………………….

ειδικότερα από τη σχ.(5.4.13) λαμβάνοντας υπόψη τη σχ.(5.4.15α) της ειδικής ώθησης για "εν κενώ" εκτόνωση:

mK=mA
(1−e

−ΔV /ue) ← I sp=
ue

gn

με την αρχική μάζα mA = 12000 kg. Η προηγουμένως εκτιμηθείσα μέγιστη τιμή της ειδικής ώθησης 330 s με σιγουριά

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

Με την προδιαγραμμένη απαιτούμενη αύξηση ταχύτητας ΔV = 1893 m/s προκύπτει η ποσότητα καυσίμου:

…………………………………………………………
mK=12000 (1−0 ,55012 )=5398 ,56 → mK=5399 kg

Τα 5399 kg μάζας προωθητικού διαχωρίζονται σε μάζα οξειδωτή και καυσίμου με βάση τον προεπιλεγέντα λόγο τους

O / F = 2,1 που δίνει τη μέγιστη Isp. Αυξάνουμε τον λόγο στα 2,3 (κατά ~ 10%) για να είμαστε σίγουροι για την 

………………………………………………………

mΚ = 5399 kg    ,   mF = 1636 kg   ,   mO = 3763 kg

Αυτό το αποτέλεσμα μαζί με την ολική μάζα των 12000 kg του Δ/Ο και των 4914 kg του τελικού ωφέλιμου φορτίου

επιβάλλει τη μέγιστη αδρανή μάζα του, δηλ. τη μάζα της δομής χωρίς ωφέλιμο φορτίο και καύσιμα:……………

 minert = 1687 kg

Μια αντίστοιχη λεπτομερής ανάλυση του παραπάνω σχεδιασμού με διαστασιολόγηση του στερεού καυσίμου και άλλες

παραμέτρους ευρίσκονται στη βιβλιογραφία (Humble -  Henry - Larson 1995).
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6.3.2      Σύστημα πρόωσης ψυχρού αερίου με προωθητικό αέριο Ήλιον (He)

 

            Για ένα διαστημόχημα σχεδιάζουμε το σύστημα πρόωσης ψυχρού αερίου με προωθητικό αέριο

Ήλιον (He) αποθηκευμένο υπό πίεση 200 bar και θερμοκρασία 15°C. Kαθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του Δ/Ο

η αναγκαία ολική ώθηση είναι 4800 Ns και η ελάχιστη στιγμιαία ώθηση (ελάχιστο ωθητικό bit) 0,005 Ns.

Επιλέγεται  λόγος  εκτόνωσης  Αe /  Α*  =  100  και  θερμοκρασία  στο  θάλαμο  στασιμότητας  40°C.  Το

διαστημόχημα  πρέπει  να  έχει  δυνατότητα  τριαξονικής  ευστάθειας,  δηλ.  να  εκτελεί  μεταφορικές  και

περιστροφικές κινήσεις σε σχέση με τους τρεις άξονες του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων. 

Ως ελάχιστος χρόνος αντίδρασης της βαλβίδας ρύθμισης της παροχής tR (response time), για να παράγει το

ακροφύσιο την απαραίτητη ώθηση, θεωρείται το χρονικό διάστημα των 20 ms (0,02 s).

Λύση: Ο χρόνος αντίδρασης της βαλβίδας ρύθμισης της παροχής του προωθητικού - και κατά συνέπεια της ώθησης -

καθορίζει την τιμή της απαιτούμενης ώθησης Ft σε σχέση με την ελάχιστη στιγμιαία ώθηση του συστήματος:

Ft=
Fmin

tR
= 0 ,005 Ns

20 ms
= 0 ,005

0 ,02
=0 ,25 N

Πρόκειται  για  μια  τιμή  εφικτή  από  σύγχρονους  προωθητήρες  ψυχρού  αερίου.  Η  απαίτηση  της  τρισδιάστατης

ευστάθειας του Δ/Ο, δηλ. για την εκτέλεση έξι κινήσεων (ανά τρεις κατά τις θετικές και αρνητικές διευθύνσεις x, y, z

και ανά τρεις δεξιόστροφες και αριστερόστροφες γύρω από τους  x,  y,  z) με δύο ακροφύσια προωθήσεως για την

παραγωγή των απαραίτητων ροπών, οδηγεί στην ανάγκη χρησιμοποίησης 12 προωθητών (23+23).

Το κάθε ακροφύσιο με λόγο εκτόνωσης Αe /  Α*  = 100 παρουσιάζει  λόγο πιέσεων εξόδου/  θαλάμου στασιμότητας

σύμφωνα με τη σχ.(5.3.4) 

Ae=A¿( 2
γ+1 )

1
γ−1 √ γ−1

γ+1 ( pe

pt )
−1
γ (1−( pept )

1−γ
2γ )

ή σύμφωνα με το διάγραμμα του  ΣΧΗΜΑΤΟΣ 5.3/2 pe /  pt ≈ 0,00008. Σημειωτέον, ότι αναλυτική σχέση για την

εύρεση του λόγου των πιέσεων από το λόγο εκτόνωσης δεν υπάρχει. Γι’ αυτό η προηγούμενη σχ.(5.3.4) πρέπει να 

…………………………………..

I sp=√ 2⋅1,659
1 ,659−1

2077 ,25
9 ,806652

313 ,15 [1− (0 ,00008 )0,659 /1,659 ] →

I sp=182 ,35 s

Επειδή η αναμενόμενη πραγματική τιμή της Isp είναι περίπου το 90% της θεωρητικής αυτής τιμής θέτουμε Isp = 164,11

s. Με την τιμή αυτή διαιρούμε την ολική ώθηση για να λάβουμε την απαιτούμενη μάζα του προωθητικού:

mK=
Itot

I sp gn
→mK=

4800 Ns

164 ,11 s⋅9 ,80665 m / s2
→mK=2 ,983 kg

Προσαυξάνουμε  κατά  περίπου  10%  ως  την  ποσότητα  του  μη  χρησιμοποιήσιμου  ηλίου  και  στρογγυλεύουμε  την

απαιτούμενη μάζα προωθητικού στα mK = 3,28 kg.

Με δεδομένες πίεση και θερμοκρασία αποθήκευσης, 200 bar και 15°C αντίστοιχα, υπολογίζεται ο όγκος αποθήκευσης

από τη σχ.(6.3.7):
………………………………………………………………………….
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που απαιτεί π.χ. ένα σφαιρικό δοχείο αποθήκευσης με διάμετρο

V σφ=
1
6
πd3    →    d=(6⋅0,09816

π )
1/3

  →    d=0 ,572  m

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  6.3.3Α  Τα χαρακτηριστικά  στοιχεία  των  μονοπροωθητικών  του  ΠΙΝΑΚΑ 6.1/4  έχουν

υπολογισθεί  από τον  Koelle (1961)  με  εφαρμογή των εξισώσεων και  σχέσεων παρόμοιων αυτών των

υποκεφαλαίων 5.1,  5.2 και  5.3.  Προς  επιβεβαίωση να  επαληθευτούν οι  τιμές  της  ειδικής  ώθησης  Isp,

χρησιμοποιώντας  από  τον  ΠΙΝΑΚΑ 6.3/2  τις  τιμές  της  θερμοκρασίας  ανακοπής  και  τον  ισεντροπικό

εκθέτη. Επίσης να υπολογισθεί η ταχύτητα εξόδου του ακροφυσίου για λόγους εκτόνωσης ε = Αe / Α* = 60.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6.3.3Β  Ένα μονοπροωθητικό σύστημα πρέπει να εκπληρώνει τις ακόλουθες απαιτήσεις της

αποστολής ενός Δ/Ο: 1) ελιγμοί μεταφοράς (γραμμικής μετακίνησης): ΔV = 200 m/s με μέση ειδική ώθηση

Isp = 225 s, 2) βάρος του Δ/Ο: 5000 Ν, 3) ολική ώθηση του συστήματος ελέγχου κινήσεων: 71000 Ns σε

παλμική  κατανομή  μέσης  ειδικής  ώθησης  Isp ≈  130  s,  4)  απόθεμα  προωθητικού:  35%  του

χρησιμοποιήσιμου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6.3.5   Προσδιορισμός διαστημικής αποστολής με χρήση ηλεκτρικής πρόωσης.

                      Ηλεκτρικοί πυραυλοκινητήρες παράγουν μικρή ώθηση Ft και μπορούν να χρησιμοποιηθούν

αποδοτικά  για  διαστημικές  πτήσεις  διαστημοχημάτων  μεγάλης  χρονικής  διάρκειας.  Ο λόγος  είναι,  ότι

απαιτούν  σχετικά  μικρή  μάζα  προωθητικού  mK ως  αποτέλεσμα  της  υψηλής  ειδικής  ώθησης  Isp

προερχόμενης  από  την  υψηλή  ταχύτητα  εκροής  του  ακροφυσίου  ue,η  οποία  αποτελεί  χαρακτηριστικό

πλεονέκτημα των ηλεκτρικών προωστήρων. Η μικρή ώθηση επιβάλλει τη χρησιμοποίησή της σε διαστημικά

τμήματα της τροχιάς του Δ/Ο.

Μία τυπική περίπτωση διαστημικής γήϊνης τροχιάς είναι η μετάβαση του Δ/Ο ή του δορυφόρου (Δ/Φ) από

μια τροχιά χαμηλού ύψους (Χαμηλή Γήϊνη Τροχιά, ΧΓΤ) με αρχική μάζα mA σε μια γεωσύγχρονη τροχιά

(Γεωσύγχρονη Γήϊνη Τροχιά, ΓΓΤ) με τελική μάζα mT. Πρόκειται για μια "οιονεί τελευταία βαθμίδα" του

συνολικού συστήματος, για την οποία ισχύει η πυραυλική εξίσωση, σχ.(5.4.10):

mT

mA

=e
−
ΔV
ue

(1)

που δίνει την απαιτούμενη μάζα καυσίμου

mK=mA−mT=mA(1−mT

mA
)=mA

(1−e
−ΔV

ue )
(2)

Για να μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη αύξηση ταχύτητας ΔV το καύσιμο καταναλώνεται κατά το χρόνο

διάρκειας  της  ώθησης  τ,  ο  οποίος  μπορεί  να είναι  μέχρι  και  ίσος  με  τη  διάρκεια  του  ταξιδιού,  αν  η

μετάβαση έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί με αδιάλειπτη λειτουργία του πυραυλοκινητήρα. Σε
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περίπτωση που κατά το χρόνο τ η ώθηση και η ταχύτητα εξόδου του ακροφυσίου είναι σταθερές τότε η

παροχή μάζας (δηλ. η κατανάλωση) καυσίμου είναι

ṁK=
mK

τ (3)

Ο  προωστήρας  με  τον  ηλεκτρικό  επιταχυντή  του  έχει  ένα  βαθμό  απόδοσης  ηT που  χαρακτηρίζει  τη

μετατροπή της ηλεκτρικής ισχύος του ΡΗ σε ισχύ ώθησης ή ισχύ της ελεύθερης εκροής του στο ακροφύσιο

Ρe:

ηΤ=
Pe

PH

← Pe=
1
2
ṁK ue

2=1
2
F tue

(4)

Άρα αν έχει προσδιοριστεί η απαίτηση σε ισχύ ώθησης του Δ/Ο Pe η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς είναι

PH= 1
2ηΤ

ṁK ue
2

(5)

Η "δομική μάζα" mΔ ενός ηλεκτρικού προωστήρα εξαρτάται από τον τύπο του και δίνεται με τη βοήθεια του

εμπειρικού συντελεστή β, τον οποίο καλούμε "ειδική μάζα του προωθητικού συστήματος β" σε kg/W, και

δίνεται  από  τον  κατασκευαστή  ή  από  στατιστικά  στοιχεία  της  "αγοράς".  Εναλλακτικά  προς  το  β

χρησιμοποιείται επίσης η "ειδική ισχύς του προωστήρα α" σε W/kg. Οπότε η μάζα του προωστήρα (χωρίς

το καύσιμο!) είναι

mΔ=βPH=
PH

α
= β

2ηΤ
ue

2
mK

τ
= β

2ηΤ
ue

2ṁK
(6)

σε (kg/W).W=kg, και περιλαμβάνει επίσης τη δεξαμενή καυσίμου και το σύστημα στερέωσής του. Η μάζα

του ωφέλιμου φορτίου είναι η διαφορά της τελικής μάζας του Δ/Ο και της μάζας της δομής του

mL=mΤ−mΔ=mΤ−mΚ

βue
2

2 τηΤ (7)

Μετά από διαίρεση με την αρχική μάζα του Δ/Ο, με mK = mA - mT και με χρήση της πυραυλικής εξίσωσης

προκύπτει

mL

mA

=
mT

mA

−
mA−mT

mA

βue
2

2 τηΤ
→

mL

mA

=e
−

ΔV
ue −(1-e

−ΔV
u
e ) βue

2

2 τηΤ

   
(8)

Παρατηρούμε ότι το κλάσμα του ωφέλιμου φορτίου ως προς την αρχική μάζα του Δ/Ο μειώνεται είτε για

πολύ χαμηλές είτε για υψηλές ταχύτητες ue, όταν όλα τα άλλα μεγέθη είναι σταθερά. Και μάλιστα για πολύ

μεγάλες τιμές της ue γίνεται αρνητικό. Ενδιάμεσα υπάρχει λοιπόν μια τιμή της ue, για την οποία το κλάσμα

μεγιστοποιείται  και  μπορεί  να ευρεθεί  με επαναληπτικό υπολογισμό (αφού η αναλυτική αναζήτηση του

μέγιστου μέσω της παραγώγισης της σχ.(8) ως προς  ue δε  φαίνεται  εφικτή!).  Αν το κλάσμα μάζας του
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ωφέλιμου φορτίου είναι  δεδομένο,  τότε πρέπει  να αναζητηθεί  ο  ηλεκτρικός  προωστήρας με κατάλληλο

συνδυασμό των β, ηΤ   και  ue, ώστε να επιτύχει το απαιτούμενο ΔV στο δεδομένο χρόνο λειτουργίας της

ώθησης τ.

Με βάση τα παραπάνω ζητείται να επιλέξουμε τον ηλεκτρικό πυραυλοκινητήρα για τη μεταφορά ενός Δ/Ο

από γήϊνη τροχιά ύψους 5000 km σε γεωσύγχρονη τροχιά ύψους ~ 35800 km μέσω σπειροειδούς τροχιάς

μεταφοράς  μεγάλης  διάρκειας.  Απαιτείται  συνολική  αύξηση  ταχύτητας  ΔV =  4360  m/s με  διάρκεια

λειτουργίας του κινητήρα τ = 165 d = 14255588 s (αστρικά s!). Το ωφέλιμο φορτίο είναι mL = 3400 kg και

η αρχική μάζα του Δ/Ο στην τροχιά των 5000 km mA = 4900 kg.

Λύση:   Συνυπολογίζουμε  έναν  συντελεστή  ασφαλείας  5% με  αντίστοιχη  προσαύξηση  της  απαιτούμενης  αύξησης

ταχύτητας σε                  ΔV=1 ,05⋅4360=4578  m/s

Το κλάσμα μάζας του ωφέλιμου φορτίου είναι              

mL

mA

=3400
4900

=0 ,6939

Ο προς  επιλογή  προωστήρας  είναι  ιοντικός  με  προωθητικό  το  αδρανές  αέριο  Ξένο  (Xe,  Mr =  131,3)  και  έχει

χαρακτηριστικά:

 βαθμός απόδοσης ηΤ = 0,65

 ειδική μάζα ανά μονάδα ισχύος β = 0,022 kg/W

 ειδική ισχύς ανά μονάδα μάζας α = 1/β = 45 W/kg

Με αντικατάσταση στη σχ.(8) έχουμε

mL

mA

=e
−ΔV
ue −(1- e

−ΔV
ue ) βue

2

2 τηΤ

→    

0,6939=e
−4578
ue −(1-e

−
4578
u
e )¿0 ,022ue

2

2⋅14255588⋅0,65
   

Με επαναληπτικές δοκιμές προκύπτουν δύο τιμές της ταχύτητας εξόδου που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση, από τις

οποίες επιλέγεται μία μέση τιμή:……………………………..      
ue≈25000

m
s

Η αντίστοιχη ειδική ώθηση είναι                                
I sp=

ue

gn

→ I sp=
25000
9 ,80665

≈2550 s

δηλ. μια τιμή που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 6.3/6 για προωστήρες με Ξένο. Η ποσότητα καυσίμου

…………………………………………………………………

και με το χρόνο λειτουργίας τ η παροχή μάζας καυσίμου

ṁK=
mK

τ
→ ṁK=

820
14255588

→ ṁK=5 ,752⋅10−5 kg
s

=0,05752 
g
s

Η αντίστοιχη απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς υπολογίζεται με τη σχ.(5) από την απαιτούμενη ισχύ εξόδου:

…………………………………………………………

Ο  παραπάνω  υπολογισμός  μπορεί  να  εξειδικευθεί  για  να  συμπεριλάβει  την  κατανομή  μάζας  των  διαφόρων

υποσυστημάτων του Δ/Ο. Επίσης η ενέργεια εξόδου (εκροής) του προωστήρα mue
2/2 είναι μεγαλύτερη από την ισχύ
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της ωθήσεως Ftue κατά την ενέργεια ιοντισμού του Ξένου, η οποία είναι 12,1 eV ανά άτομο. Υπολογίζοντας με τον

αριθμό των ιόντων από τον αριθμό  Avogadro και την παροχή μάζας υπολογίζουμε ότι η ενέργεια ιοντισμού είναι

συνολικά 511 W, δηλ. το ~ 1,8% της συνολικής ισχύος.

Επιλέγουμε  τρεις  μηχανές  των  10  kW που  καλύπτουν  πλήρως  τις  απαιτήσεις  της  διαστημικής  αποστολής  και

αντιστοιχούν σε τύπους ιοντικών προωστήρων Ξένου, οι οποίοι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε διαστημικές εφαρμογές

………………………………………………………………….

Η  ηλεκτρική  τάση  που  απαιτείται  να  εφαρμοσθεί  στον  επιταχυντήρα  υπολογίζεται  από  τη  σχ.(6.3.27)  κατά

προσεγγιστικό τρόπο υποθέτοντας διεργασία χωρίς κάποιες απώλειες:

ue=√2U
e

mp M r

→ U=
ue

2

2

mpM r

e

Με Μr=131,3 του Xe, σχ.(6.3.24), mp = 1,6726485·10-27 kg, e = 1,6021892·10-19 C από τον ΠΙΝΑΚΑ 6.3/5 και ue =

25000 m/s προκύπτει

U=250002

2
⋅1 ,6726485⋅10−27⋅131 ,3

1 ,6021892⋅10−19
→ U=428,36 V

Το διερχόμενο φορτίο, δηλ. το ηλεκτρικό ρεύμα Ι της ροής κάθε κινητήρα είναι

……………………………………………………………………………………………

Η αντίστοιχη ηλεκτρική ισχύς της ροής του ιοντισμένου προωθητικού είναι

P=I⋅U → P=14,0893⋅428,36 → P=6035,3 W

Για τους  τρεις  κινητήρες  η ισχύς  είναι  18106  W σε σύγκριση με τη συνολική απαιτούμενη ισχύ των 30  kW που

υπολογίσθηκε  με  άλλο  τρόπο.  Ο συντελεστής  απόδοσης  είναι  η  = 18106 /  30000 = 0,6035,  δηλ.  επιβεβαιώνει

επαρκώς την προϋποτεθείσα αρχικά τιμή ηΤ = 0,65.

Προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με συνεχή τροφοδότηση κατά τη διάρκεια πτήσης του ημίσεως χρόνου είναι

προφανώς  η  ηλιακή  ακτινοβολία,  αφού  άλλες  μέθοδοι  ενεργειακής  τροφοδότησης  δεν  έχουν  ακόμα  καθιερωθεί.

Γνωρίζουμε την "ηλιακή σταθερά" με προσπίπτουσα ενέργεια σε κάθετη στις ηλιακές ακτίνες επιφάνεια έξω από την

ατμόσφαιρα με 1367,6  W/m2, σχ.(1.2.4β), η οποία κυμαίνεται από 1326 στο θερινό ηλιοστάσιο σε 1418  W/m2 στο

χειμερινό ηλιοστάσιο. Όμως οι πιστοποιημένοι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες δεν είναι ακόμη σε θέση να μετατρέψουν

περισσότερο από 

……………………………………………

επιφάνεια φωτοβολταϊκών συλλεκτών: 

30000 W

135 W/m 2
=222,2  m2

Για λόγους  συμμετρίας  πρέπει  να  κατασκευαστούν  δύο  "πτερυγικά πεδία"  επιφάνειας  111,1  m2 το  καθένα ή  π.χ.

διαστάσεων 3m x 37m.

Η κατασκευή αυτή θεωρείται υπερβολική κυρίως για λόγους ευστάθειας της κίνησης του Δ/Ο. Η ανάγκη μείωσης της

επιφάνειας των ηλιοσυλλεκτών επιβάλλει την ελάττωση της ηλεκτρικής ισχύος του προωθητικού συστήματος. Για να

επιτύχουμε την απαιτούμενη ισχύ

……………………………………………..
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