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11. KEFALAIO EF&ASK DT     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

                           ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:

                ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.1.3   Αριθμός Mach και  αεροδυναμικά στοιχεία ίχνους  πτήσης Διαστημοχήματος
κατά την είσοδό του  στην ατμόσφαιρα της Γης

                        Κατά το σχεδιασμό μίας διαστημικής αποστολής αναλύονται παραμετρικά για την είσοδό
τους στην ατμόσφαιρα της Γης δύο διαστημοχήματα μέσης πυκνότητας 500 kg/m3, ένα σφαιρικό (Α) και το
άλλο κωνικό με σφαιρική κεφαλή (Β). Οι διαστάσεις σε μέτρα  δίνονται στο σκαρίφημα καθώς επίσης και οι
συντελεστές αντίστασης με γωνία προσβολής 0° και ο λόγος άνωσης/αντίστασης του κωνικού σώματος υπό
γωνία προσβολής 20°. Εξετάζεται το σημείο εισόδου στη Γη σε ύψος 60 km, όπου η ταχύτητα και των δύο
Δ/Ο  είναι  3,6  km/s και  το  δυναμικό  ιξώδες  1,58·10-5 km/(ms)  και  λαμβάνεται  υπόψη  η  εκθετική
ατμόσφαιρα μίας κλίμακας ύψους 8434,72 m. Να υπολογιστούν για τα δύο σώματα
(α) οι αριθμοί Reynolds και Mach, 
(β) η βλητική, η αεροδυναμική, η ανωστική και η κατολισθητική παράμετρος και η γωνία κατολίσθησης, 
(γ) η αεροδυναμική άνωση και η αντίσταση και η κινητική ενέργεια των Δ/Ο.

Δεδομένα:   Σχήμα και διαστάσεις των δύο Δ/Ο κατά το σκαρίφημα, ύψος πτήσης h = 60  km, κλίμακα εκθετικής
ατμόσφαιρας Η = 8434,72 m, ταχύτητα πτήσης V = 3600 m/s, δυναμικό ιξώδες μ = 1,58·10-5 kg/(ms), συντελεστής
αντίστασης υπό α = 0°: CDA = 1,9, CDB = 0,33, λόγος άνωσης/αντίστασης (L/D)A = 0, (L/D)B = 0,65 = (CL/CD)Β, μάζα
των Δ/Ο ανά μονάδα όγκου = πυκνότητα δm = 500 kg/m3.

(A) (B)
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Λύση:    (α) Οι αριθμοί  Reynolds και  Mach ορίζονται με τις σχ.(11.1.9γ, δ) και προαπαιτούν τον υπολογισμό της
πυκνότητας ρ και της ταχύτητας του ήχου α, δηλ. της θερμοκρασίας, η οποία στην εκθετική ατμόσφαιρα κατά τη σχ.
(11.1.5) είναι σταθερή και ίση με τη θερμοκρασία αναφοράς

ρ= ρoe−βh , β= 1
H

= 1
8434 ,72

=1 ,1856⋅10−4 m−1 , ρo=1 ,225 kg /m3

ρ=1 ,225e−1 ,1856⋅10−4⋅60000 → ρ=9 ,971⋅10−4 kg/m3

a=√γ RT=√1,4⋅287 ,06⋅(273 ,15+15∘ ) → a=340 ,3 m /s
Ως μήκος αναφοράς του σφαιρικού Δ/Ο λαμβάνουμε τη διάμετρό του D και του κωνικού το μήκος του lr:

ReA=567968
  ……………………………………………………………………….

Ο αριθμός Mach είναι και για τα δύο Δ/Ο κοινός:

M=V
a

=3600
340 ,3

→ M=10 ,58

(β)  Οι πέντε αεροδυναμικές παράμετροι υπολογίζονται από τους τύπους των σχ.(11.1.10 έως 13) και για ορισμένες
απαιτείται η επιφάνεια αναφοράς Αr. Για το σφαιρικό Δ/Ο είναι η μέγιστη διατομή του, για το κωνικό είναι η μέγιστη
εγκάρσια διατομή του κατά τους ορισμούς της αεροδυναμικής

A rA=
πDA

2

4
= π⋅2,52

4
=4 ,909 m2

   ,   
A rB=

πDB
2

4
=π⋅2,22

4
=3 ,8013 m2

Απαιτείται όμως και η μάζα του κάθε Δ/Ο ως το γινόμενο του όγκου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για τους τύπους) επί την
πυκνότητά του των 500 kg/m3: 

V A=
4
3

πRA
3 =4

3
π 1 ,253=8 ,18123 m3

V B=1
2

4
3

πrB
3 + π

3
lB (RB

2 +rB
2 +RBrB )=8 ,3923 m3

……………………………………………………………………………..

Βλητική παράμετρος, σχ.(11.1.11): BD=m / (CD A r )

…………………………………..
BDB=

4196 ,15
0 ,33⋅3 ,8013

→ BDB=3345 ,07
kg

m2

Αεροδυναμική παράμετρος, σχ.(11.1.10), είναι δεδομένη:        
λLA=0 , λLB=

CL

CD

=0 ,65

 Ανωστική παράμετρος, σχ.(11.1.12): 
BL=m /(CL A r )

BLA=∞ (δεν υφ ί σταται ) , C LB=(CL/CD )B CDB=0 ,65⋅0 ,33=0 ,2145

………………………………….

Κατολισθητική παράμετρος, σχ.(11.1.13α): K DL=CD/CL=1 / λL

K DLA=∞ (δεν υφ ί σταται ) , K DLB=
1

0 ,65
=1 ,5385

Γωνία κατολίσθησης, σχ.(11.1.13β): ε=arctan (C D /CL )

………………………………………………………………….

(γ) Αεροδυναμική άνωση L και αντίσταση D από σχ.(11.1.4α, β)

LA=C LA A rA
1
2

ρV 2 → LA=0
……………

DA=60264 ,33 N

LB=C LB ArB
1
2

ρV 2=0 ,2145⋅3 ,8013⋅1
2
⋅9 ,971⋅10−4⋅36002=5268 ,33 N

…………………………………………………………………………………………………………………
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.3.3Α  Μέγιστη επιβράδυνση,  γωνία βαλλιστικής πτήσης,  ταχύτητα πτήσης και ύψος
                                       μέγιστης επιβράδυνσης διαστημοχήματος κατά την επιστροφή του στη Γη
                                      από Χαμηλή Γήινη Τροχιά.

             Ένα διαστημόχημα με βαλλιστικό συντελεστή 50 kg/m2 επιστρέφοντας στη Γη από χαμηλή γήϊνη
τροχιά εισέρχεται στην ατμόσφαιρα σε ύψος 125 km υπό αρχική γωνία πτήσης 20° με ταχύτητα 7750 m/s.
Να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο της εκθετικής ατμόσφαιρας με κλίμακα ύψους   7163  m και πυκνότητα
επιφάνειας εδάφους 1,225 kg/m3. Να υπολογιστούν
(α) η μέγιστη επιβράδυνση σε m/s2 και σε g με αστροδυναμική γήϊνη επιτάχυνση 9,7983 m/s2,
(β) η γωνία βαλλιστικής πτήσης για την οποία η προηγούμενη επιβράδυνση μειώνεται στο ένα τρίτο,
(γ) η ταχύτητα πτήσης και το ύψος στο οποίο παρουσιάζεται η μέγιστη επιβράδυνση,
(δ) να επαναληφθεί ο υπολογισμός για ένα Δ/Ο με βαλλιστικό συντελεστή      420 kg/m2.   

Δεδομένα:
h1 = 125000 m, γ1 = 20°, V1 = 7750 m/s, H = 7163 m, ρο = 1,225 kg/m3,                   BD1 = 50 kg/m2, BD2 = 420
kg/m2, gο = 9,7983 m/s2.
Λύση:
(α) Η μέγιστη επιβράδυνση υπολογίζεται από τη σχ.(11.3.17α) με τον συντελεστή της εκθετικής ατμόσφαιρας β = 1/Η
από τον ορισμό, σχ.(11.1.5):

be max=−
β sin γ1

2e
V 1

2=−sin 20∘

7163⋅2e
77502 →

be max=−527 ,52 m /s2 ή bemax=−527 ,52
9 ,7983

≈−53 ,8 go (επιβρ ά δυνση )!

……………………………………………………………………………………………..

(β) Για τη μείωση της προηγούμενης τιμής στο 1/3 η απαιτούμενη γωνία πτήσης εισόδου είναι

γ 1= .. .. .. . .. .. . .. .. . .. γ 1=−6 ,55∘ για bemax=−527 ,52
3

=−175 ,84 m /s2 (~17 ,95 go )
(γ) Οι σχ.(11.3.16 και 19) δίνουν την ταχύτητα και το ύψος της μέγιστης επιβράδυνσης:

……………………………………………………………………..

(δ)  Για την περίπτωση του "βαρύτερου" Δ/Ο, δηλ. με το μεγαλύτερο  BD2 = 420  kg/m2, αλλάζει μόνο το ύψος της
μέγιστης επιβράδυνσης, ενώ τα υπόλοιπα μεγέθη μένουν τα ίδια:

……………………………………………………………………………..

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.3.3Β       Υπολογισμός  μεγεθών  εισόδου του Διαστημοχήματος της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
                                           11.3.3Α στην ατμόσφαιρα του Άρη και της Αφροδίτης.

            Να υπολογιστούν τα μεγέθη εισόδου του ίδιου Δ/Ο της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 11.3.3Α στην ατμόσφαιρα
του Άρη και της Αφροδίτης από κυκλικές τροχιές ύψους 180 km για τον Άρη και 100 km για την Αφροδίτη.
Να σχολιασθούν τα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 11.3/1 γνωρίζοντας, ότι η ακτίνα
και η βαρυτική παράμετρος είναι  για τον Άρη   3397,2  km, 43050  km3/s2  και την Αφροδίτη 6052  km,
325700 km3/s2, αντίστοιχα. 
Να χρησιμοποιηθούν οι εκθετικές ατμόσφαιρες των δύο πλανητών κατά τις σχ.(11.3.20) και να θεωρηθεί
ως αρχική ταχύτητα εισόδου η αντίστοιχη της κυκλικής τροχιάς του κάθε πλανήτη στο αντίστοιχο ύψος.

Δεδομένα:  h1 = 125 km = 125000 m, γ1 = 20°, Άρης: ροΜ = 0,0155 kg/m3, βΜ = 3,61·10-5 m-1,   RoM = 3397,2 km, μΜ

= 43050 km3/s2, Αφροδίτη: ροV = 64,79 kg/m3, βV = 1,61·10-4 m-1, RoV = 6052 km, μV = 325700 km3/s2, BD = 50 kg/m2.
Λύση:  Υπολογίζουμε καταρχήν την τροχιακή ταχύτητα του Δ/Ο για τον κάθε πλανήτη με τη γνωστή μας σχ.(11.1.18)
της κυκλικής τροχιάς:

V 1 M=√ μM

rM

=√43050
3397 ,2+180

   →   V 1 M=3469m / s
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…………………………………………………………………….

(α) Η σχ.(11.3.17) δίνει τη μέγιστη επιβράδυνση με τους συντελεστές της εκθετικής ατμόσφαιρας βΜ και βV για τον Άρη
και την Αφροδίτη, αντίστοιχα, από τις σχ.(11.3.20):

…………………………………………………………………………..

be max,V=−
βV sin γ1

2e
V 1V

2 → be max,V=−536 ,2 m /s2=−54 ,68 go

Οι διαφορές των παραπάνω τιμών της μέγιστης επιβράδυνσης, σχ.(11.3.17) από τις αντίστοιχές τους στον ΠΙΝΑΚΑ 
11.3/1 είναι σχετικά μικρές και οφείλονται στις διαφορετικές αρχικές ταχύτητες εισόδου V1, ο οποίες στον πίνακα 
έχουν υπολογιστεί για μηδενικό ύψος τροχιάς.

  

(β) Η απαιτούμενη γωνία εισόδου γ1 για τη μείωση των προηγούμενων τιμών της μέγιστης επιβράδυνσης στο 1/3, 
ακολουθώντας βαλλιστικό ίχνος πτήσης στις ατμόσφαιρες του Άρη και της Αφροδίτης, είναι κατά τη σχ.(11.3.17):

……………………………………………………………………………

γ 1,V =arcsin(− (536 ,2/3 )⋅2e

1 ,61⋅10−4⋅72762 )=arcsin (−0 ,114 ) → γ 1,V=−6 ,55∘

(γ)  Το μέγιστο της επιβράδυνσης, σχ.(11.3.19), παρουσιάζεται σε μεγαλύτερο ύψος στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης
επειδή είναι πυκνότερη σε σχέση με την αρειανή ατμόσφαιρα, βλ. ΣΧΗΜΑ 11.3/4. Η ταχύτητα πτήσης που αντιστοιχεί
στη μέγιστη επιβράδυνση είναι ίδια και για τις δύο πλανητικές ατμόσφαιρες, σχ.(11.3.16):

hbe max, M=1
βM

ln
ρoM

BD β M sin γ1

=1
3 ,61⋅10−5

ln
0 ,0155
50⋅3 ,61⋅10−5⋅sin 20∘ →

hbe max, M=89284 ,35 m≈89 km
……………………………………………………………………………………….

V be max,M=
V 1 M

√e
=3469

√e
=2104 m / s

…………………………………………………………………….

(δ) Για Δ/Ο με μεγαλύτερη βλητική παράμετρο BD = 420 kg/m2, μεταβάλλεται μόνο το ύψος όπου συμβαίνει η μέγιστη
επιβράδυνση, ενώ τα υπόλοιπα μεγέθη παραμένουν τα ίδια:

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.3.7   Ανάλυση του ίχνους  επαναφοράς στη Γη του πρώτου αστροναύτη στον κόσμο
                                     Γιούρι Γκαγκάριν  (12.4.1961)  με το διαστημόχημα Vostok.

              Η επαναφορά στη Γη του πρώτου αστροναύτη στον κόσμο Γιούρι Γκαγκάριν με το σφαιροειδές
διαστημόχημα  Vostok έγινε στις 12.4.1961 από χαμηλή γήϊνη τροχιά ελλειπτικού τύπου 180x327  km και
μάλιστα από το περίγειο προς τη γήϊνη ατμόσφαιρα. Το Δ/Ο είχε βαλλιστικό συντελεστή 1950 kg/m2. Με την
εκθετική ατμόσφαιρα με πυκνότητα εδάφους 1,225 kg/m3, κλίμακα ατμοσφαιρικού ύψους 7163 m, βαρυτική
παράμετρο  398600,44  km3/s2,  γήϊνη  ακτίνα  6378,136  km και  μεγέθη  αναφοράς  την  αστροδυναμική
επιτάχυνση βαρύτητας 9,798288  m/s2 της Γης και  την ταχύτητα κυκλικής τροχιάς μηδενικού ύψους, να
υπολογιστούν:  
(a) η ταχύτητα του Δ/Ο στο περίγειο της τροχιάς του,
(β) η ταχύτητα εισόδου στη γήϊνη ατμόσφαιρα στο κατώφλι των 122  km θεωρώντας, ότι αντιστοιχεί σε
κυκλική τροχιά σ’ αυτό το ύψος,
(γ) η μέγιστη επιβράδυνση,
(δ) το ύψος και η ταχύτητα της μέγιστης επιβράδυνσης,
(ε) η γωνία πτήσης εισόδου,
(στ) η γωνία πτήσης και η ταχύτητα κατά μήκος του ίχνους.

Δεδομένα: Ύψος περιγείου και απογείου hp = 180 km και hα = 327 km, BD = 1950 kg/m2,             h1 = 122 km, H =
7163 m, μ = 398600,44 km3/s2, Ro = 6378,136 km,                           go = 9,798288 m/s2, ρο = 1,225 kg/m3. 
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Λύση:  (α) Η ταχύτητα περιγείου ελλειπτικής τροχιάς υπολογίζεται από τη σχ.(4.2.42) με μεγάλο ημιάξονα από τη σχ.
(4.2.6):

r p=Ro+h p=6378 ,136+180=6558 ,136 km , r a=6705 ,136 km

a=
r p+r a

2
=6558 , 136+6705 ,136

2
=6631, 636 km

V p=√ 2 μ
r p

−μ
a
→ V p=7839 ,2

m
s

 (β) Η ταχύτητα κυκλικής τροχιάς, σχ.(11.1.18), στο κατώφλι εισόδου, σε ακτίνα           r1 = Ro + h1 = 6378,136+122
km = 6500,136 km είναι

…………………………………………………………………………….

και αντιστοιχεί με πολύ καλή προσέγγιση στην αρχική ταχύτητα εισόδου του Δ/Ο στην ατμόσφαιρα.

 (γ) Τη μέγιστη επιβράδυνση υπολογίζουμε από τη σχ.(11.3.73) με x = xbemax = 0,8344 από τη σχ.(11.3.74):

be=−goe−2 x √ 8 Ro x3

3 H ( x2

24
+ x

6
+1) → bemax=−80 ,1154 m /s2=¿−8 ,18 go

¿
(δ) Το ύψος μέγιστης επιβράδυνσης δίνει η σχ.(11.3.78) όπου x=0,8344 και με το ybemax από τη σχ.(11.3.77):

ybe max=1 , 45384      
hbe max=−H ln

2 ybe max BD

ρo√ HRo

=27452 ,5 m

Την ταχύτητα μέγιστης επιβράδυνσης υπολογίζουμε από τη σχ.(11.3.76) με την τιμή της ταχύτητας αναφοράς την ταχύτητα κυκλικής τροχιάς 
μηδενικού ύψους από τη σχ.(11.3.60):

V be max=e
−xbe max V o =e−0 ,8344 ¿7905 ,366 → V be max=3432 m /s

(ε)  Η γωνία  πτήσης  κατά  την  είσοδο  του  Δ/Ο στο  κατώφλι  της  ατμόσφαιρας  είναι  γ 1 και  υπολογίζεται  από  τη
διαφορική εξίσωση, σχ.(11.3.67)

dy
dx

=−γ √ Ro

H
→ γ1=−√ H

Ro
( dy
dx )

1
=−√ H

Ro

y ' ( x1)
……………………………………………….

Εκεί  η  ταχύτητα  εισόδου  του  Δ/Ο  είναι  V1 =  7830,83  m/s  και  από  τον  ορισμό,  σχ.(11.3.63),  υπολογίζουμε  το
αντίστοιχο x1

………………………………………………………………………………….

Με τη λύση y = f(x) από τη σχ.(11.3.71) υπολογίζουμε για το ύψος h1

y ' (x1 )=( dy
dx )

1
=(√ 8

3
3
2

x
3
2
−1 (1+ x

6
+ x2

24 )+√ 8
3

x3( 1
6
+ 2x

24 ))
x=x 1

=

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

γ 1=−0 ,239√7163
6378136

=−0 ,0080094 rad → γ 1=−0 , 459o

Για σύγκριση υπολογίζουμε τη γωνία πτήσης εισόδου γ1 από τη σχ.(11.3.17α) της μέγιστης επιβράδυνσης, η οποία
προέρχεται  από  τη  μέθοδο  ανάλυσης  της  παραγράφου  11.3.3  της  NASA με  την  παραδοχή,  ότι  η  γωνία  πτήσης
παραμένει σταθερή σε όλο το ίχνος καθόδου:

…………………………………………………………………………………..

Παρατηρούμε, ότι η τιμή αυτή διαφέρει αρκετά από την τιμή 0,459° κατά Yaroshevskii.

(στ) Η κατανομή της γωνίας πτήσης κατά μήκος του ίχνους καθόδου του Δ/Ο υπολογίζεται από τη σχ.(11.3.67) με τη

βοήθεια της παραπάνω παραγώγου y'(x):    
γ=−√ H

Ro

y ' ( x )
     με x από τον ορισμό, σχ.(11.3.63), από τον οποίο

υπολογίζεται επίσης η κατανομή ταχύτητας  …………………………………………………………………….



6

Δίνοντας τιμές στην ταχύτητα από V1 = 7830,83 m/s μέχρι περίπου V ≈ 0,1Vo υπολογίζεται το xi και η γi. Π.χ. για τιμή 

…………………………………………………………………………………………………

γ i=−0 ,033512⋅(2,6136+0 , 29398 )=0 ,097439  rad → γi=−5 ,58o

(ζ) Η κατανομή της ταχύτητας καθ’ ύψος προκύπτει επίσης από την παραπάνω σχέση x=−ln { V̄ ¿ , όταν για κάθε x
ευρεθεί το αντίστοιχο y από τη σχ.(11.3.71). Έτσι για μια τιμή της ταχύτητας Vi υπολογίζουμε το xi και κατόπιν το yi,
από το οποίο με τη σχ.(11.3.61) ευρίσκουμε τη πυκνότητα και κατόπιν το αντίστοιχο ύψος hi από τη σχ.(11.3.62):
……………………………………………………………………………………….

Π.χ. για την τιμή Vi = 3432 m/s είναι…………………………………………………………………………

hi=−7163  ln
0,02653
1,225

=27452  m

επαληθεύοντας έτσι το αποτέλεσμα της υποερώτησης (δ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μέθοδος του  Yaroshevskii παρότι απλή είναι εξαιρετικά ακριβής και επιβεβαιώνει, ότι μικρή
γωνία πτήσης κατά την είσοδο του Δ/Ο στην ατμόσφαιρα οδηγεί σε ανεκτές τιμές της επιβράδυνσης. Σε ότι αφορά τα
αποτελέσματα για την είσοδο του Γιούρι Γκαγκάριν, το Δ/Ο του Βοστόκ εισέρχεται στο κατώφλι της ατμόσφαιρας στα
~122 km με ταχύτητα 7,83 km/s και γωνία πτήσης 0,46°, δηλ. εξαιρετικά "ρηχά". Η γωνία πτήσης αυξάνει βαθμιαία
και στο σημείο μέγιστης επιβράδυνσης τα δεδομένα είναι: ύψος 27,5 km, ταχύτητα 3,4 km/s, επιβράδυνση 8,2 g. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 11.4.1   Ίχνη εισόδου Διαστημοχημάτων διαφορετικών βαλλιστικών παραμέτρων στις
                                     ατμόσφαιρες της Γης, της Αφροδίτης και του Άρη. 

           Σχεδιάζονται δύο σειρές διαστημοχημάτων διαφόρων μεγεθών για διαπλανητικές πτήσεις και
αναλύεται το ίχνος εισόδου αυτών στην ατμόσφαιρα της Γης, της Αφροδίτης και του Άρη. Η πρώτη σειρά
προορίζεται για ανωστική κάθοδο απο πλανητική τροχιά με ταχύτητα εισόδου 11,3  km/s και ανωστικές
παραμέτρους  50,  100 και  500  kg/m2.  Η δεύτερη για βαλλιστική είσοδο από πλανητική τροχιά και  από
διαπλανητική  τροχιά  με  βαλλιστικές  παραμέτρους  115,  500  και  800  kg/m2  με  σταθερή  γωνία  πτήσης
καθόδου 5°. Ως κατώφλι εισόδου στην ατμόσφαιρα λαμβάνεται στη Γη τα 122 km, στην Αφροδίτη τα 100
km και τα 76 km στον Άρη με βάση τις εκθετικές ατμόσφαιρες με κατανομή και συντελεστές σύμφωνα με τις
σχ.(11.3.20) για τους τρεις πλανήτες.
Να υπολογισθούν τα ίχνη εισόδου των Δ/Ο στις πλανητικές ατμόσφαιρες σε κατάλληλα πινακοποιημένη
μορφή  με  τη  βοήθεια  των  σχ.(11.4.9)  και  να  σχεδιαστούν  αντίστοιχα  διαγράμματα  του  τύπου  του
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 11.4/2. 

Δεδομένα: εκθετικές ατμόσφαιρες με κατανομή πυκνότητας ρ=ρoe−β h
 και συντελεστές:

Γη : ροE = 1,225 kg/m3 , βE=1,41⋅10−4m−1
, κατώφλι: h1E = 122 km

 μE=398600 ,44 km3 /s2 , RoE=6378 ,1363 km , goE=9 ,80665 m /s2
 

Αφροδίτη :  ροV = 64,79 kg/m3 , βV=1 ,61⋅10−4 m−1
, κατώφλι: h1V = 100 km.  

μV=325700 km3 /s2 , RoV=6052 km, goV=8 ,87 m/ s2
 

Άρης : ροM = 0,0155 kg/m3 , βM =3 ,61⋅10−5 m−1

 
κατώφλι: h1M = 76 km.

μM=43050 km3 /s2 , RoE=3397 ,2 km , goE=3 ,727 m/ s2
 

1η σειρά Δ/Ο: ΒL = 50, 100, 500 kg/m2, εφαρμογή σχ.(11.4.6).
2η σειρά Δ/Ο: ΒD = 115, 500, 800 kg/m2, γ1 = 5°, εφαρμογή σχ.(11.4.8).

Λύση:  Γίνεται αριθμητική εφαρμογή μόνο για ένα τυπικό ύψος για τον κάθε πλανήτη: 50  km για τη Γη και την
Αφροδίτη και 40 km για τον Άρη:

 Επιστροφή από πλανητική τροχιά με βαλλιστική είσοδο (ΒD = 500   kg  /  m  2  ), σχ.(11.4.8):

Γη: …………………………………………………………………………..

ρ= ρoE e
−βE h

=1,225e−1 ,41⋅10−4⋅50000 → ρ=1 ,0626⋅10−3 kg /m3
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ρ1 E= ρoE e
−βE h1 E=1 ,225e−1 , 41⋅10−4⋅122000 → ρ1 E =4 ,144⋅10−8 kg/m3

……………………………………………………………………………………..

Αφροδίτη:
V 1V =√ μV

RoV +h1 V

=√325700
6052+100

→ V 1 V=7276 ,1 m /s

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

Άρης: ………………………………………………………………………………………

ρ=ρoM e
−βM h

=0 ,0155 e−3, 61⋅10−5⋅40000 → ρ=3 ,658⋅10−3 kg/m3

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

 Επιστροφή από διαπλανητική τροχιά με ταχύτητα εισόδου 11,3   km  /  s   και βαλλιστική κάθοδο (ΒD = 500   kg  /  m  2  ), σχ.
(11.4.8):

Γη: ……………………………………………………………….

Αφρο………………………………………………………

Άρης:

V
V 1 M

=e
−EM → V =11300e−0 ,8457 → V=4850 ,6 m /s

ΥΨΟ
Σ

h, km

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΗΙΝΗ ΤΡΟΧΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ

ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΗ ΓΗΪΝΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ BD

Με ανωστική 
παράμετρο BL

Με βαλλιστική
παράμετρο BD

50 100 500 115 500 800 115 500 800
122 7824 7829 7833 7831 7831 7831 11300 11300 11300
110 7785 7812 7836 7830 7831 7831 11299 11300 11300
100 7623 7733 7824 7828 7830 7830 11296 11299 11300
90 7041 7414 7760 7820 7828 7829 11285 11297 11298
80 5560 6412 7494 7788 7821 7825 11238 11286 11291
76 4737 5738 7252 7756 7814 7820 11192 11275 11284
70 3488 4510 6628 7657 7791 7806 11050 11242 11264

60 1871 2574 4817 7144 7667 7728
1030

9
11064 11152

55 1335 1862 3764 6503 7503 7625 9385
1082

7
11002

50 946 1329 2815 5377 7182 7419 7759
1036

4
1070

6

45 668 942 2048 3659 6574 7020 5280 9486
1012

9
40 471 665 1466 1679 5495 6276 2423 7930 9056
35 332 468 1040 347 3824 5003 501 5518 7220
30 233 330 735 14 1836 3163 21 2649 4564
28 203 287 639 1,8 1144 2354 2,6 1651 3397
26 176 249 556 0,1 612 1591 0,2 883 2296
24 153 216 483 0 267 947 0 385 1366
22 133 188 420 0 89 476 0 128 686
20 116 163 365 0 21 19 0 30 276
18 100 142 317 0 3 57 0 4 82
16 87 123 276 0 0,2 11 0 0,3 17

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε11.4.1Α Χαρακτηριστικές  τιμές  της  ταχύτητας  σε  m/s καθώς  μειώνεται  κατά  την  είσοδο  στην  ατμόσφαιρα
διαστημοχημάτων, που προέρχονται από γήϊνη δορυφορική τροχιά ή επιστρέφουν από διαπλανητική πτήση στην ατμόσφαιρα της

Γης για διάφορες βαλλιστικές BD και ανωστικές BL παραμέτρους σε kg/m2. Ο υπολογισμός έγινε με τις σχ.(11.4.6 και 8), οι οποίες

ισχύουν για ταχύτητες μεγαλύτερες των περίπου 100 m/s, δηλ. μόνο για σχετικά μεγάλα ύψη κατά περίπτωση.

 Επιστροφή από διαπλανητική τροχιά με ανωστική είσοδο (ΒL = 500   kg  /  m  2  ), σχ.(11.4.6):

Γη: …………………………………………………………………………….
Αφροδίτη:
………………………………………………………………………………………..
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ΣΧΗΜΑ Ε11.4.1Α Ίχνη εισόδου Δ/Ο με άνωση (ανωστική είσοδος) και χωρίς άνωση (βαλλιστική είσοδος) ως συνάρτηση της
ταχύτητας από το ύψος (και αντίστροφα) στην ατμόσφαιρα της Γης. Η ανωστική είσοδος επηρεάζεται σημαντικά από την ανωστική
παράμετρο ΒL και η βαλλιστική από τη βλητική παράμετρο ΒD, αντίστοιχα.

Άρης:…………………………………………………………………………..

Όλες οι τιμές στον ΠΙΝΑΚΑ Ε11.4.1Α υπολογίζονται με τη βοήθεια υπολογιστικού προγράμματος για είσοδο στη γήϊνη ατμόσφαιρα
και  κατασκευάζεται  αντίστοιχο  διάγραμμα  στο  ΣΧΗΜΑ Ε11.4.1Α του  τύπου  του  ΣΧΗΜΑΤΟΣ  11.4/2,  με  το  οποίο  γίνεται
σύγκριση. Προφανώς, αντίστοιχοι πίνακες και σχήματα μπορούν να κατασκευαστούν για βαλλιστική και ανωστική είσοδο Δ/Ο στις
ατμόσφαιρες του Άρη και της Αφροδίτης. 


