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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές  
 

Η πτήση εισόδου του διαστηµοχήµατος (Δ/Ο) από το διάστηµα στη γήινη ατµόσφαιρα αποτελεί 
ένα από τα δυσκολότερα ρευστοθερµικά προβλήµατα. Επιστρέφοντας στον πλανήτη Γη ή φθάνοντας σ' 
έναν άλλον πλανήτη το διαστηµόχηµα (Δ/Ο), αφού εισέλθει στο βαρυτικό του πεδίο, συναντάει πρώτα 
την ατµόσφαιρά του, εφόσον αυτή είναι τόσο "πυκνή", ώστε να επιβραδύνει την πτήση του. Όπως 
γνωρίσαµε ήδη στο Κεφάλαιο 4, µόνο τρεις πλανήτες έχουν ατµόσφαιρες υψηλής πίεσης στην επιφάνεια 
εδάφους: η Αφροδίτη µε µέγιστη (και περίεργα µεγάλη στο ηλιακό σύστηµα) πίεση 92 bar, η Γη µε 1,013 
bar (1 atm = 101325 Pa) και ο Άρης µε 0,0063 bar, ενώ οι υπόλοιποι έξι πλανήτες (Δίας, Κρόνος, 
Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) έχουν αραιές ατµόσφαιρες µε πιέσεις µικρότερες των 0,000015 
bar (1,5 Pa). Σ’ αυτούς είναι επίσης ασαφές, αν µπορεί να οριστεί η έννοια του "εδάφους", αφού 
ορισµένοι έχουν µέση πυκνότητα µικρότερη του νερού! Γι’ αυτό επικρατεί ακόµα ασάφεια ως προς το 
επίπεδο της πίεσης σε ύψος 0 km. 

Όπου δεν υπάρχει ατµόσφαιρα, το Δ/Ο προσεδαφίζεται µε ανασχετικούς πυραύλους, όπως έγινε 
επανειληµµένα µε τη Σεληνάκατο στη Σελήνη κατά τις αποστολές της σειράς Apollo από την πρώτη της 
20ης Ιουλίου 1969 µέχρι την τελευταία του Apollo 17 την 7η Δεκεµβρίου 1972. Πολλές άλλες 
προσεληνώσεις µε παρόµοιο τρόπο έγιναν επίσης από ρωσικά και αµερικανικά διαστηµοχήµατα-ροµπότ 
από το 1967 έως και το 1997 και πολλές προσεδαφίσεις αυτόµατων Δ/Ο στον Άρη και την Αφροδίτη και 
σε άλλα ουράνια σώµατα. 

Όπου υπάρχει ατµόσφαιρα, η προσγείωση ή η προσεδάφιση του Δ/Ο είναι δυσκολότερη. Τα 
πολύπλοκα αεροθερµοδυναµικά φαινόµενα και οι εκάστοτε πλανητικές µετεωρολογικές συνθήκες 
εισάγουν άλλους, συχνά απρόσµενους, παράγοντες, που δυσχεραίνουν τον ακριβή προϋπολογισµό του 
ίχνους επανόδου.  

Οι δορυφόροι και σχεδόν όλοι οι τύποι των Δ/Ο δεν έχουν τη γνωστή αεροδυναµική µορφή των 
αεροπλάνων, διότι δεν τη χρειάζονται κατά την εξωατµοσφαιρική τους κίνηση, όπου απουσιάζουν οι 
αεροδυναµικές δυνάµεις. Τα επανακτούµενα Δ/Ο περιορίζουν στο ελάχιστο απαραίτητο τα 
αεροδυναµικά µορφολογικά τους στοιχεία για εξοικονόµηση µάζας. Η µελλοντική εξέλιξη είναι 
προσανατολισµένη κυρίως σε ανασχετικά συστήµατα µε αλεξίπτωτα, "παραπέντε" και πυραυλοκινητήρες 
και λιγότερο σε "αεροπλανικά" σχήµατα. 

 
 

 


