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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές  
 

Η διαστηµική επιστήµη και τεχνολογία ως αποτέλεσµα της εξερεύνησης του διαστήµατος είχε ως 
συνακόλουθο την ανάπτυξη της Αεροθερµοδυναµικής, η οποία περιλαµβάνει τις ακραίες ροϊκές 
συνθήκες µε υψηλές ταχύτητες, χαµηλές πυκνότητες και υψηλές θερµοκρασίες, που φθάνουν κατά 
περίπτωση µέχρι και τους 15.000°C. Η σύγχρονη εξέλιξη των διαστηµικών µεταφορών, της 
υπερυπερηχητικής ροής και της αεροθερµοδυναµικής άρχισε το 1949 µε την εκκίνηση ενός διβάθµιδου 
πυραύλου τύπου V-2 στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, γνωστού από τον ίδιο τύπο πυραύλων που 
εκτοξεύονταν από τη Γερµανία στο 2ο παγκόσµιο πόλεµο και ειδικότερα στο βοµβαρδισµό του Λονδίνου 
(1942-45). Κατά την επιστροφή αυτού του V-2 στην ατµόσφαιρα από ύψος 390 km επιτεύχθηκε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της Αεροδυναµικής ταχύτητα µε αριθµό Mach µεγαλύτερο του 5, 
σηµατοδοτώντας έτσι την εποχή των υπερυπερηχητικών πτήσεων. 

Επίσης πολλά διαστηµικά συστήµατα (δορυφόροι, διαστηµικοί σταθµοί) µετά την απαξίωσή τους 
δεν περισώνονται µε επαναφορά στη Γη αλλά αφήνονται κατά προσχεδιασµένο τρόπο να εισέλθουν και 
να κινηθούν στην ατµόσφαιρά της σε προκαθορισµένη περιοχή και µε υπερυπερηχητικές ταχύτητες να 
αυτοκαταστραφούν από τις παραγόµενες θερµοκρασίες εισόδου των αεροθερµικών φορτίων. 
 Με τη βαθµιαία ωρίµαση της διαστηµικής µεταφοράς µε επαναχρησιµοποιούµενα 
διαστηµοχήµατα (Δ/Ο) ή αεροδιαστηµοχήµατα (ΑΔ/Ο), τα οποία ακόµη εκτοξεύονται στο διάστηµα µε 
τη βοήθεια πυραύλων αλλά επανέρχονται στη Γη µε κατολισθαίνουσα  προσγείωση, η ανάλυση της 
υπερυπερηχητικής ροής, των θερµικών φορτίων και οι µέθοδοι θερµοθωράκισης των Δ/Ο αναπτύσσονται 
µε αµείωτη ένταση. Στις επόµενες δεκαετίες (σίγουρα µέχρι το 2050) πολλές διατµοσφαιρικές αποστολές 
και πτήσεις θα γίνονται µε "αεροδιαστηµοπλάνα" προσγείωσης και απογείωσης παρόµοιας µε τα 
αεροπλάνα ή µε ακόµη πιο εξελιγµένα συστήµατα προσεδάφισης, τα οποία πρόκειται να κινούνται κατά 
την είσοδό τους στη γήινη και σε πλανητικές ατµόσφαιρες µε αριθµούς Mach µέχρι και 30. 

Κύριος στόχος των τεχνικών υπολογισµών της Αεροθερµοδυναµικής είναι να προβλέψουν τη 
θερµική καταπόνηση στα τοιχώµατα του αεροδιαστηµοπλάνου και τη συνολική υπερθέρµανσή του και 
να διαστασιολογήσουν το προστατευτικό θερµοθώρακά του. Οι πλέον επιβαρυνόµενες περιοχές είναι, 
όπου υπάρχουν επιφάνειες κάθετες ή έχουν µεγάλη κλίση σε σχέση µε τη διεύθυνση πτήσης και 
σχηµατίζουν σηµεία ή περιοχές ανακοπής, όπως το πρωραίο µέρος της ατράκτου ή οι εµπρόσθιες ακµές 
πτερύγων, πηδαλίων και άλλων τµηµάτων. Η πλήρης ανάλυση προϋποθέτει πολύπλοκους υπολογισµούς 
και επιβάλλεται στον τελικό σχεδιασµό του Δ/Ο και της αποστολής του. Όµως για τους προκαταρκτικούς 
σχεδιασµούς αρκούν απλούστερες µέθοδοι υπολογισµού, οι οποίες δίνονται σ’ αυτό το Κεφάλαιο, έχουν 
καθιερωθεί στην αεροδιαστηµική πρακτική, επειδή δίνουν αποτελέσµατα "από τη σίγουρη πλευρά" και 
εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις εργασίες φοιτητών, µηχανικών και ερευνητών. 

Η στενή φυσική αλληλεπίδραση ταχύτητας και θερµοκρασίας και των αντίστοιχων µεταβολών 
τους κατά τη διάρκεια του ίχνους καθοδικής πτήσης του αεροδιαστηµοπλάνου καθιστά το περιεχόµενο 
αυτού και του προηγούµενου Κεφαλαίου (µε αντικείµενο κυρίως την κινηµατική κατάσταση των Δ/Ο 
κατά την πτήση τους σε ατµόσφαιρες) ως µία ενότητα. Ο διαχωρισµός τους σε δύο ξεχωριστά Κεφάλαια 
18 και 19 έγινε καθαρά για λόγους χρηστικότητας της ύλης και πρακτικής εφαρµογής του περιεχοµένου. 

 
 


