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Οι ∆ορυφορικές Επικοινωνίες είναι ένα αντικείμενο που διδάσκεται στα περισσότερα Πανεπιστη-
μιακά και Πολυτεχνικά Τμήματα με προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τα Συστήματα Επικοι-
νωνιών και τα Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα. Το αντικείμενο αυτό, εκ φύσεως περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα τεχνολογιών που δεν περιορίζονται στη θεωρία των αναλογικών και ψηφιακών επικοινω-
νιών και δικτύων, αλλά επεκτείνονται σε θέματα μηχανικής των τροχιών, σε τεχνολογίες εκτόξευ-
σης και διατήρησης σε τροχιά των διαστημικών οχημάτων, καθώς και σε τεχνολογίες υλικών και 
μελέτη φαινομένων διάδοσης στο διαστημικό περιβάλλον.
∆ιδάσκοντας τα τελευταία έξι χρόνια το μάθημα των ∆ορυφορικών Επικοινωνιών στο Τμήμα 

των Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προσπάθησα να συμπεριλάβω στην ύλη 
του μαθήματος όλες τις διαφορετικές πτυχές που έχει το αντικείμενο, με την ανάλογη βαρύτητα. 
Πιστεύω ότι το παρόν βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση από τρεις καταξιωμένους καθη-
γητές του χώρου των δορυφορικών επικοινωνιών. Είναι μια ισορροπημένη πρόταση, με έμφαση 
στη θεωρία αλλά και την πρακτική που ακολουθείται στα δορυφορικά συστήματα επικοινωνιών 
παγκοσμίως.
Είχα χαρεί πολύ όταν διάβαζα, ως φοιτητής τότε, την πρώτη αγγλική έκδοση του βιβλίου. 

Χάρηκα δε ακόμη περισσότερο αναλαμβάνοντας την επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης της 
παρούσας δεύτερης αναθεωρημένης έκδοσης, που δίνει βάρος στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές 
των συστημάτων επικοινωνιών. Ελπίζω να αποδειχτεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των φοι-
τητών αλλά και των μηχανικών που ενδιαφέρονται για τις θεμελιώδεις αρχές και επιζητούν την 
κατανόηση των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Αθανάσιος Κανάτας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

∆εκέμβριος 2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ

2.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ

Ανάπτυξη των Εξισώσεων της Τροχιάς
Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τον τρόπο επίτευξης της γήινης τροχιάς, τους νόμους που περι-
γράφουν την κίνηση ενός αντικειμένου που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα άλλο σώμα, τον 
τρόπο με τον οποίο οι δορυφόροι κινούνται στο διάστημα, και τον προσδιορισμό της γωνίας σκό-
πευσης προς ένα δορυφόρο από τη Γη χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα αστρονομικά δεδομένα που 
περιγράφουν την τροχιακή πορεία του δορυφόρου.
Για την επίτευξη μιας σταθερής τροχιάς γύρω από τη Γη, ένα διαστημικό σκάφος πρέπει 

πρώτα να βρίσκεται πέρα από τον όγκο της ατμόσφαιρας της Γης, δηλαδή σε αυτό που κοινά 
καλείται διάστημα. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του διαστήματος. Στους Αμερικανούς αστροναύτες 
απονέμονται τα «διαστημικά φτερά» αν πετάξουν σε ύψος που υπερβαίνει τα 50 μίλια (~80 km). 
Μερικές διεθνείς συνθήκες υποστηρίζουν ότι το σύνορο του διαστήματος πάνω από μια δεδομένη 
χώρα αρχίζει σε ένα ύψος 100 μιλίων (~160 km). Κάτω από τα 100 μίλια, πρέπει να ζητηθεί άδεια 
για πτήση πάνω από οποιοδήποτε τμήμα της εν λόγω χώρας. Στην επανείσοδο, η ατμοσφαιρική 
αντίσταση αρχίζει να γίνεται αισθητή σε ένα ύψος περίπου 400,000 ποδών (~76 μίλια  122 km). Οι 
περισσότεροι δορυφόροι, για οποιαδήποτε αποστολή με διάρκεια μεγαλύτερη από λίγους μήνες, 
τοποθετούνται σε τροχιές τουλάχιστον 250 μιλίων ( 400 km) πάνω από τη Γη. Ακόμη και σε αυτό 
το ύψος, η ατμοσφαιρική αντίσταση είναι σημαντική. Για παράδειγμα, τα αρχικά στοιχεία ωφέ-
λιμου φορτίου του ∆ιεθνούς ∆ιαστημικού Σταθμού (International Space Station, ISS) εκτοξεύτηκαν 
σε τροχιά σε ύψος 397 km όταν η αποστολή του διαστημικού λεωφορείου άφησε τις αντίστοιχες 
μονάδες στις 9 Ιουνίου 1999. Μέχρι το τέλος του 1999, το ύψος της τροχιάς είχε μειωθεί περίπου 
στα 360 km, καθιστώντας αναγκαίο έναν ελιγμό για την ανύψωση της τροχιάς. Χωρίς προωθητι-
κούς πυραύλους επί του σκάφους και επαρκή καύσιμα για τον ελιγμό της τροχιάς, ο ISS δεν θα 
παρέμενε για περισσότερα από λίγα χρόνια το πολύ σε μια τέτοια χαμηλή τροχιά. Για να κατανο-
ήσουμε τους βασικούς νόμους που διέπουν τη μηχανική των ουράνιων σωμάτων, θα αρχίσουμε 
πρώτα με τις θεμελιώδεις νευτώνειες εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση ενός σώματος. Στη 
συνέχεια θα δώσουμε κάποιους άξονες συντεταγμένων μέσα στους οποίους μπορεί να οριστεί η 
τροχιά του δορυφόρου και να προσδιοριστούν οι διάφορες δυνάμεις στο δορυφόρο της Γης.
Οι νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση μπορούν να συμπτυχθούν σε τέσσερις εξισώσεις:

  (2.1α)
  (2.1β)
  (2.1γ)
  (2.1δ)

όπου s είναι η απόσταση που διανύεται από το χρόνο t = 0, u είναι η αρχική ταχύτητα του αντι-
κειμένου σε χρόνο t = 0 και υ η τελική ταχύτητα του αντικειμένου στο χρόνο t. a είναι η επιτά-
χυνση του αντικειμένου, P είναι η δύναμη που ασκείται στο αντικείμενο και m είναι η μάζα του 
αντικειμένου. Σημειώστε ότι η επιτάχυνση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, ανάλογα με τη φορά 
της κατεύθυνσης σε σχέση με το διάνυσμα ταχύτητας. Από αυτές τις τέσσερις εξισώσεις η τελευ-
ταία είναι αυτή που μας βοηθά να κατανοήσουμε την κίνηση ενός δορυφόρου σε σταθερή τροχιά 
(παραβλέποντας οποιαδήποτε αντίσταση ή άλλες διαταρακτικές δυνάμεις). Εκφρασμένη με λόγια, 
η εξ. (2.1δ) δηλώνει ότι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι ίση με τη μάζα του σώματος πολ-
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∆ορυφορικές Επικοινωνίες18

λαπλασιαζόμενη με την προκύπτουσα επιτάχυνση του σώματος. Εναλλακτικά, η προκύπτουσα 
επιτάχυνση είναι ο λόγος της δύναμης που ασκείται στο σώμα προς τη μάζα του σώματος. Έτσι, 
για μια δεδομένη δύναμη, όσο πιο ελαφριά είναι η μάζα του σώματος, τόσο πιο υψηλή θα είναι η 
επιτάχυνση. Σε σταθερή τροχιά υπάρχουν δύο κύριες δυνάμεις που ενεργούν σε ένα δορυφόρο: 
μια φυγόκεντρος δύναμη λόγω της κινητικής ενέργειας του δορυφόρου, η οποία προσπαθεί να 
ωθήσει το δορυφόρο σε μια υψηλότερη τροχιά, και μια κεντρομόλος δύναμη λόγω της βαρυτικής 
έλξης του πλανήτη γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ο δορυφόρος, η οποία προσπαθεί να τρα-
βήξει το δορυφόρο κάτω, προς τον πλανήτη. Αν αυτές οι δύο δυνάμεις είναι ίσες, ο δορυφόρος θα 
παραμείνει σε σταθερή τροχιά. Συνεπώς, ο δορυφόρος θα πέφτει συνεχώς προς την επιφάνεια 
του πλανήτη, καθώς μετακινείται στην τροχιά του, αλλά, λόγω της τροχιακής ταχύτητάς του, θα 
έχει μετακινηθεί απομακρυνόμενος τόσο ώστε να αντισταθμίζει την «πτώση» προς τον πλανήτη 
και έτσι να παραμένει στο ίδιο τροχιακό ύψος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα αντικείμενο 
σε σταθερή τροχιά περιγράφεται μερικές φορές ότι είναι σε «ελεύθερη πτώση». Η εικόνα 2.1 δείχνει 
τις δύο αντίθετες δυνάμεις σε ένα δορυφόρο σε σταθερή τροχιά1.
∆ύναμη = μάζα × επιτάχυνση και η μονάδα της δύναμης είναι το Newton, με το συμβολισμό N. 

Ένα Newton είναι η δύναμη που απαιτείται για να επιταχυνθεί μια μάζα 1 kg με επιτάχυνση 1 m/s2. 
Οι βασικές μονάδες ενός Newton είναι επομένως (kg) × m/s2. Σε αυτοκρατορικές μονάδες (imperial 
units), ένα Newton = 0.2248 ft lb. Η τυπική επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας στην επιφάνεια της 
Γης είναι 9.80665 × 10-3 km/s2, συχνά αναφερόμενη ως 981 cm/s2. Αυτή η τιμή μειώνεται με το ύψος 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 ∆υνάμεις που ενεργούν σε ένα δορυφόρο σε σταθερή τροχιά γύρω από τη Γη (από την 
εικόνα 3.4 της παραπομπής 1). Η βαρυτική δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το τετράγωνο της 
απόστασης μεταξύ των κέντρων βάρους του δορυφόρου και του πλανήτη γύρω από τον οποίο βρίσκεται 
σε τροχιά ο δορυφόρος, σε αυτή την περίπτωση τη Γη. Η βαρυτική δύναμη προς το εσωτερικό (FIN, η 
κεντρομόλος δύναμη) κατευθύνεται προς το κέντρο βάρους της Γης. Η κινητική ενέργεια του δορυφόρου 
(FOUT, η φυγόκεντρος δύναμη) κατευθύνεται διαμετρικά αντίθετα από τη βαρυτική δύναμη. Η κινητική 
ενέργεια είναι ανάλογη προς το τετράγωνο της ταχύτητας του δορυφόρου. Όταν αυτή η εσωτερική και η 
εξωτερική δύναμη ισορροπούν, ο δορυφόρος κινείται γύρω από τη Γη σε τροχιά «ελεύθερης πτώσης»: την 
τροχιά του δορυφόρου. (Για περιγραφή των μονάδων, παρακαλώ δείτε μέσα στο κείμενο).

Ο δορυφόρος έχει μάζα m 
και κινείται με ταχύτητα v 
στο επίπεδο της τροχιάς
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πάνω από την επιφάνεια της Γης. Η επιτάχυνση, α, λόγω της βαρύτητας σε απόσταση r από το 
κέντρο της Γης είναι1

 

  (2.1)

όπου η σταθερά μ είναι το γινόμενο της παγκόσμιας σταθεράς της βαρύτητας G και της μάζας 
της Γης ME. 
Το γινόμενο GME ονομάζεται σταθερά του Kepler και έχει την τιμή 3.986004418 × 105 km3/s2. Η 

παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας είναι G = 6.672 × 10-11 Nm2/kg2 ή 6.672 × 10-20 km3/kg s2 στις 
παλαιότερες μονάδες. ∆εδομένου ότι δύναμη = μάζα × επιτάχυνση, η κεντρομόλος δύναμη που 
ασκείται στο δορυφόρο, FIN, δίνεται από τον τύπο

  (2.2α)

  (2.2β)

Ομοίως, η φυγόκεντρος επιτάχυνση δίνεται από1

  (2.3)

το οποίο θα δώσει τη φυγόκεντρο δύναμη, FOUT, ως

  (2.4)

Αν οι δυνάμεις στο δορυφόρο ισορροπούν, τότε FIN = FOUT και, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 
(2.2α) και (2.4), 

 

και ως εκ τούτου η ταχύτητα υ ενός δορυφόρου σε κυκλική τροχιά δίνεται από τον τύπο

  (2.5) 

Αν η τροχιά είναι κυκλική, η απόσταση που διανύεται από ένα δορυφόρο σε μία τροχιά γύρω από 
έναν πλανήτη είναι 2πr, όπου r είναι η ακτίνα της τροχιάς από το δορυφόρο μέχρι το κέντρο του 
πλανήτη. ∆εδομένου ότι η απόσταση διαιρεμένη με την ταχύτητα ισούται με το χρόνο που απαι-
τείται για να διανυθεί η απόσταση, η περίοδος της τροχιάς του δορυφόρου, T, θα είναι

 

∆ίνοντας

  (2.6)

Ο πίνακας 2.1 δίνει την ταχύτητα υ και την τροχιακή περίοδο T, για τέσσερα δορυφορικά 
συστήματα που καταλαμβάνουν τις τυπικές τροχιές LEO, MEO και GEO γύρω από τη Γη. Σε κάθε 
περίπτωση, οι τροχιές είναι κυκλικές και η μέση ακτίνα της Γης λαμβάνεται ως 6378.137 km1. Για 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1  Τροχιακή Ταχύτητα, Ύψος και Περίοδος Τεσσάρων ∆ορυφορικών Συστημάτων

∆ορυφορικό  Ύψος τροχιάς  Τροχιακή ταχύτητα  Τροχιακή περίοδος
 σύστημα (km) (km/s) (h   min   s)

Intelsat(GEO) 35,786.03 3.0747  23  56    4.1

New-ICO (MEO) 10,255 4.8954     5  55   48.4

Skybridge (LEO) 1,469 7.1272     1  55   17.8

Iridium (LEO) 780 7.4624     1  40   27.0

Η μέση ακτίνα της Γης είναι 6378.137 km και η ακτίνα GEO από το κέντρο της Γης είναι 42,164.17 km.
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την περιγραφή της τροχιάς ενός δορυφόρου γύρω από έναν πλανήτη μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν διάφορα συστήματα συντεταγμένων και επίπεδα αναφοράς. Η εικόνα 2.2 απεικονίζει ένα 
από αυτά χρησιμοποιώντας ένα σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων με τη Γη στο κέντρο και τα 
επίπεδα αναφοράς να συμπίπτουν με τον ισημερινό και τον πολικό άξονα. Αυτό αναφέρεται ως 
γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων.
Με το σύστημα συντεταγμένων ανεπτυγμένο όπως στην εικόνα 2.2, και με τη μάζα του δορυ-

φόρου m να βρίσκεται σε μια διανυσματική απόσταση r από το κέντρο της Γης, η βαρυτική δύναμη 
F στο δορυφόρο δίνεται από την εξίσωση

  (2.7) 

Όπου ME είναι η μάζα της Γης και G = 6.672 × 10-11 Nm2/kg2. Όμως δύναμη = μάζα × επιτάχυνση 
και η εξ. (2.7) μπορεί να γραφεί ως

  (2.8)

Από τις εξισώσεις (2.7) και (2.8) έχουμε

  (2.9)

Το οποίο δίνει

  (2.10)

Αυτή είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης και η λύση της περιλαμβάνει έξι 
απροσδιόριστες σταθερές που ονομάζονται τροχιακά στοιχεία (orbital elements). Η τροχιά που 
περιγράφεται από αυτά τα τροχιακά στοιχεία μπορεί να αποδειχτεί ότι ανήκει σε ένα επίπεδο 
και ότι έχει σταθερή στροφορμή. Η επίλυση της εξ. (2.10) είναι δύσκολη, δεδομένου ότι η δεύτερη 
παράγωγος του r προϋποθέτει τη δεύτερη παράγωγο του μοναδιαίου διανύσματος r. Για την αναί-
ρεση αυτής της εξάρτησης μπορεί να επιλεχθεί ένα διαφορετικό σύνολο συντεταγμένων για την 

ΕΙΚΟΝΑ 2.2 Το αρχικό σύστημα συντε-
ταγμένων που θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ 
της Γης και ενός δορυφόρου. Ένα σύστημα 
καρτεσιανών συντεταγμένων με τους γεω-
γραφικούς άξονες της Γης ως τους κύριους 
άξονες είναι το πιο απλό σύστημα συντε-
ταγμένων που μπορεί να δημιουργηθεί. Ο 
περιστροφικός άξονας της Γης είναι ο άξο-
νας cz, όπου c είναι το κέντρο της Γης και ο 
cz περνά από το γεωγραφικό βόρειο πόλο. 
Οι άξονες cx, cy και cz είναι αμοιβαία ορθο-
γώνιοι άξονες, με τους cx και cy να περνούν 
από το γεωγραφικό ισημερινό της Γης. Το 
διάνυσμα r ορίζει τη θέση του κινούμενου 
δορυφόρου σε σχέση με το κέντρο της 
Γης.

Περιστροφή της Γης
∆ορυφόρος

Ισημερινό επίπεδο
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περιγραφή της θέσης του δορυφόρου ώστε τα μοναδιαία διανύσματα στους τρεις άξονες να είναι 
σταθερά. Αυτό το σύστημα συντεταγμένων χρησιμοποιεί το επίπεδο της τροχιάς του δορυφόρου 
ως το επίπεδο αναφοράς. Αυτό φαίνεται στην εικόνα 2.3.
Εκφράζοντας την εξ. (2.10) χρησιμοποιώντας τους νέους άξονες συντεταγμένων x0, y0, και z0 

παίρνουμε

  (2.11)

Η εξ. (2.11) είναι ευκολότερο να επιλυθεί αν εκφραστεί σε ένα σύστημα πολικών συντεταγμένων 
παρά σε ένα σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων. Το σύστημα πολικών συντεταγμένων φαίνε-
ται στην εικόνα 2.4.
Με το σύστημα πολικών συντεταγμένων που φαίνεται στην εικόνα 2.4 και χρησιμοποιώντας 

τους μετασχηματισμούς

  (2.12α)

  (2.12β)
  (2.12γ)

  (2.12δ) 

και εξισώνοντας τις διανυσματικές συνιστώσες των r0 και φ0 διαδοχικά στην εξ. (2.11) παίρνουμε

  (2.13)

ΕΙΚΟΝΑ 2.3 Το σύστημα συντεταγμένων 
του τροχιακού επιπέδου. Σε αυτό το σύστημα 
συντεταγμένων, το τροχιακό επίπεδο του 
δο  ρυ φόρου χρησιμοποιείται ως το επίπεδο 
αναφοράς. Οι ορθογώνιοι άξονες x0 και y0 βρί-
σκονται στο τροχιακό επίπεδο. Ο τρίτος άξο-
νας, z0, είναι κάθετος στο τροχιακό επίπεδο. 
Ο γεωγραφικός άξονας z της Γης (ο οποίος 
περνά μέσω του πραγματικού βόρειου πόλου 
και του κέντρου της Γης c) δεν βρίσκεται στην 
ίδια κατεύθυνση με τον άξονα z0, με εξαίρεση 
τις δορυφορικές τροχιές, που βρίσκονται 
ακριβώς στο επίπεδο του γεωγραφικού ιση-
μερινού.

ΕΙΚΟΝΑ 2.4 Σύστημα πολικών συντεταγμένων στο επίπεδο 
της τροχιάς του δορυφόρου. Το επίπεδο της τροχιάς συμπίπτει 
με το επίπεδο στο χαρτί. Ο άξονας z0 εξέρχεται από το χαρτί 
από το κέντρο της Γης και είναι κάθετος στο επίπεδο της τρο-
χιάς του δορυφόρου. Η θέση του δορυφόρου περιγράφεται με 
την ακτίνα από το κέντρο της Γης r0 και τη γωνία που δημιουργεί 
αυτή η ακτίνα με τον άξονα x0, φ0.

x0

y0

z0

r0

φ0

y0
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και

  (2.14)

Χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μαθηματικές διαδικασίες, μπορούμε να αναπτύξουμε μια εξί-
σωση για την ακτίνα της τροχιάς του δορυφόρου r0, συγκεκριμένα:

  (2.15)

Όπου θ0 είναι μια σταθερά και e είναι η εκκεντρότητα μιας έλλειψης, της οποίας η παράμετρος 
(semilatus rectum) p δίνεται από την εξίσωση

  (2.16)

και h είναι το μέτρο της τροχιακής στροφορμής του δορυφόρου. Το ότι η εξίσωση της τροχιάς είναι 
μια έλλειψη είναι ο πρώτος νόμος του Kepler για την κίνηση των πλανητών.

Οι Τρεις Νόμοι του Kepler για την Κίνηση των Πλανητών
Ο Johannes Kepler (1571–1630) ήταν Γερμανός αστρονόμος και επιστήμονας που ανέπτυξε τους 
τρεις νόμους του για την πλανητική κίνηση παρατηρώντας προσεκτικά τη συμπεριφορά των πλα-
νητών στο ηλιακό σύστημα για πολλά χρόνια, με τη βοήθεια μερικών λεπτομερών πλανητικών 
παρατηρήσεων του Ούγγρου αστρονόμου Tycho Brahe. Οι τρεις νόμοι του Kepler είναι οι εξής:

1.  Η τροχιά οποιουδήποτε μικρότερου σώματος γύρω από ένα μεγαλύτερο σώμα είναι πάντα μια 
έλλειψη, όπου το κέντρο μάζας του μεγαλύτερου σώματος είναι τοποθετημένο σε μία από τις 
δύο εστίες της έλλειψης.

2.  Η τροχιά του μικρότερου σώματος σαρώνει ίσες επιφάνειες σε ίσους χρόνους (εικόνα 2.5). 

ΕΙΚΟΝΑ 2.5 Απεικόνιση του δεύτερου νόμου πλανητικής κίνησης του Kepler. Ένας δορυφόρος βρίσκε-
ται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη Γη, E. Η τροχιά είναι έλλειψη με μια σχετικά μεγάλη εκκεντρότητα, 
δηλαδή απέχει πολύ από το να είναι κυκλική. Η εικόνα δείχνει δύο σκιασμένα τμήματα του ελλειπτικού 
επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η τροχιά, το ένα είναι κοντά στη Γη και εσωκλείει το περίγειο, ενώ το άλλο 
είναι μακριά από αυτή και εσωκλείει το απόγειο. Το περίγειο είναι το σημείο της πιο κοντινής προσέγγισης 
στη Γη, ενώ το απόγειο είναι το σημείο στην τροχιά που απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη. Ενώ 
βρίσκεται κοντά στο περίγειο, ο δορυφόρος κινείται στην τροχιά μεταξύ των χρόνων t1 και t2 και σαρώνει 
μια επιφάνεια που υποδηλώνεται από το A12. Ενώ βρίσκεται κοντά στο απόγειο, ο δορυφόρος κινείται στην 
τροχιά μεταξύ των χρόνων t3 και t4 και σαρώνει μια επιφάνεια που υποδηλώνεται από το A34. Αν t1 – t2 = 
t3 – t4 τότε A12 = A34.

A34

A12

E

t4

t3

t2

t1
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3. Το τετράγωνο της περιόδου περιστροφής του μικρότερου σώματος γύρω από το μεγαλύτερο 
σώμα ισούται με μια σταθερά που πολλαπλασιάζεται με τον κύβο του μεγάλου ημιάξονα 
(semimajor axis) της έλλειψης της τροχιάς. ∆ηλαδή T2 = (4π2a3)/μ όπου T είναι η τροχιακή περί-
οδος, a είναι ο μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης της τροχιάς, και μ είναι η σταθερά Kepler. Αν η 
τροχιά είναι κυκλική, τότε το a γίνεται η απόσταση r, που ορίζεται όπως πριν, και έχουμε την 
εξ. (2.6). 

Η περιγραφή της τροχιάς ενός δορυφόρου μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τους δύο 
επόμενους νόμους του Kepler. 

Περιγραφή της Τροχιάς ενός ∆ορυφόρου
Η ποσότητα θ0 στην εξ. (2.15) χρησιμεύει για τον προσανατολισμό της έλλειψης σε σχέση με τους 
άξονες του τροχιακού επιπέδου x0 και y0. Τώρα που γνωρίζουμε ότι η τροχιά είναι έλλειψη, μπο-
ρούμε πάντα να επιλέγουμε τους x0 και y0, ώστε η σταθερά θ0 να είναι μηδέν. Θα υποθέσουμε ότι 
αυτό έχει γίνει για το υπόλοιπο αυτής της συζήτησης. Αυτό δίνει τώρα την εξίσωση της τροχιάς 
ως

  (2.17)

Η πορεία του δορυφόρου στο τροχιακό επίπεδο φαίνεται στην εικόνα 2.6. Τα μήκη a και b του 
μεγάλου και μικρού ημιάξονα δίνονται από τη σχέση

  (2.18)

  (2.19)

Το σημείο στην τροχιά όπου ο δορυφόρος βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τη Γη ονο-
μάζεται περίγειο (perigee) και το σημείο στο οποίο ο δορυφόρος είναι στο πλέον απομακρυσμένο 
σημείο από τη Γη ονομάζεται απόγειο (apogee). Το περίγειο και το απόγειο είναι πάντα ακριβώς 
απέναντι το ένα από το άλλο. Για να εξισώσουμε το θ0 με το μηδέν, έχουμε επιλέξει τον άξονα x0 

έτσι ώστε τόσο το απόγειο όσο και το περίγειο να βρίσκονται κατά μήκος του, και ο άξονας x0 είναι 
επομένως ο μεγάλος άξονας της έλλειψης.
Η διαφορική επιφάνεια που σαρώνεται από το ακτινικό διάνυσμα r0 κατά την κίνησή του από 

την αρχή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι το περίγειο, προς το δορυφόρο σε χρόνο dt 
δίνεται από τη σχέση

  (2.20)

Το ακτινικό διάνυσμα r0 έχει μετατοπιστεί κατά μια γωνία dφ0 σε χρόνο dt.
Έχοντας υπόψη ότι h είναι το μέγεθος της τροχιακής στροφορμής του δορυφόρου, μπορούμε 

να δούμε ότι το ακτινικό διάνυσμα του δορυφόρου καλύπτει ίσες επιφάνειες σε ίσους χρόνους. 
Αυτός είναι ο δεύτερος νόμος πλανητικής κίνησης του Kepler. Εξισώνοντας την επιφάνεια της έλλει-
ψης (πab) με την επιφάνεια που καλύπτεται σε μία τροχιακή περιστροφή, μπορούμε να εξαγά-
γουμε μια έκφραση για την τροχιακή περίοδο T ως εξής

  (2.21) 

ΕΝΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Οι νόμοι του Kepler επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα, 
περίπου 50 χρόνια αργότερα, από τον Isaac Newton 
(Ισαάκ Νεύτωνα), ο οποίος ανέπτυξε ένα μαθημα-
τικό μοντέλο για την κίνηση των πλανητών. Ο New-
ton ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησε το 
διαφορικό λογισμό, και με τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλήφθηκε τη βαρύτητα κατάφερε να περιγρά-
ψει την κίνηση των πλανητών με ένα μαθηματικό 
μοντέλο βασισμένο στους νόμους του κίνησης και 

στην έννοια της βαρυτικής έλξης. Το πόνημά του 
δημοσιεύτηκε στο έργο Philosophiae Naturalis Prin-
cipia Mathematica (Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής 
Φιλοσοφίας) το 1687. Εκείνη την περίοδο, τα λατι-
νικά ήταν η διεθνής γλώσσα των επισήμως εγγράμ-
ματων ανθρώπων, ακριβώς όπως τα αγγλικά είναι η 
διεθνής γλώσσα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
του εμπορίου σήμερα, κι έτσι οι Αρχές (Principia) του 
Newton γράφτηκαν στα λατινικά.
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Αυτή η εξίσωση είναι η μαθηματική διατύπωση του τρίτου νόμου πλανητικής κίνησης του Kepler: 
Το τετράγωνο της περιόδου περιστροφής είναι ανάλογο προς τον κύβο του μεγάλου ημιάξονα. 
(Σημειώστε ότι αυτό είναι το τετράγωνο της εξ. (2.6) και ότι στην εξ. (2.6) η τροχιά θεωρούνταν ότι 
είναι κυκλική ώστε μεγάλος ημιάξονας a = μικρός ημιάξονας b = ακτίνα της κυκλικής τροχιάς από 
το κέντρο της Γης r.) Ο τρίτος νόμος του Kepler επεκτείνει το αποτέλεσμα από την εξ. (2.6), το οποίο 
παρήχθη για μια κυκλική τροχιά, στη γενικότερη περίπτωση μιας ελλειπτικής τροχιάς. Η εξίσωση 
(2.21) είναι εξαιρετικά σημαντική στα συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών. Αυτή καθορίζει την 
περίοδο της τροχιάς οποιουδήποτε δορυφόρου και χρησιμοποιείται σε κάθε δέκτη GPS στον υπο-
λογισμό των θέσεων των δορυφόρων GPS. Η εξίσωση (2.21) χρησιμοποιείται επίσης για την εύρεση 
της ακτίνας της τροχιάς ενός δορυφόρου GEO, για τον οποίο η περίοδος T πρέπει να γίνει ακριβώς 
ίση με την περίοδο μιας περιστροφής της Γης, ώστε ο δορυφόρος να παραμείνει σταθερός πάνω 
από ένα σημείο στον ισημερινό.
Να σημειωθεί ότι η μέτρηση της κίνησης ή μη κίνησης ενός σώματος προαπαιτεί τον ορισμό 

ενός αδρανειακού συστήματος αναφοράς (δηλαδή μη επιταχυνόμενου και μη περιστρεφόμενου) 
και η περίοδος περιστροφής T αναφέρεται στον αδρανειακό αυτό χώρο, που είναι το γαλαξιακό 
υπόβαθρο. Η τροχιακή περίοδος είναι ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα σε τροχιά για να επιστρέ-
ψει στο ίδιο σημείο αναφοράς στο διάστημα σε σχέση με το γαλαξιακό υπόβαθρο. Σχεδόν πάντα 
το πρωτεύον σώμα θα περιστρέφεται επίσης, κι έτσι η περίοδος περιστροφής του δορυφόρου 
μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που γίνεται αντιληπτή από έναν παρατηρητή που στέκεται 
ακίνητος στην επιφάνεια του πρωτεύοντος σώματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές με ένα γεω-
στατικό δορυφόρο (GEO), (δείτε τον πίνακα 2.1). Η τροχιακή περίοδος ενός δορυφόρου GEO είναι 
ακριβώς ίση με την περίοδο περιστροφής της Γης, 23 h, 56 min, 4.1 s, αλλά, σε έναν παρατηρητή 
στο έδαφος ο δορυφόρος φαίνεται να έχει μια άπειρη τροχιακή περίοδο: Μένει πάντα στην ίδια 
θέση στον ουρανό.

ΕΙΚΟΝΑ 2.6. Η τροχιά όπως εμφανίζεται στο τροχιακό επίπεδο. Το σημείο O είναι το κέντρο της Γης και 
το σημείο C είναι το κέντρο της έλλειψης. Τα δύο κέντρα δεν συμπίπτουν, εκτός αν η εκκεντρότητα e της 
έλλειψης είναι μηδενική (δηλαδή η έλλειψη γίνεται κύκλος και a = b). Οι διαστάσεις a και b είναι ο μεγάλος 
και ο μικρός ημιάξονας της έλλειψης της τροχιάς, αντίστοιχα.

Περίγειο

Απόγειο
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