
Τρίτη κοσμική ταχύτητα 

Τρίτη κοσμική ταχύτητα είναι αυτή με την οποία πρέπει να εκτοξευτεί ένα 

διαστημόπλοιο από τη γη ώστε μόλις που να εγκαταλείψει το ηλιακό σύστημα. 

Για τον υπολογισμό: G = 6,67x10-11 Nm2/kg2 , απόσταση γης – ήλιου r = 1 AU = 

150.000.000 km , μάζα ήλιου MH = 2x1030 kg , μάζα γης Μ = 6χ1024 kg , ακτίνα 

γης R = 6400 km. 

Υπολογισμός 

Σώμα μάζας m περιφέρεται σε κυκλική τροχιά ακτίνας r = 1 AU γύρω από τον 

ήλιο με την ελκτική δύναμη του ήλιου να είναι κεντρομόλος. Έτσι 
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Ονομάζουμε 𝜐∞ την ταχύτητα που πρέπει να έχει ένα σώμα στην τροχιά της 

γης(ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΗ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΗΛΙΟ για να εγκαταλείψει οριακά το 

ηλιακό σύστημα.  

Για την 𝝊∞ από την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας έχω: 
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  => 𝝊∞ = 4,22χ104 m/s = 42,2 km/s  

Επομένως στο σώμα πρέπει να δοθεί ταχύτητα V = 𝝊∞ − υ = 12,2 km/s κατά 

τη φορά της γραμμικής του ταχύτητας για να διαφύγει από το ηλιακό 

σύστημα. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ(σφαίρα Hill περίπου 900.000 

km) ΟΠΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΛΗΤΕΑ 
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Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας από τη γη έως τη σφαίρα Hill: 
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Έτσι αφού το διαστημόπλοιο μπαίνει στη σφαίρα επιρροής του ήλιου με 

ταχύτητα υ + V φεύγει και από τη βαρύτητα του ήλιου οριακά εκτός ηλιακού 

συστήματος. 

Συνεπώς η ταχύτητα με την οποία πρέπει να βληθεί το 

διαστημόπλοιο από τη γη για να βγει οριακά από το ηλιακό 

σύστημα είναι               υδ =  16,6 km/s 

Κατά την έξοδό του από το ηλιακό σύστημα θα έχει ταχύτητα 16,6 

km/h ως προς τη γη ή 42,2 km/h ως προς τον ήλιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Εάν το διαστημόπλοιο δεν εκτοξευτεί με ταχύτητα διαφυγής από το ηλιακό 

σύστημα αλλά με μεγαλύτερη από 11,2 km/s μετά τη σφαίρα Hill μπαίνει σε 

ηλιοκεντρική τροχιά zero g. Με gravity assist σε κάποιους πλανήτες όμως 

μπορεί να εγκαταλείψει το ηλιακό σύστημα. Υπό αυτήν την έννοια το 

παράδειγμα του σχολικού βιβλίου είναι λάθος στο δεύτερο σκέλος. 

Tα δύο Voyager έχουν διαφύγει από το ηλιακό μας σύστημα και κινούνται στον 

διαστρικό χώρο με αυτή τη ταχύτητα περίπου. 

Στο New Horizon που προοριζόταν για τον Πλούτωνα και την Εσχάτη Θούλη στη 

ζώνη Κάιπερ δόθηκε εξ αρχής ταχύτητα διαφυγής από το ηλιακό μας σύστημα 

16,26 km/s και πλησιάζει στην έξοδο. Τα δύο Voyager απέκτησαν αυτές τις 

ταχύτητες με gravity assist στους εξωτερικούς πλανήτες. 
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