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POVZETEK 

V diplomskem seminarju izračunamo, ali je teoretično možno zmanjšati porabo goriva pri 

poletu rakete Falcon Heavy. Predstavimo računski model, s katerim simuliramo polet rakete. 

Vhodne podatke v model spreminjamo in dobljene rezultate uporabimo za spreminjanje modela 

na način, da bi pri poletu povečali končno skupno energijo rakete. Nato primerjamo končno 

skupno energijo rakete z originalnim poletom ter na koncu izračunamo, koliko goriva bi raketa 

na tak način lahko prihranila, da bi na koncu imela isto skupno energijo.  

 

Ključne besede: modeliranje poleta rakete, izračun prihranka goriva 

 

 

ABSTRACT 

In the diploma seminar, we calculate whether it is theoretically possible to reduce fuel 

consumption of a Falcon Heavy rocket flight. We present a computational model with which 

we simulate a flight of a rocket. We modify the input data and use the results obtained to modify 

the model in such a way as to increase the final total energy of the rocket. We then compare the 

final total energy of the rocket to that of the original flight and finally calculate how much fuel 

the rocket could save to have the same final total energy. 
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1 Uvod 
 

Prvi raketni poleti v vesolje so se začeli v štiridesetih letih 20. stoletja z nemško raketo V-2, ki 

je leta 1942 dosegla višino 85 km in leta 1944 višino 174 km [1]. 4. oktobra 1957 so Rusi z 

raketo R-7 v orbito izstrelili prvi umetni satelit Sputnik 1, leta 1961 pa so z raketo Vostok-K v 

Zemljino orbito poslali prvega človeka, Jurija Gagarina. Julija 1969 so Američani z raketo 

Saturn V poslali prvega človeka na Luno. Neil Armstrong in Buzz Aldrin sta pristala na površini 

20. 7. 1969. Od konca leta 1972 ni več na Luno poletela nobena človeška posadka [2]. Zemlja 

je zaenkrat še vedno edini planet, po katerem je človek kadar koli hodil. Človeški poleti v 

vesolje po letu 1972 so bili omejeni le na nizke Zemljine orbite. Z vizijo pocenitve poletov v 

vesolje in razširitve življenja ljudi na druge planete (predvsem Mars) je Elon Musk leta 2002 

ustanovil podjetje SpaceX [3]. Razvili so družino raket Falcon in so z raketo Falcon 1 postali 

prvo zasebno podjetje, ki je izstrelilo raketo v Zemljino orbito. So tudi prvo podjetje, ki je 

uspelo raketo, izstreljeno v nizkozemeljsko orbito, varno vrniti na Zemljo. Danes pa so z raketo 

Falcon 9 že redni ponudnik poletov v vesolje, predvsem satelitov v Zemljino orbito in 

prevažanja tovora na Mednarodno vesoljsko postajo. Njihova trenutno največja raketa Falcon 

Heavy je v Zemljino orbito sposobna dvigniti dvakrat več tovora kot Delta IV Heavy (druga 

najmočnejša delujoča raketa na svetu) za le tretjino cene. Edina raketa, ki lahko v orbito ponese 

več tovora kot Falcon Heavy, je Saturn V moon, ki pa je nazadnje poletela leta 1973 [4]. 

Podatke lege, hitrosti in pospeška rakete za testni polet Falcon Heavy, ki so ga izvedli 6. 

februarja 2018, se da dobiti v viru [5]. Ti podatki so pridobljeni iz prenosa poleta v živo, vendar 

so v izogib temu, da bi konkurenčna podjetja prišla do njihovih optimiziranih tirov poleta, 

verjetno spremenjeni. S temi podatki bi lahko modeliral polet in spreminjal parametre modela 

ter spremljal tir leta in skupno energijo rakete v odvisnosti od teh parametrov. Zato sem 

kontaktiral g. Elona Muska, če bi za namen diplomske naloge lahko dobil njihove podatke o 

poletu, vendar ni odgovoril, tako da sem moral ostati pri spletnih podatkih. 

 

Cilj diplomskega seminarja je izračunati, ali je teoretično možno zmanjšati porabo goriva pri 

poletu rakete Falcon Heavy, in če je, koliko goriva bi lahko pri vsakem poletu prihranili ter tako 

še znižali ceno poleta. 

 

V diplomskem seminarju najprej predstavim osnovne podatke o raketi Falcon Heavy (poglavje 

2). Temu sledi opis računskega modela, s katerim sem simuliral polet rakete in vse spremembe, 

ki sem jih v model uvedel, da bi zmanjšal porabo goriva (poglavje 3). Na koncu predstavim in 

komentiram vse dobljene rezultate ter podam ugotovitev, ali je porabo goriva pri poletu možno 

zmanjšati (poglavje 4).  
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2 Raketa Falcon Heavy 
 

Falcon Heavy je 70 metrov visoka raketa podjetja SpaceX, ki ob vzletu tehta okoli 1420 ton 

[6]. Je največja raketa iz družine Falcon in hkrati najmočnejša delujoča raketa na svetu. V 

nizkozemeljsko orbito je sposobna dvigniti 54 ton tovora, kar je veliko več kot Falcon 9 (druga 

največja raketa iz družine Falcon), ki je v nizkozemeljsko orbito sposobna dvigniti 13 ton 

tovora. V grobem jo sestavljajo trije deli: ničta, prva in druga stopnja. 

 

Ničto stopnjo rakete predstavljata dva stranska potisnika (ang. side booster) in sta na sliki 1a 

označena z rdečo črtkano črto. Vsak potisnik vsebuje devet motorjev Merlin 1D, prazen tehta 

okoli 17 ton, vanj pa se lahko natoči 407,6 ton goriva. Prva stopnja rakete je na sliki 1a označena 

z modro črtkano črto in predstavlja jedro rakete (ang. center core). Tudi prva stopnja ima devet 

motorjev Merlin 1D, prazna tehta okoli 17 ton in ima prostora za 407,6 ton goriva. V seminarju 

se bom na celotno prvo stopnjo skliceval kot glavni motor. Druga stopnja je kapsula na vrhu 

rakete, na sliki 1a označena z zeleno črto. Ima en motor Merlin 1D Vac, prazna tehta 4,5 tone, 

v njej pa je prostora za 107,2 ton goriva. Skupno gre v celotno raketo 1330 ton goriva. 

 

Gorivo, ki ga raketa Falcon Heavy uporablja ima oznako RP-1 (Rocket Propellant-1 oziroma 

Refined Petroleum-1) in je vrsta kerozina. Za izgorevanje uporablja še LOX (liquid oxygen 

oziroma tekoči kisik), ki služi kot oksidant, brez katerega izgorevanja sploh ne bi bilo. Mešata 

se v razmerju RP1:LOX = 1:2,33 [7], cena mešanice pa je okoli 0,48 ameriških dolarjev na 

kilogram [8]. Testni polet rakete Falcon Heavy so izvedli 6. februarja 2018 iz Floride. Za ta 

polet sem uspel dobiti podatke lege, hitrosti in pospeška rakete ter dinamičnega tlaka na raketo 

iz vira [5]. Uporabnik, ki je podatke objavil na spletnem portalu reddit.com, je te podatke 

pridobil iz prenosa poleta v živo s programom iz vira [9].  

 

Na sliki 1b je predstavljen koordinatni sistem, ki sem ga uporabljal pri modelu. Izhodišče je v 

točki, kjer izstrelijo raketo. Rdeča pika znotraj zemlje predstavlja njeno masno središče. To sem 

uporabljal pri izračunu sile gravitacije na raketo. Z modro črtkano črto je približno narisan tir 

poleta. Vsi tehnični podatki o raketi, ki jih pri modelu uporabljam, so prikazani v tabeli 1. 
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Tabela 1. Tehnični podatki o raketi Falcon Heavy [6]. Podatki za maso porabljenega goriva so za različico za 

enkratno uporabo. Različica za ponovno uporabo ima v vsakem potisniku in v prvi stopnji 2 do 3 tone dodatnega 

goriva, ki je potrebno za pristanek dela rakete nazaj na Zemljo. Specifični impulz podaja sunek sile na enoto teže 

porabljenega goriva. 

 Falcon Heavy 

Potisnik (vsak) 

Falcon Heavy 

1. stopnja  

Falcon Heavy 

2. stopnja 

Premer 3,66 m 3,66 m 3,66 m 

Dolžina  42,6 m   42,6 m   12,6 m  

Prazna masa  17 t  17 t  4,5t 

Masa porabljenega goriva  407,6 t  407,6 t  107,2 t 

Skupna masa  424,6 t  424,6 t  111,7 t 

Motor Merlin 1D Merlin 1D Merlin 1D Vac 

Proizvajalec motorja SpaceX SpaceX SpaceX 

Gorivo RP1 RP1 RP1 

Oksidant LOX LOX LOX 

Potisk (na nadmorski višini 0) 775,650 t 775,650 t - 

Potisk (v vakuumu) 838,927 t 838,927 t 95,255 t 

Specifični impulz (na nadmorski višini 0)  285 s 285 s - 

Specifični impulz (v vakuumu) 312 s 312 s 348s 

Čas gorenja 162 s 162 s 375 s 

Število motorjev 9 9 1 

 

 
 

Slika 1. a) Raketa Falcon Heavy. Z rdečo sta označena dva stranska potisnika, z modro prva stopnja, z zeleno pa 

druga stopnja rakete. b) Uporabljen koordinatni sistem. Gibanje obravnavam v ravnini 𝑥-𝑦. S modro črtkano črto 

je narisan približen tir poleta. 
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3 Računski model poleta rakete Falcon Heavy 
 

Računski model poleta rakete Falcon Heavy sem razdelil na tri dele. V prvem delu sem iz 

vhodnih podatkov lege, hitrosti in pospeška rakete modeliral časovno odvisnost masnega 

pretoka goriva rakete. V drugem delu sem kot vhodni podatek v model spreminjal odvisnost 

masnega pretoka goriva rakete (𝜙𝑚) od časa in spremljal rezultate lege, hitrosti, pospeška in 

skupne energije rakete v odvisnosti od časa. V tem delu sem ugotovil, kako moram spreminjati 

časovno odvisnost masnega pretoka goriva, da ima raketa na koncu večjo skupno energijo kot 

pri realnem poletu. V tretjem delu pa sem poiskal optimalno odvisnost masnega pretoka goriva 

rakete od časa, da bi za isto pot raketa porabila čim manj goriva. Temu je na koncu sledila še 

simulacija, s katero sem dobil rezultat, koliko goriva bi raketa lahko prihranila s takšnim 

poletom.  

 

3.1 Modeliranje dejanskega poleta 
 

Vhodni podatki za moj model so bili podatki o poletu, pridobljeni v viru [5]. Na tej spletni strani 

sem dobil podatke komponent lege, komponent hitrosti, komponent pospeška in velikost 

dinamičnega tlaka rakete v odvisnosti od časa. Iz tabele 1 sem pridobil podatke o sunku sile na 

enoto teže porabljenega goriva, kar bom v nadaljevanju imenoval specifični impulz (𝐼𝑠𝑝), za 

posamezno stopnjo rakete na morski gladini in v vakuumu. S temi podatki sem izračunal hitrost 

goriva glede na raketo (𝑣𝑔) po enačbi  

 

 𝑣𝑔 = 𝐼𝑠𝑝 𝑔0 , (1) 

 

kjer je 𝑔0 = 9,81 ms−2 gravitacijski pospešek na površju Zemlje. Enačbo (1) dobimo po 

sledečem razmisleku. Potisna sila goriva (𝐹𝑝𝑜𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎) je 

 

 𝐹𝑝𝑜𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎 = 𝜙𝑚 𝑣𝑔 , (2) 

 

kjer je 𝜙𝑚 masni pretok goriva rakete in je enak masi goriva (𝛥𝑚), ki ga je raketa odvrgla v 

časovnem intervalu 𝛥𝑡 po enačbi 

 𝜙𝑚 =
𝛥𝑚

𝛥𝑡
 . (3) 

 

Iz tega sledi, da je 

 𝑣𝑔 =
𝐹𝑝𝑜𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎  𝛥𝑡 

𝛥𝑚
 . (4) 

 

Specifični impulz uvedemo kot 

 𝐼𝑠𝑝 =  
𝐹𝑝𝑜𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎  𝛥𝑡 

𝛥𝑚 𝑔0
 . (5) 

 

Ker se specifični impulz spreminja z višino, je posledično tudi hitrost goriva odvisna od višine. 

Za specifični impulz sem imel podatek na morski gladini in v vakuumu. Vmes sem specifični 



5 
 

impulz interpoliral sorazmerno z gostoto zraka. Funkcijsko odvisnost gostote zraka (𝜌) od 

višine sem dobil iz dinamičnega tlaka (𝑞), ki je eden izmed vhodnih podatkov v moj model, po 

enačbi  

 

 𝑞 =
𝜌 𝑢2

2
 , (6) 

 

kjer je 𝑢 hitrost zraka glede na raketo, kar je enako kot hitrost rakete (𝑣𝑟) glede na zrak, ki jo 

poznam iz vhodnih podatkov. Odvisnost gostote zraka od višine je prikazana na sliki 2a. 

Vrednosti mase goriva za posamezno stopnjo, masa posamezne stopnje in premer posamezne 

stopnje so navedene v tabeli 1. Prečni presek posamezne stopnje nato izračunam kot 𝜋(𝑑/2)2, 

pri čemer je 𝑑 premer stopnje. Koeficient upora sem ocenil na 0,50, na podoben način kot je v 

viru [10]. 

 

Polet sem razdelil na tri dele. V prvem delu delujeta oba stranska potisnika in glavni motor. 

Stranska potisnika sem obravnaval skupaj kot en motor. Razmerje (𝜇) med tem, koliko goriva 

na časovno enoto sta porabila stranska potisnika skupaj in koliko goriva na časovno enoto so v 

nekem trenutku skupaj porabili oba potisnika in glavni motor, je bilo 0,717. To razmerje sem 

izbral tako, da so se rezervoarji posameznih stopenj izpraznili ob takšnem času, kot so se 

izpraznili pri realnem poletu. Nato raketa odvrže stranska potisnika in sledi drugi del poleta, ko 

je prižgan samo glavni motor. Ko se rezervoar glavnega motorja izprazni, ga raketa odvrže. 

Sledi še tretji del poleta, ko ima raketa prižgano drugo stopnjo. Takrat je raketa že daleč stran 

od Zemljine atmosfere, zato je velikost hitrosti goriva (𝑣𝑔3) rakete konstantna. V prvem in 

drugem delu pa je velikost hitrosti goriva odvisna od višine (označena s 𝑣𝑔12) in je prikazana 

na sliki 1b. 

 

Hitrosti goriva sem pomnožil še s faktorjema 𝛾1 in 𝛾2, saj je lahko efektivna hitrost goriva 

manjša (primer: del goriva leti pod kotom glede na smer gibanja rakete). Ta faktor je bil pri 

𝑣𝑔12 enak 𝛾1 =  0,6532, pri 𝑣𝑔3 pa 𝛾2 =  1,116. Oba faktorja in razmerje 𝜇 sem nastavil tako, 

da so ob pravih časih bili vsi tanki za gorivo prazni. S faktorjema 𝛾1 in 𝛾2 upoštevamo tudi vse 

približke modela, kot na primer dejstvo, da pri realnem poletu razmerje med silami posameznih 

motorjev ni ves čas konstantno. Kmalu po vzletu so namreč moč glavnega motorja zmanjšali, 

da so njegovo gorivo prihranili za pozneje. 

 

V programu sem imel zanko, v kateri sem v vsakem koraku povečal čas za eno sekundo (na 

takšni skali sem imel podatke iz vira [5]). Znotraj zanke sem v vsakem koraku izračunal silo 

gravitacije (�⃑�𝐺) , ki sem jo razstavil na komponenti 𝑥 in 𝑦, in silo upora (�⃑�𝐷), ki sem jo prav 

tako razstavil na komponenti. Poleg teh dveh sil je na raketo delovala še reakcijska sila goriva, 

ki izteka iz rakete (�⃑�𝑝𝑜𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎), ki je nisem poznal. Ker pa sem vedel, kako se raketa giblje, sem 

poznal vsoto vseh sil na raketo po komponentah. Iz tega sem izračunal, kolikšna je bila 

posamezna komponenta sile motorjev. Iz enačbe  

 

 �⃑�𝐺 +  �⃑�𝐷 − 𝜙𝑚 𝑣𝑔  =  𝑀 �⃑� , (7) 
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kjer je 𝑀 trenutna masa rakete in �⃑� trenutni pospešek rakete, sem izračunal masni pretok goriva 

rakete 𝜙𝑚. Ko sem poleg te vrednosti upošteval še razmerje 𝜇, sem dobil informacijo, koliko 

goriva je raketa porabila iz posameznega rezervoarja. Če sem enačbo (7) razvil po 

komponentah, sem lahko izračunal, kolikšna je bila v tisti sekundi sila motorjev v smeri 𝑥 in 

kolikšna v smeri 𝑦. Ko je v posameznem rezervoarju zmanjkalo goriva, je raketa ta motor in 

rezervoar odvrgla. Rezultat tega dela modela sta časovni odvisnosti mase rakete in masnega 

pretoka 𝜙𝑚, prikazani na sliki 3. 

 

 

 
Slika 2. a) Gostota zraka (𝜌) v odvisnosti od višine (ℎ). b) Velikost hitrosti goriva iz stranskih potisnikov in 

glavnega motorja (𝑣𝑔12) v odvisnosti od višine. 

 

 

 
Slika 3. a) Odvisnost mase rakete (𝑀) in b) masnega pretoka goriva rakete (𝜙𝑚) od časa (𝑡). 
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3.2 Spreminjanje časovne odvisnosti masnega pretoka 

 

Vhodni podatek v drugi del programa je bila časovna odvisnost masnega pretoka, ki sem jo 

pridobil v prvem delu programa. Časovni interval od začetka poleta do časa, ko je raketa odvrgla 

glavni motor, sem razdelil na dve časovno enako dolgi polovici, saj me je zanimalo, ali je iz 

energijskega vidika bolje, če raketa na začetku poleta poveča masni pretok in ga pozneje 

zmanjša, ali obratno. Da bi spremljal, kako vpliva časovna odvisnost masnega pretoka goriva 

na skupno energijo rakete, sem v prvi polovici vsem vrednostim na grafu iz slike 3b odštel 

določeno vrednost 𝜆, v drugi polovici pa sem vsem vrednostim prištel isto vrednost 𝜆, tako da 

se skupna porabljena masa goriva (ploščina pod grafom) ni spremenila. Vrednost 𝜆 sem 

spreminjal od -7000 kg/s do 2000 kg/s s korakom po 100 kg/s. V vsakem koraku sem simuliral 

polet rakete in izračunal skupno energijo po koncu poleta. Primer grafa modelske časovne 

odvisnosti masnega pretoka goriva rakete (zelena krivulja) v primerjavi z realnim grafom (rdeča 

krivulja) je prikazan na sliki 4. Rezultat tega dela programa je graf na sliki 5, ki prikazuje 

odvisnost končne energije rakete deljene s končno energijo rakete pri realnem poletu od 

vrednosti 𝜆 in odvisnost maksimalne sile upora od vrednosti 𝜆. 

 

 
Slika 4. Primer spremembe časovne odvisnosti masnega pretoka 𝜙𝑚. Interval do desne rdeče črte, ko raketa odvrže 

glavni motor, sem razdelil na dva enaka dela (ločena z levo rdečo črto). V levem delu sem vse vrednosti zmanjšal, 

v desnem pa povečal za 𝜆 =  2000 kg/s. Rdeč graf predstavlja 𝜙𝑚 pri realnem poletu, zelen pa 𝜙𝑚 pri modelskem 

poletu. Ploščini pod rdečim in zelenim grafom sta enaki.  

 

Iz slike 5 vidimo, da na prikazanem območju skupna energija z večanjem vrednosti 𝜆 pada. 

Maksimalna sila upora z manjšanjem 𝜆 narašča, z večanjem vrednosti 𝜆 nekaj časa pada, nato 

pa začne strmo naraščati. Vzrok za strmo naraščanje maksimalne sile upora pri večanju 𝜆 je v 

tem, da ima raketa na začetku poleta manjši masni pretok goriva, zato počasneje pospešuje in 

je ob času leve rdeče črte iz slike 4 še zelo nizko. Nato začne močno pospeševati, ker masni 

pretok nenadoma močno povečamo. Ker pa je raketa takrat nizko, je zrak tam še gostejši in je 

ob visoki hitrosti rakete posledično sila upora na raketo toliko večja. 

 

Ker želimo zmanjšati porabo goriva (oziroma povečati končno skupno energijo), vidimo , da 

moramo imeti 𝜆 čim manjši (večje negativne vrednosti). Pri manjših vrednostih 𝜆 je bila 

velikost masnega pretoka na začetku poleta višja od originalne. Iz tega sklepam, da je iz 

energijskega vidika za raketo bolj ugodno, da na začetku poleta vklopi motorje rakete na 

maksimalno moč, nato pa to čim dlje vzdržuje. Ob tem pa maksimalna sila upora naraste, kar 

smo morali pri tretjem delu modela upoštevati, kot je razloženo v poglavju 3.3. 
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Slika 5. Končna energija rakete (𝑊) pri modelskem poletu deljene s končno energijo rakete pri realnem poletu 

(𝑊/𝑊0) v odvisnosti od vrednosti 𝜆 (modra krivulja). Maksimalna sila upora na raketo (𝐹𝐷 𝑚𝑎𝑥) pri simulaciji 

poleta v odvisnosti od vrednosti 𝜆 (zelena krivulja). 

 

 

3.3 Optimalna časovna odvisnost masnega pretoka 
 

V drugem delu programa sem ugotovil, da je iz energijskega vidika boljše, da ima raketa čim 

večji masni pretok že od začetka poleta, tako da se čim prej oddalji od Zemlje (s tem zmanjša 

silo gravitacije in silo upora). Ob tem pa nastaneta dva problema. Prvi problem je, da ima pri 

večjem masnem pretoku raketa prej višjo hitrost in je zaradi večje gostote zraka sila upora na 

raketo dosti večja. Pri tem pa ne poznam maksimalne vrednosti sile upora, ki jo raketa še 

prenese. Drug problem pa je, da nisem našel informacije, kolikšna je maksimalna možna 

vrednost masnega pretoka za to raketo. Zato sem se odločil, da bom pri simulacijah v tem 

tretjem delu programa uvedel omejitev, da je 𝜙𝑚 lahko največ tolikšen, kolikšna je bila 

maksimalna vrednost masnega pretoka pri realnem poletu. Vrednost sile upora na raketo pa sem 

tudi omejil na maksimalno vrednost sile upora na raketo pri originalnem poletu, saj za to silo 

vemo, da jo raketa še prenese. Vprašanje je, kako bi dolgotrajnejša izpostavitev rakete visoki 

sili upora vplivala na varnost prihodnjih poletov (saj se potisniki in prva stopnja rakete lahko 

uporabijo za več poletov), vendar se v to nisem spuščal. Ker sem hkrati moral upoštevati oba 

pogoja, sem v vsakem koraku izračunal vrednost sile upora v naslednjem koraku. Če je bila 

vrednost prevelika, sem v tem koraku zmanjšal velikost masnega pretoka. 

 

Na podlagi navedenih argumentov sem se odločil simulirati polet, pri katerem je 𝜙𝑚 ves čas na 

maksimalni vrednosti (dokler raketa ne porabi goriva), razen če je v naslednjem koraku sila 

upora prevelika. Takrat sem masni pretok zmanjšal na tolikšno vrednost, da je sila upora še bila 

sprejemljiva. Pri tem sem tudi upošteval, da je maksimalni masni pretok pri originalnem poletu 

bil takrat, ko je bilo vklopljenih vseh 27 motorjev stranskih potisnikov in prve stopnje. Tako 

sem maksimalno vrednost masnega pretoka med poletom prilagajal glede na to, koliko motorjev 

na raketi je delovalo (npr. ko je raketa odvrgla stranska potisnika in je delovala samo še prva 



9 
 

stopnja, je bila maksimalna vrednost 𝜙𝑚 le 1/3 maksimalne vrednosti 𝜙𝑚 pri delovanju 27 

motorjev). 

 

Časovni odvisnosti 𝜙𝑚 in sile upora pri takšnem poletu sta prikazani na sliki 6. Jasno lahko 

vidimo, koliko motorjev je ob katerem času delovalo glede na to, kolikšen je maksimalni 𝜙𝑚 

ob tistem času. Velikost 𝜙𝑚 se je med časoma 30 s in 70 s zmanjšala zato, ker je bila sila upora 

takrat na maksimalni dovoljeni vrednosti in je morala raketa zmanjšati moč motorjev. 

 

Po koncu poleta sem izračunal še skupno energijo rakete in jo primerjal s skupno energijo rakete 

pri originalnem poletu. Časovni potek skupne energije za posamezen polet je prikazan na sliki 

7. Končni rezultat je, da je raketa, katere polet sem simuliral, v tem delu programa imela končno 

skupno energijo za 1 % večjo od rakete pri realnem poletu. 

 

 
Slika 6. a) Odvisnost masnega pretoka (𝜙𝑚) in b) velikosti sile upora (𝐹𝐷) pri optimiziranem poletu od časa (𝑡). 

 

 
Slika 7. Odvisnost skupne energije rakete (𝑊) od časa (𝑡). Rdeč graf predstavlja realen, zelen pa modelski polet. 
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4 Rezultati 
 

Kot končni rezultat moje seminarske naloge me je zanimalo, ali je mogoče zmanjšati porabo 

goriva rakete le s tem, da bi spremenili časovno odvisnost masnega pretoka goriva, in če je, 

koliko goriva bi s tem lahko prihranili pri posameznem poletu. Na ta način bi lahko še znižali 

ceno poletov v vesolje, prav tako pa bi lahko s tem zmanjšali negativen okoljski vpliv kurjenja 

fosilnih goriv. To bi imelo velik vpliv predvsem ob dejstvu, da podjetje SpaceX v prihodnosti 

načrtuje povečanje števila poletov v vesolje zaradi želje po kolonizaciji Marsa [11]. 

 

Poleg ocene za prihranek goriva sem pri prvem in tretjem delu modela dobil še druge zanimive 

rezultate, ki jih bom v tem poglavju podrobneje predstavil in komentiral. V prvem delu 

programa me je zanimalo tudi, kolikšni sta sili gravitacije in upora, ki ju raketa občuti. To je 

prikazano na sliki 8. Zanimivo je predvsem dejstvo, da je sila gravitacije po velikosti več redov 

velikosti večja od sile upora (na sliki 8b vidimo, da je tudi pri maksimalni sili upora sila 

gravitacije še vedno okoli stokrat večja). Torej sila upora na zaviranje vpliva manj kot 1% v 

primerjavi s silo gravitacije. Lahko pa sila upora raketo raztrga, če niso spoji med deli rakete 

dovolj močni, saj je maksimalna sila upora okoli 360 kN. 

 

 
Slika 8. Primerjava velikosti sile gravitacije (𝐹𝐺) in sile upora (𝐹𝐷), ki ju raketa čuti med poletom; a) linearna skala, 

b) logaritemska skala. 

 

V tretjem delu modela sem simuliral polet, pri katerem sem upošteval rezultate drugega dela 

modela. Tako sem dobil več zanimivih rezultatov. Na sliki 9 je prikazana časovna odvisnost 

velikosti reakcijske sila goriva, ki izteka iz rakete (𝐹𝑝𝑜𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎). Vidimo lahko, kdaj je morala 
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raketa zmanjšati moč motorjev, da ni bila sila upora prevelika. Z rdečimi črtami na sliki 9 so 

prikazani časi, ko raketa odvrže posamezno stopnjo.  

 

Na sliki 10a je prikazan graf skupne energije rakete (𝑊) na enoto mase rakete v odvisnosti od 

časa. Kot pričakovano, je graf ves čas porabljanja goriva naraščajoč, saj se masa rakete 

zmanjšuje, skupna energija pa povečuje. Ko raketi zmanjka goriva, je odvisnost konstantna, saj 

se masa rakete in skupna energija ne spreminjata več. Na sliki 10b je graf mase rakete v 

odvisnosti od časa na logaritemski skali. Vidimo dve hitri spremembi mase rakete ob časih 

107 s in 128 s, ko je raketa odvrgla stranska potisnika in prvo stopnjo. Ob času 382 s raketa 

porabi vso gorivo, njena masa se več ne spreminja. Na sliki 10c pa vidimo graf razlike skupne 

energije rakete med originalnim in spremenjenim poletom ob vsakem trenutku poleta. Največja 

razlika v skupni energiji je pri času okoli 100 sekund (to lahko vidimo tudi na sliki 7), zatem 

pa se začne manjšati. Iz tega grafa vidimo, da raketa večino energijske prednosti pred realnim 

poletom pridobi na začetku (kot je tudi pričakovano, ker ima takrat večji masni pretok goriva), 

čez daljši čas pa se razlika energij začne zmanjševati, saj je tej raketi zmanjkalo goriva, med 

tem ko ima raketa od realnega poleta gorivo še na zalogi. 

 

 
Slika 9. Velikost reakcijske sile goriva, ki izteka iz rakete (𝐹𝑝𝑜𝑡𝑖𝑠𝑛𝑎) (modra krivulja), in sile upora na raketo 

(𝐹𝐷) (zelena krivulja) v odvisnosti od časa (𝑡). Rdeče črte predstavljajo čase, ob katerih raketi zmanjka goriva v 

posamezni stopnji (in to stopnjo odvrže). 

 

Na sliki 11 je prikazan graf lege rakete in grafa velikosti hitrosti ter velikosti pospeška rakete v 

odvisnosti od časa med poletom. Zelena barva predstavlja modelski polet, rdeča pa realni polet. 

Vidimo, da pride raketa pri modelskem poletu višje in dlje od realnega poleta, vendar ima na 

koncu manjšo hitrost. Problem takšnega poleta je, da velikost pospeška ob določenih trenutkih 

preseže šestkratnik vrednosti gravitacijskega pospeška na površju Zemlje. Vrednost večjo od 

4 𝑔0 lahko povprečen človek zdrži nekaj sekund, nato pa se onesvesti, čemur lahko sledi tudi 

smrt [12]. Ker tak polet ne bi bil varen za človeško posadko, bi ob poletu morali spremljati še 

trenutni pospešek. Če bi postal prevelik, bi morali zmanjšati masni pretok 𝜙𝑚. S tem bi imela 
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raketa dlje časa gorivo, tako da bi bila razlika med porabo goriva pri realnem in modelskem 

poletu manjša, kot smo izračunali v našem modelu. Verjetno pa bi bila količina porabljenega 

goriva še vedno nižja od realnega poleta, odvisno od tega, na katero vrednost bi omejili 

maksimalni pospešek. 

 

 

Slika 10. a) Skupna energija rakete (𝑊) na enoto mase rakete (𝑀) v odvisnosti od časa (𝑡). b) Graf mase rakete v 

odvisnosti od časa na logaritemski skali. c) Razlika skupne energije rakete med realnim (𝑊0) in modelskim (𝑊) 

poletom v odvisnosti od časa. 

 

Na koncu sem iz pridobljenih rezultatov še želel oceniti količino prihranjenega goriva rakete 

pri tako spremenjenem poletu, da bi imela raketa na koncu enako skupno energijo kot pri 

originalnem poletu. Najbolj smiselno se mi je zdelo, da bi zmanjševal količino goriva v 

stranskih potisnikih, saj bi jih lahko raketa čim prej odvrgla, ko bi v njih zmanjkalo goriva in s 

tem zmanjšala težo. Tako sem uporabil zanko, v kateri sem zmanjševal količino goriva v 

stranskih potisnikih, nato pa za vsak korak naredil simulacijo poleta. V vsakem koraku sem 

izračunal končno skupno energijo rakete. Dobil sem odvisnost končne energije od mase 

prihranjenega goriva v rezervoarjih stranskih potisnikov. Razlika končne energije med 

modelskim in realnim poletom deljena s končno energijo pri realnem poletu v odvisnosti od 
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mase prihranjenega goriva je prikazana na sliki 12a. Iz grafa na sliki 12b odčitamo, da bi pri 

takšnem načinu poleta teoretično lahko raketa prihranila okoli 35,5 ton goriva, kar znaša 2,7 % 

celotnega goriva pri originalnem poletu. Pri ceni goriva 0,48 ameriških dolarjev na kilogram bi 

tako pri vsakem poletu prihranili 17000 dolarjev. 

 

 
Slika 11. a) Tir rakete 𝑦(𝑥). b) Velikost hitrosti (𝑣) ter c) velikost pospeška (𝑎) rakete v odvisnosti od časa (𝑡). 

Rdeči grafi prikazujejo realni polet, zeleni grafi prikazujejo modelski polet. 
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Slika 12. a) Graf odvisnosti razlike končne energije med modelskim (𝑊) in realnim poletom (𝑊0) deljene s končno 

energijo pri realnem poletu (𝑊0) od mase prihranjenega goriva v rezervoarjih stranskih potisnikov (𝑚). b) 

Povečano območje med 20 ton in 40 ton, da lahko odčitamo, koliko goriva bi teoretično lahko raketa prihranila. 

Rdeča pika predstavlja točko, kjer sta končni energiji rakete pri realnem in modelskem poletu enaki. 
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5 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo obravnavali polet rakete Falcon Heavy. Z računskim modelom 

smo simulirali realni polet in dobili časovno odvisnost masnega pretoka goriva rakete (slika 3b). 

Časovno odvisnost masnega pretoka goriva smo nato spreminjali (slika 4), da bi spremljali, 

kako časovna odvisnost masnega pretoka goriva vpliva na skupno energijo rakete. V prvem 

delu poleta smo masni pretok goriva zmanjšali za določeno vrednost 𝜆, v drugem delu pa smo 

masni pretok povečali za isto vrednost 𝜆, tako da se skupna porabljena masa ni spremenila. 

Dobili smo odvisnost končne energije rakete od vrednosti 𝜆 (slika 5). Iz tega je razvidno, da so 

nižje (negativne) vrednosti 𝜆 iz energijskega vidika boljše. Ob uvedbi omejitve maksimalne 

vrednosti masnega pretoka goriva in maksimalne vrednosti sile upora na raketo na maksimalni 

vrednosti pri realnem poletu, smo dobili časovno odvisnost masnega pretoka goriva na sliki 6a. 

Iz grafa na sliki 7 smo odčitali razliko energij na koncu realnega in modelskega poleta. Rezultat 

te diplomske naloge je ocena možnega prihranka goriva potrebnega za polet rakete, ki znaša 

okoli 35 ton. Več o raketnih poletih in računskih simulacijah poletov lahko bralec prebere v 

virih [13] in [14]. 

 

Opozoriti je treba, da je pri vseh rezultatih potrebno upoštevati še numerične napake modela 

zaradi izbire numerične metode. Vprašljiva je tudi točnost vhodnih podatkov v model, saj sem 

v komentarjih na spletni strani www.reddit.com, kjer sem podatke o poletu pridobil, zasledil, 

da naj bi v SpaceX podatke o poletu spremenili, preden jih prikažejo na prenosu v živo, zato da 

ne bi konkurenčna podjetja dobila podatkov o njihovih tirih leta, saj so v izračune in 

optimizacijo vložili veliko časa. 

 

Vsekakor je pri tem problemu še ogromno možnosti za nadaljnje delo in izboljšave. Zanimivo 

bi bilo na primer razširiti obravnavo poleta v vse tri dimenzije. Bolj natančno bi lahko tudi 

simulirali realen polet, saj je bilo uporabljenih dosti približkov (lahko bi na primer obravnavali 

vsak motor ločeno, saj med poletom vsi motorji niso delali ves čas z isto močjo). Vsekakor je 

problem aktualen. Optimizacija porabe goriva rakete lahko dolgoročno zniža ceno poletov v 

vesolje, zaradi prihranjenega goriva pa bi tudi zmanjšali onesnaževanje okolja zaradi kurjenja 

fosilnih goriv. 
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