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POVZETEK
V diplomskem seminarju obravnavamo merjenje tlaka, temperature in potisne sile raketnega
pogona na trdo gorivo ter vpliv kota raketne šobe na potisno silo raketnega pogona.
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ABSTRACT
In this seminar we measure the pressure, temperature and thrust in the combustion chamber
of a solid fuel rocket engine. We also study the effect of the half angle of the rocket nozzle
on the thrust.
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1 Uvod
Prvi raketni pogoni so se pojavili že v sedmem stoletju na Kitajskem. V teh preprostih ra-
ketnih pogonih so kot gorivo uporabiljali mešanico črnega smodnika. Takrat so te preproste
rakete uporabljali izključno v zabaviščne in slavnostne namene za ognjemete. Kasneje se
je raba smodnika in pirotehnike iz Kitajske razširila tudi v Evropo, kjer se je začel razvoj
raketnih pogonov ob koncu 19. stoletja. Eden izmed prvih znanstvenikov na področju
raketarstva je bil rus Konstantin Tsiolkovsky, ki je izpeljal tako imenovano raketno enačbo
[1]:

∆𝑣 = 𝑣j ln
(︁𝑚z

𝑚k

)︁
, (1)

kjer je ∆𝑣 sprememba hitrosti rakete, 𝑣j hitrost izhodnih plinov glede na raketo, 𝑚z zače-
tna masa rakete in 𝑚k končna masa rakete, po prenehanju delovanja pogona. Iz enačbe
(1) lahko izračunamo, kakšna bo sprememba hitrosti rakete, nakaže pa tudi, da je hitrost
izhodnih plinov ključnega pomena za učinkovitost pogona. Enačba je seveda idealizirana,
saj velja samo v vesolju, kjer ni zračnega upora in gravitacijske sile, ki bi zavirali let [1].

Kasneje so vodstvo na področju raketarstva prevzeli Nemci, ki so pred 2. svetovno vojno
razvili raketo dolgega dosega imenovano V-2. Po koncu vojne so zavezniki zajeli večino
nemških znanstvenikov in jih prepeljali v Združene države Amerike, kjer so sodelovali v
programu razvoja raketnih pogonov [2]. Najprej je bil razvoj usmerjen v vojaške namene,
ko pa je Sovjetska Zveza v orbito okrog Zemlje uspešno poslala prvi umetni satelit Sputnik,
se je razvoj raket zaradi tekmovalnosti med ZDA in Sovjetsko zvezo premaknil v civilne
oziroma raziskovalne kroge. Najbolj znan nemški raketni inženir, Wernher von Braun, je
prvotno deloval kot svetovalec, ki je znanje o raketi V-2 prenašal na ameriške inženirje,
kasneje pa so američani uporabili njegovo znanje in izkušnje in pričeli izdelovati rakete, ki
so v vesolje lahko ponesle satelite in ljudi. Med raketne pogone, ki so jih razvili američani
na osnovi idej Wernherja von Brauna, spada tudi zelo znan model raket Saturn V, ki so jih
ZDA uporabljale za misije Apollo [3].

Kljub temu, da je že raketa V-2 uporabljala tekoče gorivo, pa so raziskave še naprej potekale
tudi na raketnih pogonih, ki uporabljajo trdo gorivo. Trdo gorivo je sicer manj učinkovito
kot tekoče, ima pa tak pogon velike prednosti zaradi enostavnosti sestave in varnosti. Tako
še danes za dvig tovora v vesolje uporabljajo, poleg raketnih pogonov na tekoče gorivo,
pomožne raketne pogone na trdo gorivo.

Ker so raketne tehnologije pomembne za raziskovanje vesolja in posredno tudi našega pla-
neta, sem se želel podrobneje seznaniti s tem področjem in tudi sam izdelati raketni pogon.

Cilj diplomskega seminarja je bil razviti eksperiment, ki bi omogočal izmeriti tlak, tempe-
raturo in potisno silo raketnega pogona na trdo gorivo. Meritve sem izvedel na stojalu za
statične teste raketnih pogonov, na katerem se nahaja merilnik sile, v izgorevalni komori
raketnega pogona pa sta nameščeni še tipali, ki omogočata sočasne meritve tlaka in tempe-
rature plinov. Preveril sem tudi vpliv kota raketne šobe na potisno silo raketnega pogona.
Zanimalo me je, koliko se bodo rezultati meritev ujemali s teoretičnimi napovedmi [4-7].

V diplomskem seminarju bomo v drugem poglavju predstavili zgradbo raketnega pogona
na trdo gorivo in enačbe s katerimi opišemo delovanje le-tega ter program za modeliranje
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delovanja raketnih pogon na trdo gorivo. V tretjem poglavju bomo predstavili merilni
sistem, rezultate meritev in primerjali meritve z napovedmi modela.

2 Raketni pogon na trdo gorivo
Raketni pogon na trdo gorivo spada med reakcijske pogone. Od pogonov letal se razlikuje v
tem, da nosi s seboj gorivo in oksidant, medtem ko letalski pogon s seboj nosi samo gorivo,
kisik za gorenje goriva pa pridobiva iz zraka. Potisno silo ustvarja tako, da izpihuje segreto
gorivo skozi raketno šobo. Raketni pogon na trdo gorivo je enostavnejši po zgradbi (slika
1) in varnejši za uporabo od raketnega pogona na tekoče gorivo, razvije pa manjšo potisno
silo in ga ni mogoče ugasniti, ko ga enkrat prižgemo.

Slika 1: Shema raketnega pogona na trdo gorivo; 𝐴T je čelni presek grla raketne šobe, 𝐴e

je čelni presek izhoda raketne šobe, 𝛼 pa je izhodni kot raketne šobe.

Na sliki 1 je shema raketnega pogona na trdo gorivo. Sestavljen je iz kovinskega ohišja,
vžigalne naprave, mešanice vnetljive snovi in oksidanta ter raketne šobe. Kot vidimo, je
zelo enostaven in ne vsebuje premikajočih se delov, kar ga naredi zelo varnega za uporabo v
primerjavi s pogoni na tekoče gorivo, kjer potrebujemo visokotlačne rezervoarje in črpalke.
Gorivo pogona je mešanica vnetljive snovi in oksidanta. Vnetljiva snov je lahko karkoli, od
navadne gume do sladkorja, oksidant pa snov, ki na povišani temperaturi razpade na kisik,
ki vzpodbuja gorenje goriva, in ostale produkte. Vžigalna naprava je običajno iz lahko
vnetljive snovi, ki jo prižgemo z električnim tokom. Ohišje pogona mora prenesti visoke
temperature in je zato iz aluminija ali jekla, raketna šoba pa iz jekla ali kakšnega drugega
materiala, ki vzdrži visoke temperature in je odporen na obrabo zaradi hitrega toka plinov
[4].

Potisna sila raketnega pogona (𝐹 ) je odvisna od masnega toka goriva skozi grlo raketne šobe
(�̇�n), hitrosti izhodnih plinov (𝑣j), čelnega preseka izhoda raketne šobe (𝐴e), zunanjega
tlaka (𝑝a), tlaka izhodnih plinov na izhodu raketne šobe (𝑝e) in izhodnega kota raketne
šobe (𝛼) [4]:

𝐹 =
(︁
�̇�n𝑣j + 𝐴e(𝑝a − 𝑝e)

)︁1 + cos𝛼

2
. (2)

V seminarju se izpeljavam ne bomo posvečali, ker je naš glavni cilj izdelava raketnega po-
gona in merilnega sistema ter izvedba meritev. Zainteresiran bralec lahko izpeljavo enačbe
(2) in vseh, ki še bodo sledile, najde v literaturi [4]. Iz enačbe (2) vidimo, da je pomembno,
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pod kakšnim tlakom plini izstopajo iz pogona. Za optimalno delovanje raketnega pogona
je potrebno, da so izhodni plini, ob izhodu raketne šobe, pod enakim tlakom, kot je tlak
okolice. Temu rečemo idealno razpenjanje plinov, kar bomo tudi predpostavili v tem di-
plomskem seminarju.

Pomemben parameter raketnega pogona na trdo gorivo je tudi porazdelitev goriva. Po-
razdelitev goriva je običajno konfigurirana tako, da ima skozi sredino po celotni dolžini
kanal, katerega površina gori (slika 2). Poleg površine kanala pa gorijo tudi osnovne plo-
skve stolpca goriva, če te niso primerno zaščitene pred vžigom, zato se dolžina stolpca s
časom manjša. Ker se zaradi tega lahko površina gorenja (𝐴B) spreminja, se spreminja tudi
masni tok goriva. Masni tok je podan z enačbo [4]:

�̇� = 𝐴B𝜌𝑎𝑝
𝑛
c , (3)

kjer je 𝜌 gostota goriva, 𝑎 koeficient hitrosti gorenja, 𝑝c trenutni tlak v izgorevalni komori
in 𝑛 tlačni eksponent gorenja. Parametra 𝑎 in 𝑛 sta fenomenološka parametra, ki ju ne
moremo računsko določiti in sta odvisna od tlaka. Za večino trdih goriv velja, da sta na
določenem tlačnem območju 𝑎 in 𝑛 konstanti. Kako se bo površina gorenja s časom spre-
minjala, je odvisno od začetne porazdelitve. Nekaj primerov porazdelitev s pripadajočimi
profili potisne sile je prikazanih na sliki 2 [4].

Slika 2: Vpliv oblike kanala na potisno silo (𝐹 ) v odvisnosti od časa (𝑡). a) Okrogel kanal z
naraščajočo potisno silo, b) zvezdast kanal s približno konstantno potisno silo in c) dvojno
sidro s padajočo potisno silo.

Na sliki 2 vidimo, kako porazdelitev goriva vpliva na časovno odvisnost potisne sile. V pri-
meru valjastega kanala (slika 2a) se površina gorenja s časom veča, ker gorivo gori radialno
navzven in zato površina cevastega kanala narašča. V primeru zvezdastega kanala (slika
2b) se površina gorenja s časom ohranja, ker začetno veliko površino zvezdastega kanala
nadomesti valjasti kanal s podobno veliko površino. V primeru kanala oblike dvojnega sidra
(slika 2c), se začetna velika površina kanala oblike dvojnega sidra s časom manjša. V tem
seminarju se bomo osredotočili na primer valjastega kanala [4].

Časovno odvisnost površine gorenja goriva za valjasti kanal lahko zapišemo z enačbo [4]:

𝐴B(𝑡) = 2𝜋(𝐿0 − 2𝑎𝑝𝑛c 𝑡)(𝑟0 + 𝑎𝑝𝑛c 𝑡) + 2𝜋(𝑟2c − (𝑟20 + (𝑎𝑝𝑛c 𝑡)
2)), (4)
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kjer je 𝐿0 začetna dolžina kanala, 𝑟0 začetni polmer kanala, 𝑟c polmer izgorevalne komore
in 𝑡 čas. Pri tem pa moramo upoštevati, da površina gorenja pade na 0, ko je polmer kanala
enak polmeru izgorevalne komore, saj je takrat vso gorivo izgorelo.

Kot smo že prej omenili, je hitrost plinov ob izstopu iz raketne šobe ključnega pomena za
razvoj potisne sile. Hitrost izhodnih plinov je odvisna od razmerja med zunanjim tlakom
in tlakom v izgorevalni komori (𝑝c), temperature plinov v izgorevalni komori (𝑇c) in molske
mase plinov (𝑀) [5]:

𝑣j =

√︃
2𝛾𝑇c𝑅

(𝛾 − 1)𝑀

[︁
1 −

(︁𝑝a

𝑝c

)︁ 𝛾−1
𝛾
]︁
, (5)

kjer je 𝑅 splošna plinska konstanta in 𝛾 razmerje med specifično toploto plinov pri konstan-
tnem tlaku in volumnu. Ključnega pomena je predvsem temperatura v izgorevalni komori,
ki je enaka temperaturi gorenja goriva. Iz enačbe (5) vidimo, da ima pogon za vsako gorivo
neko maksimalno hitrost izhodnih plinov. Če želimo doseči večjo hitrost in s tem večjo
potisno silo, moramo zamenjati gorivo [6]. Iz enačbe (5) vidimo tudi, da mora biti za čim
večjo potisno silo razmerje med zunanjim in notranjim tlakom čim manjše.

Časovni razvoj tlaka v izgorevalni komori lahko opišemo z diferencialno enačbo [7]:

𝑉𝑀

𝑅𝑇c

𝑑𝑝c

𝑑𝑡
= 𝐴B𝑎𝑝

𝑛
c (𝜌− 𝜌p) − 𝑝c𝐴T

√︂
𝛾𝑀

𝑅𝑇c

(︁ 2

(𝛾 + 1)

)︁ 𝛾+1
2(𝛾−1)

, (6)

kjer je 𝑉 trenutni volumen izgorevalne komore, 𝜌p trenutna gostota plinov v izgorevalni
komori in 𝐴T čelni presek grla raketne šobe. Trenutni volumen izgorevalne komore je
odvisen od trenutne velikosti kanala v gorivu in dolžine goriva. Trenutna gostota plinov v
izgorevalni komori je odvisna od hitrosti nastajanja plinov, trenutnega volumna izgorevalne
komore in od hitrosti izhajanja plinov skozi grlo raketne šobe. Zapišemo lahko enačbo za
ohranitev skupne mase plinov [7]:

�̇�s = �̇�− �̇�n, (7)

kjer je �̇�s masni tok plinov, ki se nabirajo v izgorevalni komori. Masni tok plinov skozi
grlo raketne šobe lahko zapišemo z enačbo [7]:

�̇�n = 𝑝c𝐴T

√︂
𝛾𝑀

𝑅𝑇c

(︁ 2

𝛾 + 1

)︁ 𝛾+1
2(𝛾−1)

. (8)

Nato lahko napišemo še enačbo za trenutno gostoto plinov v izgorevalni komori:

𝜌p =
𝑀s

𝑉
, (9)

kjer je 𝑀s trenutna masa plinov v izgorevalni komori in 𝑉 trenutni volumen izgorevalne
komore. Trenutni volumen izgorevalne komore je podan z enačbo [8]:

𝑉 (𝑡) = 𝜋𝑟2c(𝐿c − 𝐿0) + 𝜋(𝑟20 + (𝑎𝑝𝑛c 𝑡)
2)(𝐿0 − 2𝑎𝑝𝑛c 𝑡) + 2𝜋𝑟2c𝑎𝑝

𝑛
c 𝑡, (10)

kjer je 𝑟c polmer izgorevalne komore in 𝐿c dolžina izgorevalne komore. Vidimo, da se vo-
lumen v izgorevalni komori s časom povečuje, ker je v komori vse manj goriva. Tudi tukaj
moramo upoštevati, da enačba (10) velja samo dokler vso gorivo ne izgori, nato postane
volumen izgorevalne komore konstanten.
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Zadnji pomemben dejavnik, ki vpliva na učinkovitost raketnega pogona, je raketna šoba.
Ta izhodne pline usmeri v curek in razpne do zunanjega tlaka (slika 3). Brez raketne šobe bi
izhodni plini izhajali v celoten polprostor ob izhodu iz raketnega pogona in bi samo majhen
del plinov prispeval k potisni sili v željeni smeri [6].

Slika 3: Prikaz izhajanja plinov iz raketnega pogona z raketno šobo in brez. Oranžne
puščice predstavljajo hitrosti (𝑣j) izhodnih plinov pri izhodu skozi raketno šobo, rdeče
puščice pa hitrosti izhodnih plinov (𝑣j) pri izhodu brez raketne šobe, kjer je 𝑇c temperatura
v izgorevalni komori, 𝑝c tlak v izgorevalni komori in 𝑝a zunanji tlak.

Čelni presek grla raketne šobe je odvisen od maksimalnega masnega toka plinov skozi
grlo raketne šobe, ki je enak maksimalnemu masnemu toku plinov pri gorenju goriva in
maksimalnega željenega tlaka v izgorevalni komori [6]:

𝐴T =
�̇�max

𝑝T

√︃
𝑅𝑇T

𝑀𝛾
, (11)

kjer je 𝑝T tlak plinov v grlu raketne šobe in 𝑇T temperatura plinov v grlu raketne šobe.
Zvezo med temperaturo in tlakom v izgorevalni komori ter temperaturo in tlakom v grlu
raketne šobe lahko najdemo v literature [4]. Ker mora raketna šoba izhodne pline razpeti
do vrednosti zunanjega tlaka je pomembno kako velik je čelni presek izhoda raketne šobe.
Razmerje med čelnim presekom izhoda in čelnim presekom grla raketne šobe (𝜀) je odvisno
od razmerja med tlakom v izgorevalni komori in zunanjim tlakom [6]:

𝜀 =
( 2
𝛾+1

)
1

𝛾−1 ( 𝑝c
𝑝a

)
1
𝛾√︁

𝛾+1
𝛾−1

(1 − (𝑝a
𝑝c

)
𝛾−1
𝛾 )

. (12)

Z enačbami (2) - (12) lahko teoretično napovemo časovni razvoj tlaka v izgorevalni komori
in potisne sile raketnega pogona na trdo gorivo. Za reševanje teh enačb smo uporabili
program SRM 2014, ki ga bomo opisali v nadaljevanju.

2.1 Program za modeliranje raketnih pogonov na trdo gorivo SRM
2014

Program SRM 2014, imenovan tudi Solid Rocket Motor Performance, avtorja Richard Nakka
[8] je namenjen simulaciji delovanja raketnih pogonov na trdo gorivo. V podatkovni bazi
ima več različnih goriv v kombinaciji z oksidantom kalijev nitrat. Te kombinacije so najbolj
priljubljene v amaterskem raketarstvu. Program omogoča izračun parametrov kot so čelni
presek grla in ostale dimenzije raketne šobe ter izračun časovnega poteka razvoja tlaka v
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izgorevalni komori in potisne sile raketnega pogona.

Ko se odločimo katero gorivo želimo uporabiti, kakšen maksimalni tlak želimo doseči v izgo-
revalni komori ter kakšne bodo naše omejitve glede dolžine in preseka izgorevalne komore,
lahko te vrednosti vnesemo v program, ta pa nam izračuna potreben presek grla raketne
šobe ter izriše potek spreminjanja debeline stolpca goriva med gorenjem (slika 4).

Slika 4: Vmesnik za vnos parametrov raketnega pogona.

Ko smo vnesli vse željene parametre, se lahko pomaknemo na drug list programa, kjer
dobimo podatke o časovnem razvoju tlaka v izgorevalni komori (slika 5). Na sliki 5 tudi
vidimo, da nam program vse vrednosti časovnega razvoja tlaka tabelira tako, da jih lahko
izvozimo v program za obdelavo. Prikaže nam tudi veliko podatkov o gorivu in sicer molsko
maso, razmerje med specifičnima toplotama pri konstantnem tlaku in volumnu, idealno in
empirično določeno temperaturo gorenja goriva, ki je posledica nepopolne reakcije goriva
in oksidanta ter še nekatere druge podatke.

Na naslednjem listu programa dobimo podatke o časovnem razvoju potisne sile raketnega
pogona (slika 6). Tudi na sliki 6 vidimo, da nam program vse vrednosti časovnega razvoja
potisne sile raketnega pogona tabelira tako, da jih lahko enostavno izvozimo v program za
obdelavo. Prikaže nam tudi nekaj pomembnih parametrov in klasifikacijo raketnega pogona
glede na skupno potisno silo le-tega.

Program vsebuje še list s parametri za posamezne kombinacije oksidanta z gorivi (slika 7),
iz katerih lahko dobimo vrednosti o temperaturi gorenja goriva, molski masi izhodnih pli-
nov, gostoti goriva, koeficiente hitrosti gorenja in tlačne eksponente gorenja.

Na začetnem listu programa dobimo tudi nekaj pomembnih podatkov o natančnosti pro-
grama in o fizikalnih predpostavkah, ki jih je avtor ob pisanju algoritmov naredil. Zaradi
uporabljene metode za izračun tlaka imajo rezultati napako, ki je ocenjena na ±0,3 MPa.
Predpostavke, ki jih program upošteva, pa so sočasnost vžiga celotnega goriva vzdolž ka-
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Slika 5: Prikaz časovnega razvoja tlaka v izgorevalni komori v programu SRM 2014.

Slika 6: Prikaz časovnega razvoja potisne sile raketnega pogona v programu SRM 2014.

nala ter zelo poenostavljen model erozivnih učinkov goriva zaradi hitrih molekul plinov, ki
lahko pospešujejo ali zavirajo gorenje.

V naslednjem poglavju bomo predstavili merilni sistem, ki smo ga uporabili v eksperimentu,
rezultate meritev in teoretične napovedi, ki smo jih pridobili s programom opisanim v tem
poglavju.
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Slika 7: List s podatki o mešanicah oksidanta z različnimi gorivi.

3 Eksperiment
Z eksperimentom smo izmerili temperaturo in tlak v izgorevalni komori ter potisno silo
raketnega pogona. Statične meritve pogona smo izvedli na stojalu, ki ima vodilo, po kate-
rem se lahko raketni pogon prosto giba v horizontalni smeri. V izgorevalno komoro rakete
sta pritrjena termočlen in tlačno tipalo, s katerima merimo temperaturo in tlak plinov v
izgorevalni komori, kot je to prikazano na sliki 8.

Slika 8: Tloris merilnega sistema. 1) raketni pogon, 2) raketna šoba, 3) izgorevalna komora,
4) tlačno tipalo, 5) merilnik potisne sile, 6) termočlen, 7) hidravlična cev, 8) navpična stena,
9) vodoravna podlaga, 10) vodoravna vodila za pritrditev pogona, 11) obtežitev merilnega
stojala.

Uporabljali smo mešanico sladkorja dekstroze, (𝐶6𝐻12𝑂6) kot gorivo in kalijevega nitrat
(𝐾𝑁𝑂3), kot oksidant. Razmerje mas goriva in oksidanta je 35 : 65. Tako pripravljena
mešanica goriva in oksidanta gori pri temperaturi 1352 ∘C [8], pri tem pa se sproščajo vroči
plini in trdi delci. Slednji dajejo gorivu tipičen gost bel dim.

Za izvedbo meritev smo izdelali ohišje pogona iz jeklene cevi dolžine 54 cm, ki je na enem
koncu zaprta s čepom in ima priključek za merilno glavo. Na drugem koncu te cevi je
pritrjena raketna šoba. Za merjenje vpliva oblike raketne šobe na potisno silo smo izdelali
dve raketni šobi iz grafita (slika 9), ki se razlikujeta po izhodnem kotu. Za vsako raketno
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šobo smo izvedli dve meritvi, pri katerih smo zajemali podatke o tlaku in temperaturi v
izgorevalni komori ter potisni sili raketnega pogona.

Slika 9: Dve grafitni raketni šobi, ki imata različne kote 𝛼: a) 𝛼 = 0∘ in b) 𝛼 = 15∘.

Preden smo začeli izvajati meritve je bilo potrebno povezati in umeriti merilno opremo.

Termočlen je v izgorevalno komoro pritrjen tako, da sega v kanal v trdem gorivu in lahko
meri temperaturo plinov, ki se sproščajo pri gorenju goriva. Tlačno tipalo je z izgorevalno
komoro povezano s hidravlično cevjo, tako da je zaščiteno pred visoko temperaturo v iz-
gorevalni komori. Hidravlična cev je iz jekla in ima zelo majhen premer, tako da je njen
vpliv na skupni volumen izgorevalne komore zanemarljiv. Termočlen in tipalo za tlak sta
povezana z računalnikom preko mikrokontrolerja, ki analogni signal tipal pretvori v digital-
nega. Kot merilnik potisne sile smo uporabili merilno ploščo podjetja Vernier s pripadajočo
programsko opremo Logger Pro 3.8.1.

Plošča za merjenje sile podjetja Vernier (slika 10) je z računalnikom povezana preko vme-
snika na USB vhod. Predhodne umeritve merilne plošče ni potrebno izvesti. Ko je merilna
plošča povezana z računalnikom program Logger Pro 3.8.1, razultate tabelira in grafično
prikazuje na ekranu.

Za merjenje temperature v izgorevalni komori smo uporabili termočlen tipa K (slika 11).
Sestavljen je iz dveh različnih zlitin in sicer iz kromela in alumela. Kromel je zlitina niklja
(𝑁𝑖) in kroma (𝐶𝑟), alumel pa zlitina niklja, mangana (𝑀𝑛), aluminija (𝐴𝑙) in silicija
(𝑆𝑖). Priporočeno merilno območje je od -200∘C do 1350∘C. Absolutna napaka termočlena
pri najnižji priporočeni temperaturi je približno 2 K, pri najvišji pa približno 30 K. Torej
relativna napaka znaša približno 2% meritve. Za ta tip termočlena smo se odločili zato, ker
ima dobro odpornost na korozijo in je cenovno ugoden. Z računalnikom smo ga povezali
preko modula MAX31855K (slika 12) in mikrokontrolerja na USB vhod (slika 13). Takšen
model termočlena ima po podatkih proizvajalca občutljivost 𝑘termo = 41(1 ± 0, 02)𝜇VK−1.

Na modul smo priključili termočlen na vhoda plus (+) in minus (−). Pri tem smo morali
biti pazljivi, da priključka nismo zamenjali, saj se v tem primeru odzivnost termočlena
obrne in kaže, kot da se temperatura pri segrevanju znižuje. Modul napaja napetost 3,3 V,
ki jo dobi iz mikrokontrolerja. Priključek termočlena GND smo povezali s priključkom
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Slika 10: Plošča za merjenje sile (Force plate) podjetja Vernier, ki smo jo uporabili za
merjenje potisne sile raketnega pogona [9].

Slika 11: Primer uporabljenega termočlena tipa K z merilnim območjem med -200∘C in
1350∘C [10].

Slika 12: Shema modula MAX31855K za priključitev termočlena tipa K na mikrokontroler
[11].

GND mikrokontrolerja, ostale tri priključke: signal output (SO), clock (SCK) in chip select
(CS) pa smo povezali na digitalne vhode 5, 8 in 10 na mikrokontrolerju.

Da smo lahko začeli zajemati podatke o temperaturi, smo najprej morali sprogramirati
mikrokontroler. Ker so termočleni tipa K najbolj razširjeni v uporabi, že obstaja mnogo
programskih knjižnic, ki jih lahko brezplačno dobimo na internetu. Uporabili smo knjižnico
Adafruit-MAX31855K-library [11]. V programu smo morali samo določiti, katere digitalne
vhode na mikrokontrolerju bomo uporabili.

Kot zadnje smo še morali povezati in umeriti tipalo za tlak (slika 14). Tipalo je linearno in
ima tri priključke in sicer +5 V, GND in signal. Priključka +5 V in GND smo povezali na
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Slika 13: Mikrokontroler NHduino UNO za priključitev termočlena tipa K in tlačnega tipala
[12].

ustrezne priključke na mikrokontrolerju, priključek za signal pa smo priključili na analogni
vhod 1 (A1) na mikrokontrolerju.

Slika 14: Primer elektronskega tlačnega tipala [13].

Tlačno tipalo smo umerili v skladu z navodili proizvajalca tako, da smo tipalo obremenili
z znanimi vrednostmi tlaka v potapljaški jeklenki. Iz dobljenih vrednosti smo lahko izri-
sali graf tlaka v odvisnosti od napetosti, ki smo jo odčitali na tlačnem tipalu in določili
občutljivost tlačnega tipala 𝑘tlak = 2, 9(1 ± 0, 1) MPaV−1, iz česar sledi, da je napaka pri
merjenju tlaka približno 10%.

Ko so bili merilniki povezani in merilni sistem postavljen (slika 15), smo pričeli izvajati
meritve. Pred meritvami smo naredili dva testna vžiga raketnega pogona, s čimer smo pre-
verili ali dosežemo predvideni tlak v izgorevalni komori. Računsko smo določili, da mora
biti začetna dolžina goriva (𝐿0) 300 mm. Ker predvidenega tlaka sprva nismo dosegli, smo
povečali dolžino valja goriva na 400 mm, kar pa je tudi maksimalna možna in še varna
dolžina stolpca trdega goriva pri našem eksperimentu.
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Slika 15: Postavljen merilni sistem z nameščenim raketnim pogonom.

3.1 Meritve

Naredili smo po dve meritvi za vsako raketno šobo in izrisali časovni potek za povprečno po-
tisno silo raketnega pogona (slika 16), povprečno temperaturo v izgorevalni komori (slika 17)
in povprečnega tlaka v izgorevalni komori (slika 18) za obe raketni šobi.

Slika 16: Izmerjena potisna sila (𝐹 ) v odvisnosti od časa (𝑡) za meritve z raketno šobo s
kotom 𝛼 = 0∘ (črna krivulja) in 𝛼 = 15∘ (rdeča krivulja). Absolutno napako pri merjenju
sile smo ocenili na ±10 N.

Na grafu časovnega poteka potisne sile za obe raketni šobi (slika 16) lahko opazimo, da
je potisna sila pri meritvah z raketno šobo s kotom 𝛼 = 15∘, na večjem delu prikazanega
časovnega poteka potisne sile, večja od potisne sile z raketno šobo s kotom 𝛼 = 0∘, kar je
v skladu s pričakovanji.

Na sliki 17 vidimo, da je temperatura pri meritvah z obema raketnima šobama dosegla
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Slika 17: Izmerjena temperatura v izgorevalni komori (𝑇c) v odvisnosti od časa (𝑡) za
raketno šobo s kotom 𝛼 = 0∘ (črna krivulja) in 𝛼 = 15∘ (rdeča krivulja). Relativna napaka
meritve znaša 2%.

primerljivo vrednost, kar je tudi v skladu s pričakovanji, saj je temperatura v izgorevalni
komori odvisna samo od lastnosti goriva.

Slika 18: Izmerjeni tlak v izgorevalni komori (𝑝c) v odvisnosti od časa (𝑡) za raketno šobo
s kotom 𝛼 = 0∘ (črna krivulja) in 𝛼 = 15∘ (rdeča krivulja). Relativna napaka meritve je
približno 10%.
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Na sliki 18 vidimo, da je maksimalni dosežen tlak v izgorevalni komori, pri meritvah z
obema raketnima šobama, približno enako velik, kar je v skladu s pričakovanji saj je bil
edini spremenjen parameter izhodni kot raketne šobe, ki pa nima vpliva na časovni potek
razvoja tlaka v izgorevalni komori.

3.2 Primerjava meritev s teoretičnimi napovedmi modela in dis-
kusija

Meritve iz prejšnjega poglavja smo primerjali s teoretičnimi napovedmi enačb (2) - (12).
Za teoretične napovedi smo uporabili vhodne parametre iz tabele (1), pri tem pa smo pred-
postavili, da se čelni presek grla raketne šobe, med izgorevanjem goriva, zaradi nalaganja
trdih in tekočih delcev v izhodnih plinih ne manjša, ter da je temperatura v izgorevalni
komori že od začetka maksimalna in konstantna ter enaka temperaturi gorenja goriva.

Tabela 1: Vrednosti parametrov, ki smo jih uporabljali za simulacije tlaka in potisne sile ra-
ketnega pogona na trdo gorivo. V zgornjem delu tabele so izmerjene vrednosti, v spodnjem
delu pa teoretične vrednosti, ki smo jih pridobili iz programa SRM 2014 avtorja Richard
Nakka [8], v katerega smo vstavili parametre iz zgornjega dela tabele.

Parameter Opis parametra Vrednost
𝑝c,0 začetna vrednost tlaka v izgorevalni komori (merjeno) 105 Pa
𝐿c dolžina izgorevalne komore (merjeno) 52 cm
𝑟c polmer izgorevalne komore (merjeno) 23 mm
𝑚g začetna masa goriva (merjeno) 1,104 kg
𝑟T polmer grla raketne šobe (enačba 11 in merjeno) 7 mm
𝑟e polmer izhoda raketne šobe (enačba 12 in merjeno) 19 mm
𝑟0 začetni polmer kanala v gorivu (merjeno) 7 mm
𝐿0 začetna dolžina goriva (merjeno) 40 cm
𝛼1 izhodni kot prve šobe (merjeno) 0∘
𝛼2 izhodni kot druge šobe (merjeno) 15∘

𝜌0 začetna gostota plinov v izgorevalni komori [8] 1,29 kgm−3

𝜀 razmerje med čelnim presekom izhoda in grla raketne šobe [8] 8,903
𝛾 razmerje specifičnih toplot izhodnih plinov [8] 1,043
𝑀 povprečna molska masa izhodnih plinov [8] 42,39 gmol−1

𝑎1 koef. hitrosti gorenja (na intervalu 0,10-0,78 MPa) [8] 8,86 mms−1MPa−𝑛

𝑛1 tlačni eksp. gorenja (na intervalu 0,10-0,78 MPa) [8] 0,62
𝑇c temperatura gorenja goriva [8] 1352 ∘C
𝜌 gostota goriva [8] 1785 kgm−3

𝑎2 koef. hitrosti gorenja (na intervalu 0,78-2,57 MPa) [8] 7,55 mms−1MPa−𝑛

𝑛2 tlačni eksp. gorenja (na intervalu 0,78-2,57 MPa) [8] -0,009
𝑎3 koef. hitrosti gorenja (na intervalu 2,57-5,93 MPa) [8] 3,84 mms−1MPa−𝑛

𝑛3 tlačni eksp. gorenja (na intervalu 2,57-5,93 MPa) [8] 0,688

Primerjali smo izmerjen časovni razvoj tlaka v izgorevalni komori in z modelom napovedan
časovni potek tlaka v izgorevalni komori (slika 19).

Na sliki 19 vidimo, da se izmerjena časovna poteka tlakov za obe šobi bistveno ne razliku-
jeta, saj smo uporabili enak tip in konfiguracijo goriva ter raketni šobi, ki imata enak čelni
presek grla. Kot raketne šobe ne vpliva na tlak v izgorevalni komori kar je v skladu s teo-
retično napovedjo (glej enačbo (6)). Izmerjen časovni potek tlaka je maksimalno vrednost
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Slika 19: Primerjava izmerjenega in napovedanega tlaka 𝑝c v izgorevalni komori v odvisnosti
od časa 𝑡. Neprekinjena krivulja prikazuje modelno napovedan časovni potek tlaka iz enačbe
(6) s parametri iz tabele (1). Črna prekinjena krivulja prikazuje izmerjen časovni potek
tlaka za raketno šobo s kotom 𝛼 = 0∘, rdeča prekinjena krivulja pa izmerjen časovni potek
tlaka za raketno šobo s kotom 𝛼 = 15∘.

dosegel približno v času, ki ga napovemo teoretično, a je okoli 20 % nižji. Krivulja časov-
nega poteka napovedanega tlaka je lomljena. Z upoštevanjem natančnejše tlačne odvisnosti
parametrov 𝑎 in 𝑛 bi bil napovedan časovni potek tlaka bolj natančen, vendar vrednosti
parametrov na posameznih tlačnih intervalih za naš primer niso dobro znane. Opazimo
tudi, da po prenehanju delovanja pogona napovedan tlak mnogo hitreje pada do vrednosti
zunanjega zračnega tlaka v primerjavi z izmerjenim. Vzrok zato je, da v fizikalnem modelu
predpostavimo, da vso gorivo izgori, v resnici pa ostane nekaj drobcev goriva, ki še vedno
gorijo, pa tudi v tem, da fizikalni model ne upošteva nalaganja trdih in tekočih delcev v
izhodnih plinih na grlo raketne šobe, katere čelni presek se s tem efektivno zmanjša, s tem
pa se upočasni izhajanje preostalih plinov iz izgorevalne komore. Višji napovedani tlak, v
primerjavi z izmerjenim, pa lahko pripišemo višji predvideni temperaturi v izgorevalni ko-
mori, ki znaša 1352 ∘C [8], saj predpostavimo, da je temperatura že od začetka konstantna
in maksimalna ter enaka temperaturi gorenja goriva.

Napovedan časovni potek razvoja tlaka v izgorevalni komori smo izračunali iz enačbe (6),
pri tem pa smo upoštevali spreminjanje površine gorenja goriva (enačba (4)), spreminja-
nje trenutne gostote plinov v izgorevalni komori (enačba (9)) in spreminjanje trenutnega
volumno izgorevalne komore (enačba (10)) ter ostale parametre iz tabele (1). Enačbe smo
numerično reševali s programom SRM 2014 [8].

Na sliki 20 primerjamo napovedana in izmerjena časovna poteka potisne sile za oba pri-
mera. Vidimo, da sta obe izmerjeni potisni sili približno 50 % manjši od napovedanih, sta
pa obe merjeni potisni sili maksimalno vrednost dosegli približno v času, kot ga napovemo
teoretično. Veliko razliko v maksimalnih vrednostih med napovedanimi in merjenimi poti-
snimi silami lahko pripišemo nižji temperaturi gorenja goriva od predvidene in posledično
nižjemu doseženemu tlaku v izgorevalni komori. Vzrok za nižjo temperaturo gorenja goriva
lahko najdemo v nekaterih slabih lastnostih goriva, sladkorja dekstroza, saj je le-to v re-
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snici monohidrat dekstroza, kar pomeni, da ima vsaka molekula dekstroze na sebe vezano
eno molekulo vode. Temu smo se poskušali izogniti tako, da smo gorivo predhodno sušili
v pečici, a zaradi velikih količin ni uspelo izpareti vse vezane vode. Druga slaba lastnost
mešanice goriva in oksidanta pa je ta, da je higroskopična. To pomeni, da s časom iz okolj-
skega zraka na sebe veže vlago in s tem veča delež vode v sebi, posledično pa se slabšajo
gorilne lastnosti mešanice. Kot tretji vzrok za velika odstopanja med napovedanim in mer-
jenim časovnim potekom potisne sile, pa lahko vidimo tudi vžigalno napravo. V modelu
predpostavimo, da se celotno gorivo prižge v trenutku, zaradi namestitve vžigalne naprave
v konici rakete pa to seveda ni možno. Gorivo, ki je bližje raketni šobi se prižge z zakasni-
tvijo, kar pa privede do podaljšanega gorenja celotnega goriva, ter do popačenosti kanala v
gorivu. Uporabljen oksidant ima po podatkih proizvajalca čistočo okoli 98%, kar v manjši
meri pripomore k slabšemu delovanju raketnega pogona, saj gorivu ne dovedemo zadostne
količine kisika za popolno izgorevanje.

Slika 20: Primerjava izmerjene in napovedane potisne sile 𝐹 raketnega pogona v odvisnosti
od časa 𝑡. Črna neprekinjena krivulja prikazuje modelno napovedan časovni potek potisne
sile, iz enačbe (2) s parametri iz tabele (1), za raketno šobo s kotom 𝛼 = 15∘, rdeča
neprekinjena krivulja pa modelno napovedan časovni potek potisne sile, iz enačbe (2) s
parametri iz tabele (1), za raketno šobo s kotom 𝛼 = 0∘. Zelena prekinjena krivulja
prikazuje izmerjen časovni potek potisne sile za raketno šobo s kotom 𝛼 = 15∘, modra
prekinjena krivulja pa izmerjen časovni potek potisne sile za raketno šobo s kotom 𝛼 = 0∘.

Napovedan časovni potek potisne sile raketnega pogona smo izračunali iz enačbe (2), pri
tem pa smo upoštevali spreminjanje tlaka v izgorevalni komori (enačba (6)), ki ima vpliv na
hitrost izhodnih plinov (enačba (5)) in masni tok plinov skozi grlo raketne šobe (enačba (8))
ter ostale parametre iz tabele (1). Tudi v tem primeru smo enačbe numerično reševali s
programom SRM 2014 [8].
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4 Zaključek
V diplomskem seminarju smo obravnavali delovanje raketnega pogona na trdo gorivo. Me-
rili smo potisno silo raketnega pogona (slika 16) ter temperaturo (slika 17) in tlak (slika
18) v izgorevalni komori raketnega pogona in preverili vpliv izhodnega kota raketne šobe
na potisno silo (slika 16). Rezultate meritev tlaka in potisne sile smo tudi primerjali z
napovedmi modela (sliki 19 in 20).

Odstopanja od teoretičnnih napovedi časovnega poteka potisne sile raketnega pogona, tlaka
v izgorevalni komori in temperature gorenja goriva smo pripisali nečistočam v gorivu in oksi-
dantu, ki zmanjšujejo temperaturo gorenja, slabi lastnosti mešanice goriva in oksidanta, saj
je le-ta higroskopična in relativno dolgem času ohlajanja v kalupih in strjevanja goriva, kar
daje gorivu dosti časa, da na sebe veže vlago iz okolice pa tudi vžigalni napravi, ki ne pri-
žge celotno mešanico goriva in oksidanta istočasno, kar je povzročilo popačenje valjastega
kanala v gorivu.

Na koncu bi še izpostavili, da bi bilo potrebno meritve opraviti s kakovostnejšo mešanico
goriva in oksidanta, ki nima higroskopičnih lastnosti in katere gorivo na sebe nima ve-
zane molekule vode, saj so slabe lastnosti uporabljene mešanice goriva in oksidanta močno
vplivale na meritve. Za gorivo bi tako lahko uporabili alkoholni sladkor eritritol, ki na
sebe nima vezanih molekul vode, nastala mešanica pa nima higroskopičnih lastnosti. Je pa
to gorivo dražje in manj dostopno. Lahko bi tudi izboljšali vžigalno napravo tako, da bi
nastavili več nabojev za vžig vzdolž kanala v gorivu. S tem bi izboljšali sočasnost vžiga
celotnega stolpca goriva. Poleg tega bi lahko še naredili meritve za več različnih izhodnih
kotov raketne šobe in bi tako preverili, če je res najboljše izbrati izhodni kot med 12∘ in 15∘.

Ker je področje raketarstva zelo široko, ker obstaja ogromno različnih tipov raket, od ta-
kšnih, ki uporabljajo trdo gorivo, tekoče gorivo, pa vse tja do hibridnih raket in je nemogoče
vse zajeti v diplomskem seminarju, priporočam vsem zainteresiranim bralcem, da si pogle-
dajo spletna predavanja Inštituta za tehnologijo Madras v Indiji [6] ali pa preberejo kakšno
zanimivo poglavje iz knjige Mechanics and thermodynamics of propulsion [4], saj oba vira
zajemata začetna pa tudi naprednejša poglavja iz raketne tehnologije.
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