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1.0 Raket princippet:
En raket fungerer ved "at kaste masse bagud", og således vil den skitserede "raketbil" kunne opnå en
fremdrift, hvis snoren der holder loddet på "bilen" klippes over.

I praksis er denne form for elastikdrevne raketmotor ikke anvendelig, omend den er illustrativ.
Forestiller man sig eksempelvis, at vognen medbringer et antal lodder, og at elastikdrevet kan
genlades og affyres med korte intervaller bliver den opnåelige hastighed naturligvis større end hvad
man opnår med det første lod - også selvom den samlede lodmasse er den samme.
Den opnåelige hastighed kan under simple antagelser beregnes idet systemet af vogn og lodder er
underlagt impulsbevarelse. Hvis der ses bort fra friktion, og hvis det antages at lodmassen afkastes
ved et konstant masseflow, kan man opskrive betingelserne for impulsbevarelse:
mdm⋅vdv−dm⋅v−v e =m⋅v
hvor: dv er fartøjets hastighedstilvækst.
v er fartøjets hastighed.
ve er den hastighed (i forhold til fartøjet), hvormed brændstofmassen afkastes.
m=m(t) er fartøjets masse.
dm er fartøjets masseændring.
M0 er fartøjets masse uden brændstof.
∆M er den samlede masse af brændstof.
Det ovenstående udtryk kan integreres til at give den samlede hastighedstilvækst ved det samlede
brændstofforbrug:
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mdm⋅vdv≈m⋅vv⋅dmm⋅dv
m⋅vv⋅dmm⋅dv−v⋅dmv e⋅dm=m⋅v
m⋅dvv e⋅dm=0
⇔
v slut
M0
dm
∫ dv= ∫ −v e⋅ m ⇔
0
M 0 M
v slut =v e⋅ln

⇒
⇔

M 0 M

M0

Denne sammenhæng kaldes raketligningen, og angiver den største hastighedstilvækst en raket kan
opnå. Størrelsen (M0+∆M)/M0 kaldes masseforholdet.
Da der ikke er medregnet virkningen fra hverken luftmodstand eller tyngdekraft, gælder
raketligningen principielt kun i rummet, langt fra nærmeste himmellegeme, men som en generel
betragtning har den naturligvis stor værdi - og iøvrigt kan tyngdekraften let indregnes når fartøjets
bevægelsesretning kendes.
Formålet med de fleste raketopsendelser at at opnå så høj en sluthastighed som muligt. Dette gælder
både ved sattellitopsendelser og ved opsendelse af sonderaketter, ihvertfald for den del af
opsendelsen der foregår i den tyndere del af atmosfæren. Det ses at en høj sluthastighed enten kan
opnås ved at have et godt masseforhold eller ved at have en høj udstødningshastighed. Da
logaritmefunktionen imidlertid vokser meget langsomt opnås den bedste performanceforbedring
gennem at øge udstødningshastigheden.
Raketligningen angiver en rakets opnåelige hastighedstilvækst. For en flertrinsraket benyttes formlen
til at beregne hastighedstilvæksten for hvert trin. Da masseforholdet har begrænset indflydelse på
sluthastigheden kan det i reglen betale sig at dele en raket op i flere trin selvom massforholdet vil
være dårligt i den første fase af opsendelsen.
I eksemplet med "raket" bilen er det en spændt elastik der udgør energikilden. Den potentielle energi
i den spændte elastik omsættes til kinetisk energi i loddet. I bedste fald er denne proces tabsfri, og
der gælder:
E pot , elastik  E kin , lod =½  M⋅v 2e
For en given potentiel energi (dvs. elastik) øges udstødningshastigheden hvis loddet gøres lettere.
Den samme betragtning gælder for en "rigtig" raket, hvor energikilden er en kemisk forbrænding, der
frigiver en given energi pr. mol udstødningsgas: For de kemiske reaktioner der frigører den samme
energimængde, bliver udstødningshastigheden størst i det tilfælde hvor molvægten af
udstødningsgasserne er mindst. I praksis betyder ønsket om lav enhedsmasse af udstødningen, at
udstødning på gasform foretrækkes frem for vædskedråber og partikler. Som energiklide foretrækkes
almindeligvis en kemisk reaktion, da den giver en meget høj energiudvikling pr. kg brændstof og
forbrændingskammer, som kun svært kan matches af andre energikilder.
Når udstødningen er på gasform får man yderligere den fordel, at gassen kan ekspandere gennem en
dyse fra et tryksat forbrændingskammer og til omgivelserne. Derved får udstødningsgasserne en
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hastighedsforøgelse, som ikke er mulig for en inkompressibel udstødning (dvs. vædsker eller faste
stoffer).
Et forbrændingskammer med dyse er skitseret
på figuren. Pilene angiver størrelsen af
trykket i forbrændingskammeret (eller rettere:
den lokale kraftvektor pr. arealenhed). Man
kan forestille sig, at hvis trykket i
forbrændingskammeret har værdien pc (index
c for "chamber"), og dysen har kværk arealet
At (index t for "throat"), så vil de enkelte
kraftvektorer i hele brændkammeret summere
til 0, bortset fra at der kommer til at mangle
et bidrag fra kværken, hvorfor der opstår en
netto fremadrettet kraft svarende til
brændkammertryk multipliceret med
kværkareal. Da udstødningsgasserne imidlertid accelereres gennem dysen, kan det samlede udtryk
for raketmotorens reaktionskraft (thrust) skrives som:
T = p c⋅At⋅c f
hvor cf er den såkaldte thrust koefficient, som typisk antager en værdi på ca. 1.5, og dermed betyder
temmelig meget for raketmotorens samlede ydelse.
Det kan vises at udstødningsgassernes hastighed gennem dysekværken er sonisk, dvs. lydens
hastighed i den pågældende gas ved den pågældende temperatur. I dysens divergerende del er
hastigheden supersonisk, hvilket har den konsekvens at strømningen ikke påvirkes bagud af
forhindringer i strømningen - hastighedsfeltet inde i dysen påvirkes ikke af forholdene udenfor.
Dysen tilpasses, så trykket i udgangen (exit) er det samme som omgivelsestrykket. Hvis gassen
ekspanderer til under omgivelsestryk, så suges der luft udefra ind i dysen, med et deraf følgende
energitab. Såfremt gassen ikke ekspanderes helt til omgivelsestryk inde i dysen, så vil den sidste del
af ekspansionen foregå eksternt, og den hastighedsforøgelse som herved opnås vil være i alle
tænkbare retninger, og dermed "tabes" der impuls. Hastigheden ve (indeks e for "exit")ved dysens
udgang antager, på grund af den supersoniske strømning, altid den samme værdi for en given dyse,
men såfremt dysen er mistilpasset, så kunne man have opnået en højere værdi for ve med en anden
dyse. Mistilpasningen betyder endvidere at der bliver en trykforskel mellem omgivelsestryk og
dyseudgangen, som bidrager til reaktionskraften (enten positivt eller negativt):
dm
T = ⋅v e  p e − p∞ ⋅Ae
dt
Når en raket stiger op gennem atmosfæren vil omgivelsestrykket falde, og den dyse der er optimal
ved overfladen vil blive stadig mere mistilpasset. Ofte vælger man derfor at tilpasse dysen det det
gennemsnitlige omgivelsestryk som findes under opsendelsen. Da der er supersonisk strømning i
dysen, vil impulsbidraget til reaktionskraften være konstant for den givne motor. Derfor kan
reaktionskraften ved omgivelsestrykket p2 let beregnes, hvis reaktionskraften ved omgivelsestrykket
p1 kendes:
T  p 2 =T  p1  p1− p 2 ⋅Ae
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Udstødningshastigheden ve er i princippet et oplagt mål for raketmotorens performance, men da man
har tradition for at benytte forskellige enhedssystemer i forskellige dele af verden bliver
udstødningshastigheden i praksis kun sjældent brugt som mål for en raketmotors performance.
Istedet benyttes den specifikke impuls, som beregnes ud fra raketmotorens leverede totalimpuls,
brændstofmassen og tyngdeaccelerationen:
tb
∫ T⋅dt
I sp=

0
g⋅m p

hvor tb er raketmotorens brændtid og mp er brændstofmassen. Den specifikke impuls måles i
sekunder, uanset hvilket enhedssystem der benyttes.
Sammenhængen mellem den specifikke impuls og den effektive udstødningshastighed ve,effektiv kan ses
af at motorens gennemsnitligt levedere reaktionskraft er:
m
 =v e , effektiv⋅ p
T
tb
hvorefter den specifikke impuls kan beregnes:
m
v e , effektiv⋅ p⋅t b

T⋅t b
tb
v
I sp =
=
= e , effektiv
g⋅m p
g⋅m p
g
Den specifikke impuls er et mål for raketmotorens samlede performance, dvs. inklusiv virkningen af
dysen. Som mål for brændstoffet alene benyttes ofte den karateristiske hastighed c*:
tb
At⋅∫ p c⋅dt
c *=

0
mp

hvor At er arealet af dysekværken og pc er trykket i forbrændingskammeret.
1.1 Kemiske raketter:
Raketmotoren adskiller sig fra alle andre forbrændingsmotorer ved at den ikke benytter ilt fra
omgivelserne. Istedet skal den have både brændsel og iltningsmiddel tilført for at fungere.
Iltningsmidlet behøver ikke at være ilt - det skal blot være "brand nærende". I praksis anvender man
eksempelvis:
*
Ammoniumperchlorat
*
Hydrogenperoxid
*
Salpetersyre
foruden naturligvis (flydende) ilt. Når ilten er flydende er det naturligvis på grund af at den ville fylde
urimeligt meget på gasform.
De brændsler der anvendes er kulbrinter af næsten enhver art, samt metaller (specielt aluminium).
Nedenfor ses typiske værdier for udstødningshastighedernes størrelse ved forskellige
brændstofkombinationer. Når det specifikt angives at være ved "sea level", er det fordi de opnåelige
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udstødningshastigheder ved ekspansion til vakuum naturligvis vil være noget større, men dog ikke så
lette at måle.
Brændstof

Ve (m/s) - Sea level

LOX/H2

3830

LOX + UDMH

3070

LOX + RP-1

2950

HNO3 + RP-1

2630

AP baseret fast brændstof

2612

Sortkrudt

1000

De faktorer der bestemmer ve for en given raketmotor er den energi der frigives ved forbrændingen,
udstødningsgassernes middelmolmasse, udformningen af dysen samt tab. Tabene udgøres dels af
friktion i dysen og dels af varmetab. Når man designer en raketmotor skal der vælges et passende
blandingsforhold mellem iltningsmiddel og brændsel. Umiddelbart ville man vælge det støkiometriske
blandingsforhold, da dette udgør maksimum for den ved forbrændingen frigivne energi. Det giver
imidlertid også den højeste forbrændingstemperatur, og dermed det største varmetab. Endvidere
giver det ikke nødvendigvis den laveste middelmolmasse for udstødningen, hvorfor man i praksis må
forsøge at beregne sig frem til et optimalt blandingsforhold for den givne motor.
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2.0 Den praktiske udformning af en raketmotor:

2.1 Flydende brændstof - bipropellant raketmotor:
For bipropellant motorer er både brændsel og
iltningsmiddel på flydende form, ihvertfald i
tankene.
Brændsel og iltningsmiddel pumpes fra tankene
og ind i brændkammeret. De to komponenter
føres ind i brændkammeret gennem en injektor,
hvis formål det er at forstøve og blande
komponenterne inden de antændes. Undervejs
passerer brændsel og iltningsmiddel gennem et
eller flere ventilsæt, som dels tjener som
"hovedafbryder" og dels bruges til at finjustere
masseflowet ind i brændkammeret.
Pumpen drives af en gasgenerator, som typisk
anvender katalytisk dekomponeret
hydrogenperoxid, men som i enkelte tilfælde
også kan være drevet af det samme brændsel/
iltningsmiddel som selve raketmotoren, sådan
som det er vist på figuren. Udstødningen fra
pumpen føres som regel blot ud i det fri (med
samme orientering som hovedudstødningen),
og ses ofte som små udstødninger på siden af
dysen. I særligt højeffektive raketmotorer, som
eksempelvis rumfærgens hovedmotorer, føres
pumpe udstødningen ind i
forbrændingskammeret, og bidrager til den
samlede reaktionskraft.
Da både dyse og forbrændingskammer bliver temmelig varme søger man ofte at afkøle disse ved
hjælp af noget af brændslet. I en sådan regenerativt kølet raketmotor føres en del af brændslet typisk
gennem et spiralviklet rør, som omslutter både dyse og brændkammer. Udover at man på denne
måde undgår at overbelaste de anvendte materialer har den regenerative afkøling den fordel, at det
meste af den varmeenergi, som ellers ville være tabt til omgivelserne transporteres tilbage ind i
forbrændingskammeret, hvorfor man for en forbedret virkningsgrad. Principieltkunne man også køle
regenerativt med iltningsmiddel - og det har også været gjort i enkelte tilfælde - men kombinationen
af varme metaldele og et aggressivt iltningsmiddel er normalt dårlig.
Som et alternativ til den pumpe drevne bipropellant motor kan man vælge at tryksætte tankene, og
lade trykforskellen mellem tank og forbrændingskammeret klare brændstoftilførslen. Det kræver
naturligvis, at man holder tanktrykket højere end brændkammertrykket, hvorfor tankenes strukturelle
egenvægt øges. For relativt små raketter kan denne forøgelse af tankenes egenvægt dog være
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sammenlignelig med den strukturelle egenvægt der spares når man ikke længere behøver pumpe og
pumpeophæng. Desuden slipper man for den komplicerede pumpe, som også umiddelbart er den
mindst driftsikre del af en bipropellant motor.
Nedenstående eksempel på en bipropellant motor er "RS-72" som er udviklet i samarbejde mellem
Boeing Rocketdyne (USA) og Astrium (Tyskland). Det er en nyudviklet (ca. 1999) motor til at
montere på det øverste trin af en flertrinsraket. Den drives på nitrogen tetraoxyd og mono methyl
hydrazin, hvilket giver en hæderlig specifik impuls, som dog ligger godt 100 sekunder lavere end
hvad man kan opnå med brint og ilt. Det interessante ved denne motor er imidlertid, at den skal
anvendes til banemanøvrer, der kræver at den tændes og brænder flere gange i afmålte tidsperioder,
hvilket sker når man vil sende sattellitter til synkron banen, eller når man sender sonder afsted til
månen og planeterne. Den anvendte brændstofkombination giver lang holdbarhed i optanket tilstand,
hvilket ikke er tilfældet med ilt og brint. Desuden er denne brændstof kombination hypergol, dvs. den
antænder ved sammenblanding - også under de lidt specielle tryk og temperaturforhold som råder i
rummet.

RS-72 Storable Upper Stage Engine
Engine

RS-72

Propellants:

NTO/MMH

Thrust (vacuum):

12,450 lbf.
(55.4 kN)

Specific Impulse (vacuum):

338 sec.

Chamber Pressure:

895 psia
(61.7 bar)

Mixture Ratio (O/F):

2.05

Weight:

340 lb.
(154 kg)

Area Ratio:

300

Length:

90 in.
(2286 mm)

Restarts:

Multiple

(Fra Boeing Rocketdyne's webside)
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2.2 Fast brændstof raketmotor:
De faste brændstoffer som benyttes til raketmotorer består i virkeligheden af en blanding af faste
iltningsmidler og faste brændsler. Frem til 2. verdenskrig bestod faste raketbrændstoffer i praksis af
sortkrudt, men under og efter krigen udvikledes stærkt forbedrede alternativer, som i realiteten giver
en næsten lige så høj specifik impuls som hvad man kan opnå med flydende brændstof motorer - og
med en højere densitet, hvilket betyder at det opnåelige energiindhold pr. raketvolumen bliver mindst
lige så højt.
Moderne faste brændstoffer består af et iltningsmiddel (som næsten altid er ammoniumperchlorat),
og som regel også aluminium pulver, som er slemmet op i en polymer binder. Man taler om composit
brændstoffer - i samme betydning som når man taler om composit materialer iøvrigt. I nogle tilfælde
erstattes det faste iltningsmiddel med forskellige nitrerede forbindelser (eksempelvis nitrocellulose,
trotyl og HMX), og denne klasse af brændstoffer kaldes double-base. Sidstnævnte anvendes næsten
udelukkende til militært brug, idet de kan optimeres til at være meget røgsvage. Til alle andre formål
er composit brændstofferne fremherskende, da teknologien er meget simplere og dermed billigere.
Rent mekanisk er raketmotorer til fast brændstof meget simple. Brændstoffet opbevares i selve
brændkammeret. Dette betyder at brændkammeret bliver "stort", og da det skal være trykbærende
giver det umiddelbart en ret høj egenvægt. Imidlertid er selve brændstoffet ikke korroderende eller
på anden måde aggressivt over for brændkammeret, hvilket muliggør at man kan anvende moderne
letvægtsmaterialer og dermed alligevel opnå respektable masseforhold. Det største problem er at
brændkammeret skal beskyttes mod varmen fra forbrændingen. I nogle tilfælde kan brændstoffet selv
udgøre en del af varmeisoleringen, men den almindelige praksis er at lægge en varmeisolerende
"liner" mellem brændstoffet og brændkammer væggen.
Man har måske en umiddelbar forestilling om at fast
raketbrændstof forbrænder eksplosionsagtigt, men således
forholder det sig slet ikke. Antænder man et stykke fast
brændstof, vil det brænde med en veldefineret flammefront og
brændhastighed. Typiske brændrater ligger mellem 4 og 12mm/s,
men ved hjælp af forskellige katalysatorer i brændstoffet, kan
langt højere brændrater opnås hvis man ønsker det.
Masseflowet i en raketmotor med fast brændstof er bestemt af brændstoffets brændrate og det areal
hvorfra forbrændingen foregår. Fylder man hele brændkammeret op med brændstof er forbrændingen
nødt til at foregå fra brændstofblokkens endeflade, og dermed bliver det svært at opnå et stort
masseflow. Derfor udformes brændstofblokken almindeligvis med en hulning - en såkaldt sjæl hvorfra forbrændingen foregår. Når forbrændingen skrider frem forbruges brændstoffet uniformt i
alle retninger fra den eksponerede overflade, og sjælens facon for derfor afgørende indflydelse på
hvordan masseflowet varierer genne forbrændingen. Almindeligvis ønsker man at motoren skal
levere en nogenlunde konstant reaktionskraft gennem forbrændingen. Det viser sig at dette
tilnærmelsesvis kan opnås ved at benytte en sjæl med et stjerneformet tværsnit.
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Beregner man overfladen for
flammefront isochronerne for den
geometri der er vist på figuren, vil
man se at det eksponerede brændstof
areal holder sig næsten konstant indtil
flammefronten når brændstofblokkens
ydervæg.
Når man ofte tilstræber en konstant
reaktionskraft er det fordi det giver
den bedste udnyttelse af materialerne i
brændkammeret. Hvis brændkammer
trykket varierer meget under
forbrændingen skal
forbrændingskammeret være
dimensioneret til det størst forekommende tryk - og
dermed vil det være overdimensioneret under det
meste af forbrændingen. Der er dog situationer,
hvor man har brug for et varierende forløb af
reaktionskraften, og det er muligt ved at variere på
sjælens geometri at opnå både voksende og
aftagende forløb. Ved desuden at have forskellige
brændstoflag kan man opnå forløb som både vokser
og aftager flere gange.
Brændraten for brændstoffet afhænger af trykket og
beskrive ofte ved St.Robert's formel:
r=a⋅P cn
hvor r er brændrate ved brændkammer trykket Pc.
De to koefficienter a og n er specifikke for den
enkelte type brændstof. Tryk eksponenten n skal
have en værdi mellem 0 og 1 for at forbrændingen er
stabil. Dette influerer på valget af det anvendte iltningsmiddel. De typiske kandidater til faste
uorganiske iltningsmidler findes i gruppen af nitrater, chlorater og perchlorater. Hovedparten af
kandidatmaterialerne kan umiddelbart sorteres fra fordi de ikke er kemisk stabile, dvs. at de kan suge
fugt eller at de har for let ved at dekomponere, eller fordi de indeholder elementer med
uhensigtsmæssig høj molekylvægt. Af de kandidater der bliver tilbage må man desuden fravælge
chloraterne fordi de har en trykeksponent som er større end 1. Det iltningsmiddel som almindeligvis
vælges til brug i fastbrændstofmotorer er ammoniumplerchlorat, på grund af sit høje iltindhold og
moderate molekylvægt - og fordi det har en trykeksponent på ca. 0.5.
Det bemærkes at St. Robert's formel er en "observations lov" og ikke en naturlov - og at den derfor
kun gælder approximativt. Det vil dog i reglen være muligt at opskrive en sammenhæng mellem tryk
og brændrate baseret på St. Robert's formel i begrænsede trykintervaller.
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For raketmotorer med en meget lang sjæl kan der opstå et trykfald gennem forbrændingskammeret,
hvorfor forbrændingsgasserne vil opnå mærkbare hastigheder allerede inden de når dysen. Herved
sker der ofte en lokal forøgelse af brændraten der hvor gashastigheden er stor. Dette fænomen kaldes
erosiv forbrænding, skønt der i virkeligheden ikke er tale om en erosions process, men derimod om
en øget varmeoverførsel mellem forbrændingsgasserne og det faste brændstofs overflade.
2.3 Hybrid raketmotor:
I en hybrid raketmotor kombineres principperne fra bipropellant og fastbrændstof motorerne. I denne
motortype pumpes et flydende iltningsmiddel gennem et forbrændingskammer som indeholder et
brændsel på fast form. Den inverse hybridmotor hvor brændslet er flydende og iltningsmidlet er fast
er teknisk mulig, men uden praktisk betydning.
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Brugen af et flydende iltningsmiddel giver mulighed for en højere specifik impuls en hvad der kan
opnås med faste iltningsmidler, og ved kun at have en enkelt flydende komponent sparer man
halvdelen af bipropellant motorens kompleksitet. Tilsvarende sparer det på kompleksiteten at det
faste brændsel ikke skal indeholde et fast iltningsmiddel.
Sikkerhedsmæssigt regnes hybridmotoren at være fordelagtig i forhold til både faststofmotoren og
bipropellant motoren, idet den (som bipropelantmotoren) er helt ufarlig at håndtere så længe den
ikke er tanket med iltningsmiddel, og desuden er brændsel og iltningsmiddel ikke blandbare, hvorfor
et eventuelt uheld ikke bliver så omfangsrigt som ved de andre raketmotor typer.
Det finurlige ved hybridmotoren er netop at brændsel og iltningsmiddel ikke er blandbare.
Forbrændingen af brændslet sker ikke på brændslets overflade, som det er tilfældet med faststof
motoren. Forbrændingen afhænger istedet af at brændslet bliver varmt og fordamper fra overfladen,
hvorefter det kan blandes med iltningsmidlet og forbrænde. Dette svarer helt til den erosive
forbrænding der kan forekomme i faststofmotorer. Af denne grund er det vanskeligt at opnå store
masseflow i en hybridmotor, og det er iøvrigt også vanskeligt at opnå bare nogenlunde konstante
forbrændingsforhold. Derfor har hybridmotoren indtil for nyligt ikke haft nogen som helst praktisk
anvendelse, men er nu begyndt at vinde frem, da den kan give en specifik impuls, som er
sammenlignelig med biproppellant motoren, med lavere kompleksitet og højere densitet - og fordi
den giver mere miljøvenlige udstødningsgasser end de fleste faststofmotorer.

2.4 Flydende brændstof - monopropellant raketmotor:
Monopropellant motoren er baseret på at visse stoffer, eksempelvis hydrogenperoxid eller hydrazin,
kan bringes til en exotherm dekomposition ved kontakt med en katalysator. Brændstoffet ledes
typisk gennem et net belagt med katalysator på sin vej ind i forbrændingskammeret, hvorefter det
overgår til gasfase ved høj temperatur.

Monopropellant motorer anvendes stort set udelukket om bord på sattellitter, da de udmærker sig
ved dels at kunne opbevares længe i tanket tilstand i rummet, og dels ved at er yderst driftssikre og
dels ved at de kan startes og stoppes et stort antal gange.

2.5 Ion motor:
Ion motoren benytter en ioniseret gas som drivmiddel. Gas - typisk i form af xenon - føres fra en
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tryksat tank ind i et "forbrændingskammer", hvor den bombarderes med elektroner, hvorved den
ioniseres. Et svagt overtryk i kammeret tvinger den ioniserede gas ud i et elektrisk felt, hvor den
accelereres til hastigheder der langt overstiger hvad der kan opnås med kemiske raketmotorer1.
Slutteligt tilføres udstødningsgassen elektroner, så den bliver ladningsneutral.
Skønt de udstødningshastigheder der kan opnås med en ion motor er enorme, så er det genererede
masseflow meget lavt. En ion motors reaktionskraft bliver højst nogle få newton, og den er således
helt uegnet til brug i atmosfæren. I rummet er den til gengæld udmærket, da den kan drives med
energi fra solpaneler, og den kan være i drift i månedsvis, og således accelerere rumsonder til meget
høje hastigheder.

2.6 Nuklear raketmotor:
Nukleare raketmotorer kom på tegnebrættet da man planlagde at foretage bemandede Mars rejser.
Til dette formål havde man brug for en raketmotor, som kunne yde en reaktionskraft i samme
målestok som en almindelig bipropellant motor, men med en væsentlig højere specifik impuls.
Da et af midlerne til en høj specifik impuls er at holde udstødningsgassernes middelmolekylvægt så
lav som muligt vil det være fordelagtigt, hvis udstødningsgasserne udelukkende består af hydrogen.
Dette kan opnås ved at benytte en kærnereaktor som energikilde. I den nukleare raketmotor er der
således anbragt en kærnereaktor i "brændkammeret", og denne køles ved at pumpe hydrogen ned i
brændkammeret.
1

Dette er ét eksempel på en ion motor - også andre typer eksisterer.
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Da det stod klart at USA havde overhalet Sovjetunionen i månekapløbet skrinlagdes alle
amerikanske planer om Mars rejser, og programmet for nukleare raketmotorer blev nedlagt, skønt
man på det tidspunkt havde en fungerede prototype. Sovjetunionens tilsvarende program fortsatte
imidlertid helt frem til Sovjetunionens sammenbrud, og nu hvor der er en fornyet amerikansk
interesse for Mars rejser har amerikanerne valgt at fremme sit eget program ved at indkøbe teknologi
for nukleare raketmotorer i Rusland.
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3.0 Aerodynamiske kræfter:
Et legeme der bevæger sig gennem luften vil være under påvirkning af aerodynamiske kræfter. Disse
kræfter hidrører fra at der opstår trykforskelle i en luftstrøm der passerer et legeme. Umiddelbart vil der
forekomme en trykstigning foran legemet og et trykfald bag legemet. Når denne trykforskel virker på
legemets tværsnit udgør den en kraft, som virker bremsende på legemet. Denne kraft kaldes
luftmodstand eller drag. Såfremt legemet ikke er symmetrisk omkring hastighedsvektoren opstår der
tillige trykforskelle mellem legemets sideflader, som giver anledning til en kraft der kaldes opdrift eller
lift, og som er den kraft man udnytter når et fly er luftbårent, eller når en sejlbåd sejler for "halv vind".
En raket er normalt udformet så den er symmetrisk omkring sin længdeakse. Når dens hastighedsvektor
er sammenfaldende med rakettens længdeakse vil dens tværsnit være minimalt og der er ikke noget lift.
Imidlertid kan raketten rotere omkring sit tyngdepunkt, hvorved der bliver en vinkel  mellem
hastighedsvektoren og længdeaksen.  kaldes angrbesvinklen. Både lift og drag afhænger mærkbart af
  For en normalt udformet raket vil drag vokse med kvadratet på  (for  < ± ~15 º), mens liftet i
det samme vinkelinterval vil være proportionalt med . På et fly, vil vingen typisk være anbragt, så den
har en betydelig angrebsvinkel når flyet som helhed flyver ved 0 angrebsvinkel. Det betyder at liftet
stadig afhænger lineært med angrebsvinklen, men at nulpunktet forskydes til en passende negativ
angrebsvinkel.

Størelsen af de aerodynamiske afhænger af rakettens hastighed v, luftens densitet  og af
angrebsvinklen  og udtrykkes ved hjælp af Rayleigh's formel:
2
D=½⋅A⋅⋅c d ⋅v =q⋅c d 
L=½⋅A⋅⋅c l ⋅v 2=q⋅c l 
Hvor A er et referenceareal (efter eget valg) - typisk raketkroppens tværsnitsareal og cl()
(liftkoefficienten) og cd() (dragkoefficienten) er dimensionsløse størrelser som er afhængige af
rakettens geometri og størrelse.
Lift og drag er den samlede aerodynamiske kraftvektor angivet i dens komposanter i parallel og
vinkelret på hastighedsvektoren. Man kunne lige så god betragte komposanterne i parallel og vinkelret
på rakettens længdeakse: aksialkraften og normalkraften. Såfremt angrebsvinklen er lille er lift og
normalkraft tilnærmelsesvis ens, og tilsvarende gælder for drag og aksialkraft.
Aksial og normalkraft kan skrives med tilsvarende udtryk som ovenfor:
F A=½⋅A⋅⋅c A ⋅v 2=q⋅c A 
F N =½⋅A⋅⋅c N ⋅v 2=q⋅c N 
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3.1 Aerodynamisk stabilitet:
Aksialkraften kan antages at virke i rakettens tyngdepunkt, hvorimod normalkraften i princippet virker
overalt på rakettens krop og finner. Man kan imidlertid bestemme et resulterende angrebspunkt - center
of pressure - for normalkraften ved at betragte det aerodynamiske moment, som de enkelte dele af
raketten bidrager med. Såfremt man kender (eller kan beregne) de normalkræfter som virker på
rakettens dele antages den samlede normalkraft på raketten at kunne beregnes som summen de enkelte
deles normalkraftbidrag (dette kaldes komponentmetoden, og skønt den strengt taget ikke giver det
korrekte resultat, så kan den bringes i rigtig god overensstemmelse med virkeligheden ved at indføre
nogle såkaldte "interferens" bidrag). Tilsvarende antages det, at det moment som den resulterende
normalkraft giver anledning til omkring et arbitrært valgt referencepunkt på rakettens længdeakse, kan
sættes lig med summen af de momenter som de enkelte normalkraftbidrag giver anledning til omkring
samme referencepunkt. Koefficienter for normalkraft og aerodynamisk moment for næsekegler i
forskellig udformning, samt finner og cylindriske og koniske sektioner, kan findes i litteraturen.
Ved hjælp af komponentmetoden opskrives momentbalancen:
 F N raket⋅ X cp raket = F N n⋅ X cp n F N bt⋅ X cp bt  F N ct⋅ X cp ct  F N  fb⋅ X cp  fb
Her er FN leddene er normalkræfter i Newton og (Xcp) leddene angiver afstanden mellem
referencepunktet og liftets angrebspunkt for den enkelte komponent. Betydningen af index er som
følger:
n
: Nose
bt : Body Tube
ct
: Conical Transition
fb : Finn/body
Såfremt der er flere sektioner af samme art, tilføjes der naturligvis blot ekstra led til ovenstående
udtryk. Herefter udnytter man at normalkræfterne generelt kan skrives på formen:
F N =q⋅c N 
samt at:
∂ c 
c N ≈⋅∣ N
∣ =c ⋅
∂  =0 N 
Vi antager endvidere, at raketten er lige, og at den ikke roterer om sit tyngdepunkt. Hermed har alle
dele af raketten samme angrebsvinkel og samme hastighed, dvs: q og  er ens for alle komponenterne.
Indsættes dette i ovenstående momentbalance kan (Xcp) for raketten som helhed isoleres:
c N  n⋅ X cp nc N  bt⋅ X cp btc N  ct⋅ X cp ct c N   fb⋅ X cp  fb
 X cp =
c N  n c N  btc N  ct c N   fb
(Xcp) kaldes center of pressure.
Uanset hvilket referencepunkt man har valgt for beregningen, så vil det aerodynamiske moment i praksis
virke omkring tyngdepunktet. Det er derfor afgørende hvor (Xcp) befinder sig i forhold til tyngdepunktet
(Xcg) (målt i forhold til samme referencepunkt):
1. (Xcg) ligger foran (Xcp), hvilket betyder at det aerodynamiske moment virker modsat angrebsvinklen.
I dette tilfælde siges raketten at være aerodynamisk stabil.
2. (Xcp) sammenfalder med (Xcg). Det aerodynamiske moment er uafhængigt af angrebsvinklen og
raketten siges at være neutralt stabil.
3. (Xcp) ligger foran (Xcg). Det aerodynamiske moment virker nu i samme retning som angrebsvinklen,
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og raketten siges at være aerodynamisk ustabil.
Rakettens stabilitet har stor indflydelse på hvordan den flyver, hvis den undervejs i sin bane oplever at
blive skubbet lidt ud af kurs. En ustabil raket vil give sig til at snurre rundt og forsøge at flyve med halen
forrest. En neutralt stabil raket vil kunne ændre sin retning vilkårligt, hvilket betyder, at man ikke har
nogen som helst kontrol på hvor den lander. En stabil raket vil derimod blot "slå lidt med halen" og flyve
videre.

Den påvirkning, som slår raketten lidt ud af kurs vil typisk stamme fra vinden.
Kendskabet til (Xcg) og (Xcp) gør det muligt at lave en statisk stabilitetsanalyse. I princippet er raketten
stabil, hvis blot (Xcp) > (Xcg) men i praksis må denne betingelse forlanges overholdt med en vis margin.
Ofte opererer man med den "statiske margin":
 X − X cg 
SM = cp
d
som stabilitetsmål, med tommelfingerreglen, at 1 < SM < 2 for en "fornuftigt" designet raket. d er
rakettens diameter. Det ligger i denne vurdering, at hvis SM er for stor, vil raketten reagere meget
hurtigt på forstyrrelser, hvilket dels giver en stor følsomhed overfor sidevind, og dels giver et
"uøkonomisk" baneforløb.
Når man laver sin stabilitetsanalyse skal man principielt undersøge forholdene under hele baneforløbet.
Tyngdepunktet flytter sig når raketten accelererer, og de aerodynamiske koefficienter ændrer sig med
hastigheden. Man kan i reglen tillade sig at se bort fra at en eventuel rotationsbevægelse vil påvirke både
hastighedsvektor og angrebsvinkel, så den ikke længere er ens for alle rakettens komposanter, men
principielt kunne dette påvirke rakettens stabilitets egenskaber. Endvidere afhænger de aerodynamiske
kræfter og momenter af angrebsvinklen, hvilket betyder at stabilitetsmargin formindskes eller bliver
negativ ved store angrebsvinkler. Almindeligvis forekommer de store angrebsvinkler dog kun lige
omkring start tidspunktet, hvor rakettens egen hastighed er så lille at man ikke kan se bort fra luftens
hastighed - dvs. sidevind.
3.2 Luftmodstand:
Luftmodstanden frembringes af flere forskellige mekanismer. De vigtigste er formmodstand,
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basemodstand og overfladefriktion.
Formmodstanden hidrører fra at luftstrømmen skal ledes uden om raketten.
Basemodstanden hidrører fra det undertryk som opstår umiddelbart bag raketten.
Overfladefriktion hidrører fra friktionskræfter i det såkaldte grænselag, som er en hinde af luft der
omslutter raketten. Inderst i grænselaget følger luftmolekylerne rakettens overflade. Yderst i
grænselaget følger luftmolekylerne omgivelsesluftens bevægelser, og der bliver følgeligt en ganske
stor hastighedsgradient ud gennem grænselaget. Overfladefriktionen afhænger desuden også i en vis
udstrækning af rakettens overfladerughed.
Størrelsesforholdene mellem de enkelte former for luftmodstand afhænger af rakettens geometriske
form, dens størrelse og dens hastighed. Ved lave hastigheder hidrører hovedparten af luftmodstanden
fra overfladefriktion, og næsten al resten fra basemodstand. Ved supersoniske hastigheder - og
specielt ved soniske hastigheder - kan formmodstanden dog blive meget stor
Så længe raketmotoren er tændt, vil udstødningsgasserne ekspandere til omgivelsestryk, og dermed til
dels fylde det vakuum, som ellers opstår bag basen. Basemodstanden vil derfor øges idet motoren
brænder ud.
3.3 Aerodynamisk opvarmning:
De luftmolekyler der befinder sig lige foran raketten vil blive udsat for en uelastisk kollision der
accelererer dem fra stilstand op til rakettens hastighed.
Da kollisionen er uelastisk vil hele ændringen i kinetisk energi omsættes til
varme. Resultatet bliver at molekylet undergår en temperaturstigning ∆T som
stort set er proportional med kvadratet på rakettens hastighed
(temperaturstigningen bliver ikke eksakt proportional med kvadratet på
hastigheden fordi luftens varmekapacitet er temperaturafhængig).
Luftmolekylets resulterende temperatur kaldes totaltemperaturen (eller
stagnationstemperaturen):
T total =T 0T
Hvor T0 er omgivelsestemperaturen.
Totaltemperaturen angiver temperaturen i luften foran raketten, hvilket således er den øvre grænse for
rakettens egen overfladetemperatur. I praksis er rakettens overfladetemperatur noget lavere på grund af
overfladens varmekapacitet og fordi varmetransmissionen mellem luft og overflade ikke er specielt god.
Desuden vil raketten også afgive varmestråling til omgivelserne. Resultatet er at overfladetemperaturen
vil variere langsommere end totaltemperaturen, og at den langt fra vil antage så ekstreme værdier.
Alligevel kan overfladetemperaturen godt blive betragtelig. Eksemplet nedenfor viser den beregnede
temperatur på overfladen af næsekeglen, samt totaltemperaturen for en raket der når en hastighed på ca.
1.7km/s og når til 75 kilometers højde.
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4.0 Sonderaketter:
Sonderaketter benyttes til at lave målinger i atmosfæren - Enten egentlige atmosfære målinger, eller
målinger af interaktionen mellem atmosfære og rummet. Desuden benyttes sonderaketter til diverse
former for materialeforsøg, idet der kan opnås nogle relativt lange forløb under stort set vægtløs
tilstand.
Sonderaketter er relativt modulært opbygget. De indeholder motor, nyttelast og et faldskærmssystem til
at muliggøre bjergning af nyttelasten. Mange af de sonderaketter der benyttes til videnskabligt brug
findes i "familier", med flere raket trin og med nytelastsektioner i forskellige længder, så man kan
tilpasse sig det specifikke behov ved den enkelte opsendelse.

De fleste sonderaketter er uden aktiv styring, dvs. de baserer sig udelukkende på aerodynamisk
stabilitet. I nogle tilfælde vinkler man finnerne en smule, for at give raketten et begrænset spin
omkring længdeaksen, hvilket giver yderligere stabilitet, men til gengæld også øget luftmodstand.
Da størstedelen af den moderne atmosfæreforskning omhandler atmosfærens interaktion med
rummet, foregår mange sonderaket opsendelser i polområdet. Som eksempler på opsendelses steder
kan nævnes Poker Flat (Alaska), Churchil (Canada), Kanger lussuaq (Grønland), Andøy (Norge),
Esrange (Sverige).
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4.1 Baneberegning for sonderaketter:
En fritflyvende raket er påvirket af tyngdeaccelerationen, luftmodstand, lift samt raketmotorens thrust.
Som vist på figuren virker disse kræfter - på nær liftet - i rakettens tyngdepunkt.

Thrusten virker i rakettens længderetning, mens luftmodstanden virker modsat hastighedsvektoren.
Tyngdekraften er rettet lodret nedad. Liftet er rettet vinkelret på hastighedsvektoren, men bliver 0 når
angrebsvinklen er 0.
Når raketten er fritflyvende kan den rotere omkring tyngdepunktet,
hvilket betyder at thrusten ikke nødvendigvis virker i hastighedsvektorens
retning. Liftet er interessant i den forstand at det ikke virker i
tyngdepunktet, men derimod indvirker netop på rotationsbevægelsen.
Den samlede banemodel vil derfor rumme 6 frihedsgrader, og bliver
ganske kompliceret at opstille. Almindeligvis vælger man derfor en lidt
simplere betragtning, hvor man antager at raketten er aerodynamisk
stabil, og derfor i praksis flyver med en meget lille angrebsvinkel. Hermed
kan man nøjes med at betragte tyngdepunktets banebevægelse.
Banen søges beskrevet i et sædvanligt XY-koordinatsystem med origo
lige under affyringsrampen, med Y-aksen lodret opad (antiparallelt med
tyngeaccelerationen), og med X-aksen vandret. Ved hjælp af de viste
kræfter opskrives accelerationsvektoren:
dv x T − D⋅cos 
dv y T −F A ⋅sin
=
=
−g
dt
m
dt
m
Det er muligt yderligere at simplificere bevægelsesligningerne, idet  kan elimineres ved brug af den
resulterende fart v:

Introduktion til raketfysik

23

cos =

vx
v

sin=

vy
v

v=  v 2x v 2y

hvoraf:
dv x T −D v x
=
⋅
dt
m
v

dv y T − D v y
=
⋅ −g
dt
m
v

Positionen bestemmes herefter ved integration af hastighedsvektoren:
ds x
ds y
=v x
=v y
dt
dt
Almindeligvis afskydes en sonderaket fra en affyringsrampe, hvis formål det er at styre rakettens
bevægelse under den første del af accelerationen. Dette skyldes at den vind der måtte være tilstede på
affyringsstedet vil give anledning til en angrebsvinkel, som kan være betragtelig indtil raketten selv
kommer op i hastighed. Mens raketten befinder sig i rampen er  konstant lig med affyringsrampens
elevation. Ulempen ved affyringsrampen er at den giver anledning til friktion mod raketten, men dette er
naturligvis kun under en meget kort del af det samlede forløb.
De opstillede bevægelsesligninger gælder principielt også efter burnout - blot sættes thrusten T=0 i dette
tilfælde.
Det bemærkes, at rakettens masse m naturligvis varierer så længe raketmotoren brænder. Under
antagelse af at udstødningshastigheden ve er konstant mens raketmotoren brænder, vil thrust og
masseflow være proportionale. Rakettens masseflow kan derfor udtrykkes ved hjælp af rakettens
brændstofmasse, thrust og samlede impuls - eller mere bekvemt ved brug af den specifikke impuls:
dm
T
=
dt g⋅I sp
Som oftest ønsker man at genfinde ihvertfald nyttelasten fra en sonderaket
i nogenlunde intakt stand, hvorfor man undervejs i baneforløbet frigører en
faldskærm. Kort tid efter faldskærmens frigørelse vil rakettens vandrette
hastighedskomposant i forhold til den omgivende luft være nul - dvs. den
vil følge med vinden. Den lodrette bevægelse vil være bestemt af
tyngdekraften på raketten samt af faldskærmens luftmodstand.
Luftmodstanden på faldskærmen er som vanligt proportional med
kvadratet på hastigheden, mens tyngdekraften vil være (tilnærmelsesvis)
konstant. Dette bevirker at den lodrette hastighed vil indstille sig således at
der er ligevægt mellem tyngdekraft og luftmodstand.
dv y D
= −g
dt m

D=½A p⋅⋅c dp⋅v 2y



v ligevægt= 2

mg
A p⋅⋅c dp
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hvor D er luftmodstanden på faldskærmen, Ap er faldskærmens plane areal og cdp er faldskærmens drag
koefficient.
4.2 Bevægelsen langt fra rampen:
Ved opstillingen af rakettens bevægelsesligninger antages tyngdeaccelerationen at være antiparallel med
Y-aksen og konstant. Da Jordens form er svagt ellipsoid vil tyngedeaccelerationen på overfladen
afhænge af breddegraden Φ med :
m
g 0=9.780490 2⋅10.0052884 sin2 −0.0000059 sin2 2 
s
Tyngdeaccelerationen aftager desuden med kvadratet på afstanden til Jordens centrum. Som værdi for
Jordens radius R0 kan man benytte R0 = 6371315 m (middelradius), hvis den lokale jordradius på
affyringsområdet ikke kendes. Tyngdeaccelerationen i højden Sy bliver da:
g y =g 0⋅

R0 2

R 0S y

I praksis er R0 dog så stor, at man op til 120 km kan anvende følgende approksimation ( med Sy i
meter):
g y =g 0⋅3.086⋅10−6⋅S y
med en fejl på mindre end 1%.
Når raketten kommer "langt" væk fra affyringsrampen må man endvidere tage hensyn til at Jordens
krumningantagelse bevirker at tyngdeaccelerationen ikke længere er antiparallel med Y-aksen, men
istedet har vinklen  i forhold til Y-aksen. Så længe banen holder sig inden for den halve klode kan man
bevægelsesligningerne:
=−arctan 
dv x T − D v x
=
⋅ g y⋅sin
dt
m
v

x

R0 y

dv y T − D v y
=
⋅ −g y⋅cos 
dt
m
v

Bemærk, at fortegnet på x korrektionen skyldes fortegnskonventionen for .

Introduktion til raketfysik

25

Da jordens overflade ikke længere følger X-aksen, må
højden Sy over jordoverfladen beregnes separat:
s y =  x 2 yR0 2−R 0
Nedslagspunktet er herved bestemt som Sy = 0. Det skal
understreges, at man virkelig skal langt væk fra rampen
før Jordens krumning har indflydelse. Fejlen der begås ved
at antage en lodret tyngdeacceleration bliver størst ved
nedslagspunktet, og man skal omkring 100 km væk fra
rampen, for at dreje tyngdeaccelerationen blot en enkelt
grad.
4.3 Atmosfæren:
Atmosfærens egenskaber varierer med højden over havets overflade, samt med årstid og position.
Afhængigheden af årstid og position er dog begrænset. Højdevariationerne for lufttryk, lufttemperatur,
densitet og lydhastighed er vist nedenfor:
10000,000
1000,000

Lufttryk [mbar]

100,000
10,000
1,000
0,100
0,010
0,001
0

25000

50000

75000
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Lydhastighed
[m/s]
Temperatur
[K]

400
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350
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100000
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0,00010
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4.4 Vindens indflydelse på banen:
En sonderakets bane kan påvirkes af vinden på opsendelsesstedet, fordi den baserer sig på passiv
aerodynamisk stabilitet.
Rakettens egen hastighedsvektor
skal adderes til vindhastigheden for
at få rakettens hastighed i forhold til
den omgivende luft. Så længe
rakettens egen hastighed er lav kan
vinklen mellem rakettens flyveretning
og dens hastighedsvektor i forhold til
den omgivende luft - altså
angrebsvinklen - være betragtelig.
Da raketten er aerodynamisk stabil
vil de aerodynamiske kræfter på
raketten give anledning til et moment
i mod angrebsvinklen. Dette svarer
til at raketten drejer næsen mod
vinden. Hvis raketmotoren brænder,
bliver accelerationsvektoren følgeligt mere vandret (eller mindre lodret) end hvis der ikke var nogen
vind. Resultatet er, at den resulterende bane bliver fladere end hvis der ikke var sidevind. Af
sikkerhedsmæssige grunde skyder man normalt i mod vindretningen, men hvis man skyder med vinden,
så bliver banen stejlere og man kan ricikere at den ligefrem bliver "mere end lodret", så skyderetningen
bliver modsat af hvad der var intentionen.
Når motoren er brændt ud bliver effekten den omvendte - ved opbremsning drejes banen med vinden.
Denne effekt er dog normalt ret beskeden. Endelig afgør vindens hastighed og retning hvor raketten
driver hen mens den er båret af af faldskærm.
En anden uønsket effekt af en stor angrebsvinkel på opsendelsesstedet er at de aerodynamiske
koefficienter afhænger af angrebsvinklen. Ved store angrebsvinkler kan der forekomme "stall" på samme
måde som det kan ske for fly. Stall betyder at liftet på rakettens finner aftager drastisk, og da det netop
er liftet på finnerne som primært giver raketten dens stabilitet, kan kraftig sidevind på opsendelsesstedet
direkte gøre en sonderaket ustabil.
En tilsvarende situation kan iøvrigt opstå nær banens toppunkt, hvor rakettens egen hastighedsvektor
nok er vandret, men ikke nødvendigvis parallel med vindhastigheden. Hvis rakettens toppunktshastighed
er lille - eller hvis luften er meget tynd - kan de aerodynamiske momenter blive så små at toppunktet
passeres ved en stadigt voksende angrebsvinkel, således at den bliver ustabil når den igen begynder at
falde mod jorden.
Vindprofilen på opsendelsesområdet bestemmes med vejrballon eller med radar. Med vejrballon
bestemmes ballonnens postion med passende mellemrum ved hjælp af radar, og positionerne omregnes
til middelvind i en række højdezoner.
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4.5 Opsendelser til stor højde:
At dømme efter raketligningen vil man opnå den højeste sluthastighed hvis man har et godt
masseforhold. For en given raket betyder dette, at dens tomvægt bør holdes så lav som muligt. Såfremt
man kan se bort fra atmosfærens indflydelse vil den højst opnåelige sluthastighed også svare til den
største opnåelige skydehøjde. I praksis betyder luftmodstanden dog at dette ikke holder stik, og istedet
finder man at der eksisterer en optimal (tom)vægt for en given raket.
Virkningen af luftmodstanden er den acceleration som den giver anledning til, og er omvendt
proportional med tomvægten. Raketter med lav tomvægt er således mere følsomme for luftmodstand
end raketter med høj tomvægt. Da luftmodstanden kan skrives som:
D=½⋅A⋅⋅c d⋅v 2
følger det at høj sluthastighed også fører til høj luftmodstand, hvorfor et meget stort masseforhold blot
resulterer i et unødigt stort friktionstab og følgeligt en reduceret skydehøjde.
Omvendt gælder der naturligvis også, at en høj egenvægt fører til en reduceret skydehøjde fordi der
bindes unødigt meget potentiel energi på rakettens masse istedet for på skydehøjden.
Imellem disse yderpunkter findes et optimum, som illustreres på figuren nedenfor:

Kurven viser skydehøjden for en raket med 50kg brændstof og 200mm diameter som funktion af
rakettens tomvægt. En sådan kurve omtales indimellem som et "Malewicki plot". Det ses på figuren at
optimalvægten ligger på ca. 45 kg, og at "straffen" for at øge tomvægten med 40kg faktisk er mindre
end for en reduktion på 40kg. Disse ekstra 40kg kunne eksempelvis bestå af endnu et rakettrin,
hvormed skydehøjden kan forbedres.
Den egentlige begrundelse for flertrins raketter kommer tydeligst frem ved brug af raketligningen:
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Anvendes raketligningen på en raket med tomvægt M0 og brændstofvægten ∆M finder man
sluthastigheden:

v 1 trin=v e⋅ln

M 0 M

M0

Forestiller man sig imidlertid at raketten deles i to identiske trin, hver med halvdelen af brændstof og
egenvægt i forhold til ovenstående, finder man at sluthastigheden for andet trin alene bliver den samme
som for ét trins raketten, men da første trin også bidrager bliver den totale sluthastighed større end i ét
trins tilfældet.
v 2 trin =v e⋅ln

½M 0½M 0½  M ½  M
½M 0½  M
v e⋅ln
 ⇒
½M 0
½M 0½M 0½  M

v 2 trin=v e⋅ln

M 0 M
v 1trin
M 0½  M

Brugen af flere raket trin giver god mening fordi andet trin først startes når første trin er brugt og
bortkastet - og når man har passeret gennem den tykkeste del af atmosfæren.
Ifølge raketligningen er flertrinsraketten en fordel på grund af den forøgede sluthastighed, men da
luftens densitet stort set halveres for hver 5km opstigning, og luftmodstanden er proportional med
luftens densitet, er der meget at hente blot ved at flytte opsendelsen til et højereliggende startsted. Dette
kunne man opnå i praksis ved at foretage opsendelsen fra toppen af et højt bjerg - eller ved at ophænge
raketten under en ballon, som så kan foretage den første del af opstigningen (en såkaldt "rockoon").
Gentages optimalvægtberegningen fra før, men med udgangspunkt i at opsendelsen startes i 10km
højde, finder man at der stadig findes en optimalvægt, men at denne nu er faldet til ca. 15kg, og at den
tilsvarende skydehøjde er forbedret med en faktor 8 i forhold til før. Forskellen bliver specielt tydelig,
når begge tilfælde vises på samme graf - den røde kurve er præcis den samme som er vist i det første
Malewicki plot.
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Skydehøjden for en sonderaket kan også øges ved at udnytte at luftmodstanden er proportional med
kvadratet på rakettens diameter. Det vil således være fordelagtigt at holde diameteren så lille som
muligt. Hvis man samtidigt kan holde en relativt høj tomvægt, vil virkningen af luftmodstanden næsten
helt forsvinde. Ulempen ved denne tankegang er, at det er svært at få et tilstrækkeligt brændstofvolumen
når diameteren er lille. I praksis er dette løst i det koncept der kaldes "boosted dart", som er en slags totrins raket, hvor andet trin (dart'en) ikke medbringer eget brændstof. Booster trinnets opgave er således
at "aflevere" dart'en med så høj hastighed som muligt.
Som et eksempel på en boosted dart kan nævnes "Super Loki Dart", der oprindeligt blev udviklet til
meteorologiske formål, men som nu benyttes i "rockets for schools" programmet
(http://www.phy.mtu.edu/rocket/). Data for denne raket angives at være følgende:
Længde

Total: 3.34 m; dart: 1.32 m

Diameter

Booster: 102 mm; dart: 54 mm

Finnespan

Booster: 203 mm; dart: 157 mm

Vægt (inclusive brændstof)

Total: 31 kg; dart: 8.1 kg

Max hastighed

5800 km/h

Max skydehøjde

70 km

Motor

Fast brændstof motor: "Aero Dyne SR110-AD-1". 25 kN i 2.1 s

Introduktion til raketfysik

32

Banen for en Super Loki Dart er ret ekstrem. Første trin brænder ud efter 2.1 sekund, hvorefter de to
trin separerer i mindre end 2km højde. Hastigheden er da godt Mach 4.5. Banen er vist på figuren
nedenfor - første trin kan knapt anes.

Introduktion til raketfysik

5.0 Litteratur:
R. W. Humble, G. N. Henry, W. J. Larson
Space propulsion analysis and design.
McGraw-Hill 1995.
M. Rycroft (editor).
The Cambridge encyclopedia of space.
Cambridge univercity press 1990.
USAF Stability and control DATCOM
Flight Control Division
Air Force Flight Dynamics Laboratory
Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1978
Thiokol Chemical Corporation.
NASA Nike-Tomahawk handbook.
Contract NAS5-9693, Item No.6, Job order No. 721R67-04.
U.S. Standard Atmosphere Supplements, 1966.
Environmental Science Services Administration.
National Aeronautics And Space Administration.
United States Air Force.
Bulletin géodésique No 32, Paris, okt-dec. 1931.
NACA Technical Report 1307.
NACA Technical Note 4201
H. O. Toft.
2D Baneberegning for passivt stabile raketter.
Dansk Amatør Raket Klub 1998 (1992).

33

