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• História raketovej techniky sa dá podľa vývoja rozdeliť do 
nasledovných časových oblastí:

– Vek pušného prachu (1000-1900)

– Zrod modernej raketovej techniky (1900-1942)

– Rakety počas 2. svetovej vojny (1939-1945)

– USA vs ZSSR (1945-1990)

– Ostatné vesmírne projekty (1945-1990)

– ESA

1. História raketového pohonu
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• V starobylej Číne sa experimentovalo s 
pušným prachom a bambusovými rúrkami

• Takto vytvorené „rakety“ sa začali 
používať na vytváranie ohňostrojov

• Začali sa využívať aj ako zbrane v 
orientálnych vojnách – využité pri invázii 
do Japonska 1275, boli použité aj proti 
Britom v Indii v 1770

• Následne sa začali využívať aj v Európe – Napoleonove vojny

• Počas 1. sv. vojny sa výraznejšie nepoužívali – dominantné boli zbrane 
veľkých kalibrov

• Až v období medzi svetovými vojnami začal ich význam rásť 

Vek pušného prachu 
(1000-1900)
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Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857-1935):

• Narodil sa v roku 1857 v cárskom Rusku 

• V šestnástich rokoch opustil rodnú dedinu a 
presťahoval sa do Moskvy, v devätnástich rokoch 
opustil Moskvu, vrátil sa a zložil učiteľské skúšky

• Následne prijal miesto učiteľa v meste Borovsk, 
kde vyučoval aritmetiku a geometriu, vo veku 25 
rokov prijal ponuku na miesto učiteľa v meste 
Kaluga

• V roku 1883 napísal článok o beztiažovom stave a 
únikovej rýchlosti, v roku 1895 písal o umelých satelitoch

• Ciolkovskeho najznámejšia práca sa týka odvodenia rýchlosti rakety pre 
ideálne podmienky bez uvažovania gravitácie a ostatných odporov 

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)
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Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857-1935):

• Ide o tzv. Ciolkovského rovnicu:

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)
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Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857-1935):

• Ciolkovského rovnica bola publikovaná v roku 
1903

• V roku 1924 opísal spôsob využitia viacstupňovej 
rakety

• Ciolkovskij ani počas obdobia, kedy bol 
podporovaný sovietskou moskovskou vládou 
nezostrojil žiaden prototyp rakety na podporu 
svojich myšlienok – t.j. Ciolkovskij bol teoretik

• Na jeho myšlienkach však začali stavať raketové 
modely ďalší sovietski inžinieri

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)
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Robert Goddard (1882-1945):

• Narodil sa v roku 1882 vo Worcesteri v štáte 
Massachusetts v USA

• Vyštudoval fyziku a v roku 1911 získal na Clarkovej
univerzite doktorád, od roku 1914 pôsobí ako 
asistent a neskôr ako docent a profesor na Clarkovej
univerzite

• V roku 1914 podáva svoj prvý patent s názvom 
Raketový aparát a následne získava aj druhý patent, 
ktorý sa zaoberá raketou s kvapalným palivom

• V roku 1919 vydáva súborné dielo s názvom Metóda 
dosahovania mimoriadnych výšok

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)
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Robert Goddard (1882-1945):

• 16. marca 1926 skúša prvú raketu na kvapalné 
palivo, pričom raketa vyletela do výšky 17 m a 
dopadla do vzdialenosti 57 m od miesta štartu

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)

foto: NASA
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Robert Goddard (1882-1945):

• Nasledujú ďalšie skúšky, ktoré sa ale už uskutočňujú 
na delostreleckej strelnici v Camp Devensu

• Armáda USA v roku 1930 ponúkla Goddardovmu
tímu nové miesto na skúšky - v oblasti strelnice 
Roswell v štáne Nové Mexiko

• Na stabilizáciu stále väčších rakiet začal využívať 
gyroskop a stabilizačné krídelká

• V rokoch 1941 až 1945 sa jeho spolupráca s 
armádou USA zintenzívnila

• Po jeho smrti vláda USA v roku 1960 kúpila 
všetky Goddardove patenty na raketové systémy v celkovej sume 2 
milióny dolárov

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)
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Hermann Oberth (1894-1992):

• Narodil sa v roku 1894 v Nagyszebene v maďarskej 
častu Rakúsko-Uhorska v dnešnom Sibiu – Rumunsko

• Teoreticky vyriešil viacero problémov súvisiacich 
s letom rakety v atmosfére ale aj mimo nej

• V roku 1922 sa snaží predložiť svoju doktorskú prácu 
k obhajobe, ale je odmietnutý

• Preto v roku 1923 publikoval svoju prácu pod 
titulom Raketou do medziplanetárneho priestoru

• V práci sa okrem iné zaoberal raketami pre vesmírne 
cestovanie, konštrukciou motorov na tekuté palivo využitím alkoholu a 
kvapalného kyslíku

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)
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Hermann Oberth (1894-1992):

• Publikovaná kniha sa stala bestsellerom a 
predstavovala veľmi dôležitý krok pri formovaní 
amatérskych raketových nadšencov a združení v 
Nemecku

• Najdôležitejšie z týchto združení bolo združenie VfR
(Verein für Raumschiffarht - Spoločnosť pre kozmické 
lety), ktorého neskorším členom sa stal aj von Braun

• Počas druhej svetovej vojny prijal nemecké 
občianstvo a následne spolupracoval na nemeckom 
raketovom projekte v Peenemünde, kde ale zodpovedal za menej dôležité 
časti projektu

• Po vojne ostal v Nemecku, ale určitý čas pôsobil aj v Huntsville, USA

Zrod modernej raketovej techniky
(1900-1942)
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Rakety počas 2. svetovej vojny 
(1939-1945)

Nemecká raketová technika:

• V Nemecku v medzivojnovom období sa vytvorila 
silná skupina raketových nadšencov združených 
vo VfR

• Na jej základoch vzniklo armádou podporované 
testovacie zariadenie na ostrove Peenemünde
v Severnom mori na čele s von Braunom

• Počas 2. sv. vojny na tomto testovacom zariadení 
vyvinuli raketu V2 (tiež sa používalo označenie A4)

• Bola vyvinutá z rakiet A1, A2 a A3, ktoré 
vznikli v 30 rokoch, názov vychádzal z prvej 
rakety Aggregate 1 (A1)
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Rakety počas 2. svetovej vojny 
(1939-1945)

Nemecká raketová technika:

• bola to prvá balistická raketa, ktorá bola navrhnutá 
pre kolmý štart

• bola poháňaná jednokomorovým raketovým
motorom, palivo bolo dodávané čerpadlom

• palivo bolo alkohol a kvapalný kyslík

• smer letu bol udržiavaný pomocou gyroskopov

• základné parametre: výška 14 m, priemer 1,65 m
hmotnosť 12,5 t, hlavica 1000 kg, ťah motora
270 kN, doba horenia 63 s, max. operačná 
rýchlosť 5,760 km/s, operačná výška 88 km,
operačný dolet 320 km

• bolo ich vyrobených viac ako 6000 
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Rakety počas 2. svetovej vojny 
(1939-1945)

Nemecká raketová technika:

• Najvýznamnejšia postava celého projektu
bol Wernher von Braun

• Narodil sa v roku 1912 vo Východnom Prusku

• V roku 1930 začal študovať na Technickom 
inštitúte v Berlíne

• Od roku 1932 pracoval pre nemeckú armádu
vstúpil do NSDAP a SS

• Tesne pred skončením 2. sv. vojny sa nechal zajať americkou armádou a 
bol deportovaný so svojim týmom do USA (operácia Paperclip)

• Pracoval pre armádu USA v Novom Mexiku a vo vojenskom stredisku 
Redstone arsenal v Alabame, nedaleko Huntsville
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Rakety počas 2. svetovej vojny 
(1939-1945)

Nemecká raketová technika:

• V Redstone vyvinuli raketu Redstone (Juno I), 
ktorá vyniesla prvú USA družicu Explorer

• V roku 1960 prešiel so svojím tímom od
armády do novovytvorenej agentúry NASA

• Bol vedúca osobnosť pri vývoji rakety
Saturn V, ktorá bola vyvíjaná v rámci 
lunárneho projektu Apollo

• Od konca 50. rokov sa stal najdôležitejšou postavou amerického 
raketového výskumu a dobývania vesmíru

• Zomrel v roku 1977 v USA 
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Rakety počas 2. svetovej vojny 
(1939-1945)

Raketová technika ostatných štátov:

• Tesne pred 2. sv. vojnou aj USA a ZSSR začali výraznejšie podporovať 
vedcov a inžinierov, ktorí sa zaoberali raketovými pohonmi

• V Sovietskom Rusku boli hlavní nositelia myšlienok Sergej Korolev a 
Valentin Gluško

• V Rusku boli vyvinuté raketové strely „Kaťuša“, ktoré boli masovo 
nasadené

• Využívali sa ako raketomety – odpaľovacie zariadenia pre 36 rakiet

• V USA pod vedením Theodora von Kármana a Franka Malinu vzniklo 
centrum na výskum raketových motorv – Jet Propulsion Laboratories
(JPL)

• Takisto v USA sa vývoj orientoval na raketomety
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USA vs ZSSR 
(1945-1990)

Vesmírne preteky:

• Po skončení 2. sv. vojny nastalo súperenie medzi USA a ZSSR aj v 
oblasti raketovej techniky – tak na vojenské účely ako aj na civilné

• Objavila sa nová oblasť využitia rakiet –
výskum atmosféry a vesmíru

• Výskum v USA aj v ZSSR využíval poznatky 
Nemeckých vedcov a inžinierov: USA –
skupina okolo von Brauna, ZSSR – skupina
okolo Gröttrupa

• v ZSSR bola vyvinutá balistická raketa R-1 
(modifikovaná V2) a následne R-2, R-5, R-7

• v USA prvá veľká balistická raketa bola
Redstone (takisto vychádzala z V2)

rakety R-7

foto: NASA
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USA vs ZSSR 
(1945-1990)

Vesmírne preteky:

• v úvodných rokoch vesmírnych pretekov bol úspešnejší ZSSR:
– 1957: vypustil prvú umelú družicu – Sputnik

– 1961: prvý človek vo vesmíre – Gagarin

– 1963: prvá žena vo vesmíre - Tereškovová

– 1965: prvý výstup človeka do otvoreného 
kozmu - Leonov

• neskôr iniciatívu prebrali USA:
– 1965: prvé „randezvous“ vo vesmíre

– 1969: prvý človek na mesiaci – Armstrong

– 1981: prvý let raketoplánu Columbia STS-1 

• vznikali aj spoločné projekty:
– 1975: Sojuz-Apollo – spojenie oboch lodí

vo vesmíre randezvous Gemini 6 a 7 foto: NASA
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USA vs ZSSR 
(1945-1990)

USA

• všetky civilné, štátom podporované aktivity boli združené:
– v roku 1958 vznikla NASA – práve toto centralizovanie 

zdrojov (ľudských aj ekonomických) zabezpečilo víťazstvo 
USA nad ZSSR v boji o Mesiac

• vznikli úspešné projekty: 
– Mercury – Redstone raketa: prvý vesmírny pilotovaný

projekt USA, loď bola stavaná na 1 astronauta

– Gemini – Titan II raketa: posádku v tomto projekte tvorili 
2 astronauti 

– Apollo – Saturn V raketa: bol to lunárny projekt, 
posádku tvorili 3 astronauti, 2 z nich pristáli na Mesiaci a 
jeden vo veliteľskom module obiehal okolo Mesiaca

– STS (Space Transportation System) – projekt amerických 
raketoplánov raketa Saturn Vfoto: NASA
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USA vs ZSSR 
(1945-1990)

ZSSR

• Výskum sa sústredil okolo tzv. OKB – Experiment. Konštrukt. Kancelárií:
– OKB-1 (dnes Energia): šéfkonštruktérom bol Korolev – zaoberal sa návrhom rakiet ako 

celku (Sputnik, Vostok, Sojuz, N1, ...)

– OKB-456 (dnes NPO Energomash “V. P. Glushko” ): šéfkonštruktérom bol Glushko –
zaoberal sa návrhom raketových motorov (RD 107, RD170, ...)

– OKB-52 (dnes NPO Mashinostroyeniya): šéfkonštruktérom bol Chelomey – zaoberal 
sa  návrhom rakiet ako celku (UR-200, Proton,...) 

• Niektoré vesmírne projekty:
– program Vostok:  program letov 1-miestnych 

kozmických lodí (Gagarin, Titov, ...)

– program Voschod: program letov 3-miestnych 
kozmických lodí (Komarov,...)

– program Sojuz: program pilotovaných aj 
nepilotovaných letov, ktorý trvá dodnes loď Sojuzfoto: NASA



1. História raketového pohonu

Raketový pohon a vesmírne systémy
Vesmír pre vzdelávanie, vzdelanie pre vesmír

22

• Čína:
– vesmírny projekt začala budovať v roku 1955, keď  čínsky vedec Tsien

bol deportovaný z USA do Číny

– program začali spoluprácou so ZSSR – transfer technológií R-1 a R-2

– raketa Long March - Dlhý Pochod (1970) je odvodená z ICBM Dong Feng

– Čína začala svoje rakety využívať na komerčné účely (satelity Iridium)

• Japonsko:
– má iba nevojenský vesmírny program

– vyvíja rakety na kvapalné palivo H-IIA (Mitsubishi a Thiokol) a M-V 
(Nissan)

• Ďalšie štáty s vesmírnym programom a vlastnou raketou: Izrael, 
Irán, India, Francúzsko

Ostatné vesmírne projekty 
(1945-1990)
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• vznikla v roku 1975 spojením dvoch európskych organizácií 
ELDO (European Launch Development Organization) a ESRO 
(European Space Research Organisation)

• 10 zakladajúcich členov: Belgicko, Nemecko, Dánsko, 
Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Švédsko, 
Švajčiarsko a Španielsko

• prvá vedecká misia Cos-B – skúmala gamma žiarenie vo 
vesmíre – misia trvala 6 rokov (od roku 1975)

• postupne sa pridávali ďalšie štáty: Kanada (78), Rakúsko (79), 
atď. ako kooperujúce štáty

ESA
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• v roku 1980 vznikla firma Arianespace na výrobu rakety Ariane
5 ako súčasť ESA Ariane programu

• od roku 1984 raketa Ariane začala vynášať komerčne satelity na 
obežnú dráhu

• ESA úzko spolupracuje s NASA na rôznych misiách: SOHO, 
Hubble Space Telescope, Cassini-Huygens

• od 1997 začala ESA používať raketu Ariane 5

• v roku 2015 sa Slovensko stalo 9 ESA kooperujúcim štátom (17 
februára)

ESA
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• Fyzika raketového pohonu vychádza zo všeobecných 
fyzikálnych princípov a je potrebné zaoberať sa 
nasledovnými bodmi:

– Základné zákony pohybu telies

– Ciolkovského rovnica

– Ťah raketového motora

– Impulz a špecifický impulz

– Výtoková rýchlosť spalín 
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• Vychádza sa z 3 Newtonových zákonov:

Základné zákony pohybu telies

1. zákon (zákon zotrvačnosti)
Vzhľadom na inerciálnu súradnicovú sústavu sa pohybový stav
(ktorý je definovaný hybnosťou) hmotného bodu nemení, ak
hmotný bod nepodlieha pôsobeniu iných telies

.konštvmp 
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• Vychádza sa z 3 Newtonových zákonov:

Základné zákony pohybu telies

2. zákon (zákon sily)
Časová zmena hybnosti hmotného bodu (resp. telesa) je
úmerná sile a prebieha v smere, v ktorom pôsobí sila

ext
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p F

dt
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• Vychádza sa z 3 Newtonových zákonov:

Základné zákony pohybu telies

3. zákon (zákon akcie a reakcie)
Silové pôsobenie medzi telesami je vždy vzájomné. Dve telesá
pôsobia na seba rovnako veľkými silami rovnakého smeru ale
opačne orientovanými

akcia reakciaF F 
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• Analýza pohybu rakety – systému s premenlivou 
hmotnosťou, bez uvažovania gravitácie a zanedbaní 
odporov, t.j. bez pôsobenia externých síl:

mv

čas t

v+dv m-dm

v-ve dm

čas t+dt

0 extFp
dt

d )()( dttptp 

    dmvvdvvdmmmv e

m

m
vv e
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Ciolkovského rovnica



• Analýza stacionárneho raketového motoru

Analýza zmeny hybnosti kontrolného objemu: 
• vychádza sa z 2. Newtonovho zákona, ktorý analyzuje hybnosť systému, ktorý je 
jednoznačne definovaný svojou hmotou, v kontrolnom objeme sa ale hmota mení  
• časová zmena hybnosti systému je rovná zmene hybnosti látky v kontrolnom 
objeme a toku hybnosti cez hranicu 
• avšak hybnosť látky v kontrolnom objeme sa nemení, lebo hmotnostný tok je 
časovo konštantný 
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Ťah raketového motora

Zjednodušenia: 
• tok spalín je 
jednorozmerný
• výtoková rýchlosť a 

hmotnostný tok sú 
časovo konštnantné



• Analýza stacionárneho raketového motoru

Analýza zmeny hybnosti kontrolného objemu: 
• tok hybnosti cez hranicu kontrolného objemu sa rovná pôsobiacim silám
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Ťah raketového motora

Zjednodušenia: 
• tok spalín je 
jednorozmerný
• výtoková rýchlosť a 

motnostný tok sú 
časovo konštnantné
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• Impulz alebo tiež celkový impulz predstavuje ťahovú silu 
integrovanú cez čas práce motora

• Ak je ťah počas práce motora časovo konštantný, potom 
pre impulz platí 

• Celkový impulz je úmerný celkovej uvoľnenej energie z 
paliva v raketovom motore 

• Špecifický impulz je impulz vztiahnutý na jednotkovú tiaž 
paliva

Impulz a špecifický impulz 

tFI taht  
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• Špecifický impulz:

– predstavuje dôležitú charakteristiku raketového pohonu

– čím vyšší špecifický impulz, tým vyššia výkonnosť motoru

– jednotka je v sekundách, ale nepredstavuje meranie času 
horenia motora, ale ťah na jednotkový “tiažový“ tok [Ns/N]

– typické hodnoty špecifického impulzu: 
• chemické rakety: 200 – 468 s, max. teplota 2500 – 4100°C

Impulz a špecifický impulz 
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• Raketové motory, ktoré využívajú expanziu plynov na 
zabezpečenie výtoku plynov vysokou rýchlosťou sa 
analyzujú z pohľadu termodynamiky:

– stavová rovnica

– ZZ energie

– ZZ hmotnosti  

Výtoková rýchlosť spalín
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• univerzálna plynová konšt.
• teplota v spaľovacej komore
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– mólová hmotnosť spalín (efektívna hmotnosť molekúl 
spalín) podstatne ovplyvňuje ich výtokovú rýchlosť, preto 
kombinácia paliva a okysličovadla vstupuje do výsledného 
špecifického impulzu

Výtoková rýchlosť spalín
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• Príklady charakteru prúdenia spalín

Výtoková rýchlosť spalín

foto: NASA/ESA
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• V tejto časti sa budeme zaoberať týmito bodmi:

– Klasifikácia raketových motorov

– Raketové motory na tuhé palivo

– Raketové motory na kvapalné palivo

– Tuhé palivá raketových motorov

– Kvapalné palivá raketových motorov

– Parametre motorov a palivových zmesí
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• Raketové motory, predstavujú stroje, ktoré premieňajú 
určitú formu energiu na kinetickú energiu pracovnej 
látky

• Na základe 3. Newtonovho zákona - zákona akcie a 
reakcie sa uskutočňuje samotný pohyb rakety 

• Z pohľadu energie, ktorá sa transformuje na kinetickú 
energiu pracovnej látky, môžeme takéto systémy rozdeliť 
na dve hlavné kategórie:

– tepelné systémy

– elektrické systémy

Klasifikácia raketových motorov
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Tepelné systémy

• Zdroj tepelnej energie môže byť:

– chemická reakcia

– jadrová reakcia (v súčasnosti bez praktického využitia)

– elektrická energia (v súčasnosti bez praktického využitia)

• Tepelná energia je využitá na zvýšenie teploty paliva, čím 
sa zvyšuje kinetická energia častíc paliva

• Následne palivo expanduje cez dýzu a získava vysokú 
rýchlosť 

Klasifikácia raketových motorov
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Tepelné systémy: chemické 

• Na uvoľňovanie tepelnej energie využívajú chemickú 
exotermickú reakciu v spaľovacej komore

• Chemické raketové motory sa rozdeľujú na:

– motory s kvapalným palivom

– motory s tuhým palivom

– hybridné 
motory

Klasifikácia raketových motorov
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Tepelné systémy: chemické 

• Na uvoľňovanie tepelnej energie využívajú chemickú 
exotermickú reakciu v spaľovacej komore

• Chemické raketové motory sa rozdeľujú na:

– motory s kvapalným palivom

– motory s tuhým palivom

– hybridné 
motory

Klasifikácia raketových motorov
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Tepelné systémy: chemické 

• Na uvoľňovanie tepelnej energie využívajú chemickú 
exotermickú reakciu v spaľovacej komore

• Chemické raketové motory sa rozdeľujú na:

– motory s kvapalným palivom

– motory s tuhým palivom

– hybridné 
motory

Klasifikácia raketových motorov
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Elektrické systémy

• tieto systémy využívajú interakciu elektromagnetického poľa 
s el. nabitými časticami, t.j. využitím el.-mag. pole sa častice 
urýchlia na vysokú rýchlosť a vystrelia z motora

• takýto systém má určité špecifiká:

– dodávací systém musí zabezpečiť produkciu ionizovaných častíc 
v potrebnom množstve

– na udržanie potrebného el.-mag. je potrebný zdroj energie

• existujú 2 koncepty:

– elektromagnetický systém

– elektrostatický systém

Klasifikácia raketových motorov
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Elektrické systémy: elektromagnetický

– využíva magnetické pole na urýchlenie plazmy 

– plazma je ionizovaný plyn a dobre interaguje s magnetickým 
poľom

– zároveň je plazma plyn, takže je možné ju vnímať ako tekutinu

– takéto spojenie elektromagnetického poľa a mechaniky tekutín 
sa volá magnetohydrodynamika (MHD) 

Klasifikácia raketových motorov
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Klasifikácia raketových motorov

Elektrické systémy: elektrostatické 

– princíp je založený na elektrostatickom poli, ktoré urýchľuje 
elektricky nabité častice

– „palivo“ obsahuje elektricky neutrálne častice, následne sa z 
neho produkujú ióny, ktoré sa urýchľujú

– iónový lúč musí byť pri urýchľovaní fokusovaný a tvarovaný tak, 
aby sa minimalizovali kolízie medzi iónmi a konštrukčnými 
časťami motora 
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• Súčasné raketové motory sú tepelné motory využívajúce 
chemické reakcie – iba týmto sa budeme ďalej venovať  
(tiež sa volajú chemické raketové motory)  

• Základný rozdiel medzi chemickým raketovým motorom a 
inými tepelnými motormi, ktoré sa využívajú pri 
pohybových systémoch, spočíva v nasledovných 
charakteristikách:

– veľká rýchlosti spálenia pracovnej látky v raketových 
motoroch

– raketový motor na svoj chod nepotrebuje hmotné prostredie

– vysoký pomer ťah k hmotnosti v raketových motoroch

Klasifikácia raketových motorov
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Raketový pohon môže byť klasifikovaný podľa:
• paliva:

– raketové motory na kvapalné palivo (eng.: engine)

– raketové motory na tuhé palivo (eng.: motor)

• základnej funkcie motora:

– nosič (eng.: booster)

– motory vyšších stupňov

– motory na riadenie polohy (natočenie okolo jednotlivých 
osí: vertikálna – Yaw, pozdĺžna – Roll, priečna - Pitch)

– motory na udržiavanie a zmenu orbitálnej dráhy

Klasifikácia raketových motorov
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Raketový pohon môže byť klasifikovaný podľa:
• paliva:

– raketové motory na kvapalné palivo (eng.: engine)

– raketové motory na tuhé palivo (eng.: motor)

• základnej funkcie motora:

– nosič (eng.: booster)

– motory vyšších stupňov

– motory na riadenie polohy (natočenie okolo jednotlivých 
osí: vertikálna – Yaw, pozdĺžna – Roll, priečna - Pitch)

– motory na udržiavanie a zmenu orbitálnej dráhy

Klasifikácia raketových motorov
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Raketový pohon môže byť klasifikovaný podľa:

• veľkosti ťahu

– veľké (ťah až niekoľko MN – booster)

– malé (ťah len niekoľko N – riadenie polohy)

• počtu ťahových častí motora:

– jedna (typické pre booster)

– viac komôr (typické pre riadenie polohy)

• spôsobu použitia:

– opakovateľne použité

– použiteľné na jeden let

Klasifikácia raketových motorov

Space Shuttle
solid booster (SRB)

(ťah 11,8 MN)

foto: NASA
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Raketový pohon môže byť klasifikovaný podľa:

• veľkosti ťahu

– veľké (ťah až niekoľko MN – booster)

– malé (ťah len niekoľko N – riadenie polohy)

• počtu ťahových častí motora:

– jedna (typické pre booster)

– viac komôr (typické pre riadenie polohy)

• spôsobu použitia:

– opakovateľne použité

– použiteľné na jeden let

Klasifikácia raketových motorov

Reaction Control
System (LM) R-4D

(ťah: 440 N) 

foto: NASA
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Raketový pohon môže byť klasifikovaný podľa:

• veľkosti ťahu

– veľké (ťah až niekoľko MN – booster)

– malé (ťah len niekoľko N – riadenie polohy)

• počtu ťahových častí motora:

– jedna (typické pre booster)

– viac komôr (typické pre riadenie polohy)

• spôsobu použitia:

– opakovateľne použité

– použiteľné na jeden let

Klasifikácia raketových motorov

Vulcain 2 
(1 komora)

foto: ESA
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Raketový pohon môže byť klasifikovaný podľa:

• veľkosti ťahu

– veľké (ťah až niekoľko MN – booster)

– malé (ťah len niekoľko N – riadenie polohy)

• počtu ťahových častí motora:

– jedna (typické pre booster)

– viac komôr (typické pre riadenie polohy)

• spôsobu použitia:

– opakovateľne použité

– použiteľné na jeden let

Klasifikácia raketových motorov

RD-107
(4 komory)

vernierové
komory

foto: 
http://defence.pk/



3. Raketové motory a palivá 

Raketový pohon a vesmírne systémy
Vesmír pre vzdelávanie, vzdelanie pre vesmír

53

Raketový pohon môže byť klasifikovaný podľa:

• spôsobu zapaľovania:

– reštartovateľné (riadiace motory)

– jedno zapálenie (booster) 

• využitia na jednotlivých stupňoch

• dodávacieho systému pri raketách na kvapalné palivo

• atď.

Klasifikácia raketových motorov
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Z pohľadu vedeckých disciplín, ktoré sú potrebné na opis 
dejov a procesov, ktoré prebiehajú v raketových motoroch, 
môžeme hovoriť o nasledovných disciplínach a ich 
podoblastiach:
• fyzika
• chémia
• riadenie

Klasifikácia raketových motorov
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Z pohľadu vedeckých disciplín, ktoré sú potrebné na opis 
dejov a procesov, ktoré prebiehajú v raketových motoroch, 
môžeme hovoriť o nasledovných disciplínach a ich 
podoblastiach:
• fyzika
• chémia
• riadenie

Klasifikácia raketových motorov

termokinetika - vysoká teplota plynov spôsobuje ohrievanie 
konštrukčných prvkov, na chladenie sa využívajú všetky tri 
módy prenosu tepla - vedením, prúdením a radiáciou
termodynamika - tepelný stroj je charakterizovaný tepelným 
obehom, ktorý definuje tepelnú účinnosť motora
hydromechanika - vytekajúce plyny prúdia cez dýzu, kde 
tlakové, teplotné a rýchlostné pomery sú definované Navier-
Stokesovými rovnicami prúdenia
mechanika - jednotlivé komponenty sú namáhané tlakovými 
a teplotnými podmienkami, mechanické namáhanie nesmie 
prekročiť dovolené hodnoty jednotlivých materiálov
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Z pohľadu vedeckých disciplín, ktoré sú potrebné na opis 
dejov a procesov, ktoré prebiehajú v raketových motoroch, 
môžeme hovoriť o nasledovných disciplínach a ich 
podoblastiach:
• fyzika
• chémia
• riadenie

Klasifikácia raketových motorov

horenie - predstavuje zdroj tepla pre expanziu plynných 
produktov horenia 
homogenizácia zmesi - veľmi dôležité je zabezpečiť 
rovnomerné horenie zmesi, aby motor správne fungoval

riadenie množstva paliva - pri tekutých palivách umožňuje 
riadiť veľkosť ťahu
riadenie polohy dýzy - umožňuje riadiť smer ťahu
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Raketové motory na tuhé palivo

• Raketové motory na tuhé palivo pozostávajú z:

– dýzy – zabezpečuje urýchlenie toku spalín z motora

– plášťu – funguje ako vonkajšia obálka motora

– zapaľovača – zabezpečuje energiu pre začatie horenia

– tuhého paliva – obsahuje všetky komponenty potrebné na 
horenie (predstavuje až 94% hmotnosti motora)

• Konštrukciou sú relatívne jednoduché

• Využívajú sa najmä ako nosiče
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Raketové motory na tuhé palivo

• Raketové motory na tuhé palivo – typická zostava:

rôzne tvary 
vnútornej 
plochy horenia

foto: NASA
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• Raketové motory na kvapalné palivo pozostávajú z:

– jednej alebo viacerých ťahových častí motora

– dodávacieho mechanizmu paliva z nádrží do spal. komôr

– zdroja energie pre dodávací mechanizmus

– hydraulického potrubného systému pre palivo

– konštrukcie na prenos ťahovej sily

– riadiacich členov na riadenie dodávky paliva a tím aj ťahu

• Súčasťou raketového systému sú aj:

– nádrže na palivo

– riadiaci systém ťahu motora a monitorovacie systémy  

Raketové motory na kvapalné 
palivo
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• Raketové motory na kvapalné palivo – typická zostava

Raketové motory na kvapalné 
palivo

motor F-1

foto: NASA
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Ťahová časť motora

• je spaľovacie zariadenie, do ktorého je kvapalné palivo 
vstrekované, atomizované, mixované a spaľované za 
účelom dosiahnutia vysokých rýchlosti plynných splodín 
a tím aj ťahu 

• ťahová časť motora má 3 hlavné časti:

– vstrekovač (injektor)

– spaľovacia komora

– výtoková dýza  

Raketové motory na kvapalné 
palivo
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Ťahová časť motora – vstrekovač

• úlohou vstrekovača je priviesť tok paliva do spaľovacej 
komory, rozdeliť ho na jednotlivé kvapky (atomizovať), 
distribuovať a premiešať tak, aby vznikla správne 
proporcionálna zmes (palivo + okysličovadlo) v 
spaľovacej komore

• využívajú sa 2 rôzne prístupy:

– palivo a okysličovadlo sa vstrekujú 
cez samostatné otvory do komory

– využíva sa tzv. zmiešavacia komora 
a vstrekuje sa zmes 

Raketové motory na kvapalné 
palivo

foto: NASA
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Ťahová časť motora – spaľovacia komora

• je časť motora, ktorá má typicky 
valcovitý tvar s konštantným priemerom

• dĺžka spaľovacej komory musí byť 
dostatočná na to, aby prebehlo 
kompletné zhorenie paliva

Raketové motory na kvapalné 
palivo

motor V-2
foto:
http://www.airplanesandrockets.com
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Ťahová časť motora – dýza  

• jej začiatok je v oblasti, kde komora 
začína meniť svoj priemer

• jej priemer najskôr klesá čím nastáva 
subsonické (Ma<1) zrýchľovanie spalín

• v najužšom mieste spaliny dosahujú 
rýchlosť zvuku (Ma=1)

• následne sa spaliny ďalej urýchľujú nad 
rýchlosť zvuku (Ma>1) rozširovaním dýzy

Raketové motory na kvapalné 
palivo

motor V-2
foto:
http://www.airplanesandrockets.com
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Ťahová časť motora 

• priebeh tlaku, teploty a rýchlosti (Ma číslo)

Raketové motory na kvapalné 
palivo

Označenie:
O – okolité prostredie
sk – spaľovacia komora
zd – začiatok (vstupná oblasť) dýzy
hd – hrdlo dýzy
vd – výstup dýzy 

Popis:
• v sp spaliny prakticky stoja – majú nul. rýchlosť 

a nastáva chemická reakcia
• v zp je spaľovanie dokončené, plyny tu majú 

určitú rýchlosť 
• medzi zd-hd plyn expanduje a zrýchľuje na Ma=1
• medzi hd-vd plyn ďalej zrýchľuje na Ma>1 
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Dodávací mechanizmus

• Existujú dve hlavné kategórie dodávacích mechanizmov 
pre kvapalné palivo:

– čerpadlá: na dopravu paliva z nádrží sa využívajú 
turbočerpadlá

– systém tlakového plynu: palivo je z nádrží vytlačené 
natlakovaným plynom

Raketové motory na kvapalné 
palivo
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Dodávací mechanizmus

Raketové motory na kvapalné 
palivo

čerpadlá Výhodné sú, keď:
• celkový impulz je veľký
• tlak v spaľovacej komore je veľký 

Plusové stránky systému:
• tlak v nádržiach je podstatne nižší ako pri 
tlakovom systéme (10 až 40 krát) a teda   
hrúbka stien nádrže je nižšia 

Použitie:
• Tento systém sa používa najmä pri nosičoch 
(booster)
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Dodávací mechanizmus

Raketové motory na kvapalné 
palivo

systém tlakového plynu Výhodné sú, keď:
• celkový impulz je relatívne malý
• tlak v spalovacej komore je malý
• požadujú sa opakované ťahové pulzy 

Nevýhody:
• nádrže majú väčšiu hrúbku steny (tlak v 

nádržiach  je väčší) – systém je ťažší

Použitie:
• Tento systém sa používa najmä pri riadení 

polohy a udržiavaní resp. zmeny orbitálnej 
dráhy
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Zdroje energie pre dodávací mechanizmus – cykly pre motory 
s čerpadlami:

– cyklus definuje spôsob, akým:

• palivo prúdi cez jednotlivé komponenty motora

• sa generuje plyn pre turbínu na pohon čerpadiel

• spôsobom sa nakladá s plynom na výstupe z turbíny

– existujú dva cykly, ktoré majú rôzne variácie:

• otvorený – plyn po expanzii v turbíne opúšťa motor (buď cez 
vlastnú dýzu alebo je zavedený na koniec hlavnej dýzy)

• uzavretý – plyn po expanzii v turbíne je zavádzaný do 
spaľovacej komory, čím sa zvyšuje účinnosť systému

Raketové motory na kvapalné 
palivo
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Zdroje energie pre dodávací mechanizmus – 3 najčastejšie 
cykly pre motory s čerpadlami:

– otvorený cyklus s generátorom plynu

Raketové motory na kvapalné 
palivo

Popis:
• ide o najbežnejší cyklus
• technicky je relatívne jednoduchý
• účinnosť v porovnaní s uzavretým cyklom je nižšia
• malá časť paliva sa spotrebúva v malej spaľovacej 
komore na generovanie plynu pre turbínu, ktorá 
poháňa čerpadlá
• plyn na výstupe z turbíny buď prúdi von cez malú 
dýzu, alebo je zavádzaný do koncovej časti hlavnej 
dýzy, kde funguje ako chladič dýzy
• motory: F-1 (Saturn V), Vulcain 2 (Ariane 5) 
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Raketové motory na kvapalné 
palivo

Zdroje energie pre dodávací mechanizmus – 3 najčastejšie 
cykly pre motory s čerpadlami:

– uzavretý expander cyklus 

Popis:
• palivo najskôr prechádza okolo steny dýzy, kde 
funguje ako chladivo dýzy
• absorbovaným teplom sa palivo odparuje a ďalej 

zahrieva a prechádza do turbíny
• na výstupe z turbíny palivo vstupuje do spaľovacej 

komory, kde sa mieša s okysličovadlom
• pri tomto cykle všetko palivo je spaľované 

spaľovacej komore, čím sa zvyšuje účinnosť
• motory: RL10 (druhý stupeň Delta IV), Vinci (ESA)
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Zdroje energie pre dodávací mechanizmus – 3 najčastejšie 
cykly pre motory s čerpadlami:

– uzavretý cyklus s predspaľovaním

Raketové motory na kvapalné 
palivo

Popis:
•tok paliva okolo dýzy je identický ako pri expandéry
• následne palivo prúdi do predspaľovacej komory, 
kde sa spaľuje všetko palivo s časťou okysličovadla, 
čím vzniká vysokoenergetický plyn pre pohon 
turbín, ktoré poháňajú čerpadlá
• všetok plyn na výstupe z turbín prúdi do 
spaľovacej komory, kde sa zmieša s ostatným 
okysličovadlom, korí vytvára ťah
• motory: Space Shuttle Main Engine – SSME 
(raketoplán),  RD-170 (Energija)
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Hydraulické potrubné systémy

• v raketových systémoch je veľké množstvo ventilov:

– ich účelom je riadiť tok kvapalín a plynov podľa potreby

– musia byť: spoľahlivé, ľahké, tesné, odolávať výrazným vibráciám

• klasifikácia ventilov môže byť podľa rôznych kritérií:

– podľa použitia resp. aplikácie: palivové, bezpečnostné, poistné, 
spúšťacie, regulačné, izolačné, zabraňujúce spätný tok, atď.

– podľa spôsoby realizácie akčného zásahu: automatické, 
manuálne

– podľa látky, ktorú usmerňujú: palivo, okysličovadlo, plyn (horúci, 
studený)

Raketové motory na kvapalné 
palivo
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Hydraulické potrubné systémy – hlavné ventily a potrubia

Raketové motory na kvapalné 
palivo

Potrubia:
• najčastejšie sú kovové a spájané 

zváraním
• musia odolávať veľkým vibráciám
• pre motory umožňujúce natáčanie 

musia umožňovať dostatočnú 
flexibilitu – realizuje sa pomocou 
pružných spojovacích členov 

• súčasťou hydraulického systému sú 
čistiace filtre na zachytenie 
prípadných nečistôt v 
dopravovaných látkach

motor J-2x
(42 ventilov)
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3. Raketové motory a palivá 

Nádrže na palivo

• pre dvojzložkový systém (palivo+okysličovadlo),
každá zložka je uskladnená 
v samostatnej nádrži, 
konfigurácia nádrží 
môže byť rôzna

Raketové motory na kvapalné 
palivo

zdroj: Sutton, Biblarz: Rocket
propulsion elements
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3. Raketové motory a palivá 

Nádrže na palivo

• špeciálna pozornosť sa musí venovať kryogennym palivám –
ochladzujú povrch nádrží a vytvárajú ľad na povrch, čím sa 
zvyšuje hmotnosť systému, čo je nepriaznivé

• pri systéme tlakového plynu sú palivové nádrže natlakované
na 1,3 až 9 MPa – nádrže majú hrubú stenu a sú ťažké

• pri čerpadlovom dodávacom systéme je palivo v nádržiach 
iba mierne pretlakované (do 0,34MPa) 

Raketové motory na kvapalné 
palivo
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• výhodou je dlhodobá skladovateľnosť a relatívne 
jednoduchá príprava

• nevýhodou je menší špecifický impulz a nemožnosť 
okamžitého riadenia výkonu motora 

• najčastejšie používané tuhé palivá:

– APCP: práškový hliník ( 16%), cloristan amónny ( 70 %)
polymérne pojivo ( 12 %), katalyzátor (oxid železa)

– čierny pušný prach: (S+KNO3+C) sa v kozmickej technike 
nepoužíva

Tuhé palivá raketových motorov
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• výhodou je vysoký špecifický impulz, regulovateľnosť  
výkonu motora

• nevýhodou je zložitá manipulácia (zvlášť u kryogénnych
palív) a u niektorých palív vysoká toxicita

• najčastejšie používané kvapalné palivá:

– petrolej (RP-1)+kvapalný kyslík (LOX): najklasickejšia voľba pre 
motory s vysokým ťahom (RD-108, F-1,  Merlin, RD-180, ...)

– tekutý vodík (LH)+LOX: vysoký špecifický impulz aj ťah 
(Vulcain, SSME, J-2, RL-10, HM7B, ...)

– hydrazín, peroxid vodíka (H2O2): sa inicializujú pomocou 
katalytického rozkladu  

Kvapalné palivá raketových 
motorov
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• výhodou je vysoký špecifický impulz, regulovateľnosť  
výkonu motora

• nevýhodou je zložitá manipulácia (zvlášť u kryogénnych
palív) a u niektorých palív vysoká toxicita

• najčastejšie používané kvapalné palivá:

– hydrazín, monometyl hydrazín (MMH), dimetylhydrazín
(DMH),nesymetrický dimetylhydrazín (UDMH), aerozín (zmes 
hydrazínu+UDMH) + oxid dusičný (N2O4) prip. HNO3: 
hypergolická (samovznietivá) zmes vhodná pre motory rôznych 
výkonov a ťahov avšak mimoriadne toxická (OMS, RCME, RD-
276, ...)

Kvapalné palivá raketových 
motorov
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Parametre motorov a 
palivových zmesí

Nominálny ťah  

mh / vak.

Špecifický 

impulz 

Tlak v spaľovacej 

komore

 [MN] [s]  [MPa]

RD-108 RP-1+LOX 0.78 / 0.96 248 / 315 5.2

F1 RP-1+LOX 6.77  / 7.77 263 / 304 7.0

RD-191 RP-1+LOX 1.92 / 2.09 310 / 337 25.8

Merlin RP-1+LOX 0.84 / 0.91 282 / 311 9.7

J-2 LH+LOX 0.49 / 1.03 200 / 421 5.3

SSME (RS-25) LH+LOX 1.71 / 2.09 362 / 452 20.5

Vulcain 2 LH+LOX 0.94 /1.35 320 / 438 11.5

RL-10B-2 LH+LOX xxx / 0.11 xxx / 462 4.4

AJ10-137 (SPS) Aerozin50+N2O4 xxx / 0.091 xxx / 312 0.7

RD-276 UDMH+N2O4 1.67 / 1.83 288 / 315 16.5

AJ10-190 (OMS) MMH+N2O4 xxx / 0.027 xxx / 316 0.8

YF-20 UDMH+N2O4 0.73 / 0.82 259 / 289 7.1

SRB (STS) APCP 12 /13.8 242 / 268 max. ~ 5.0

SRB (EAP-G) APCP max. ~  5.40 262 / 274 max. ~ 6.4

Motor Palivová zmes
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• Táto časť prezentácie sa venuje nasledovným oblastiam:

– Nevyhnutnosť využívania viacstupňových rakiet

– Typy viacstupňových rakiet

– Príklady viacstupňových rakiet
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• Systém viacstupňových rakiet umožňuje:

– vyššie rýchlosti vesmírneho systému

– väčšiu úžitkovú záťaž

– zvyšovať celkovú účinnosť systému

• Po spotrebovaní paliva na príslušnom stupni:

– nepotrebné časti stupňa sú odhodené

– zapnú sa motory ďalšieho stupňa

• Ďalšie charakteristiky:

– čím viac stupňov, tým nižšia štartovacia hmotnosť

– čím viac stupňov, tým komplexnejší systém 

– ekonomický počet stupňov: medzi 2 až 6

Nevyhnutnosť využívania 
viacstupňových rakiet
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• pre finálnu rýchlosť rakety platí vzťah:

– počiatočná hmotnosť         je definovaná:

• hmotnosťou paliva

• hmotnosťou užitočnej záťaže

• hmotnosťou konštrukcie rakety

– koncová (finálna) hmotnosť        je definovaná:

• všetko palivo sa spotrebovalo

• hmotnosťou užitočnej záťaže

• hmotnosťou konštrukcie rakety

• pre jednostupňovú raketu 
môžeme písať:

Nevyhnutnosť využívania 
viacstupňových rakiet

 fef mmvv /ln 0
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• dvojstupňová raketa (1/2 spotreba paliva na stupni):

– prvý stupeň:

• hmotnosťou paliva (začiatok - koniec)

• hmotnosťou užitočnej záťaže 
(začiatok - koniec)

• hmotnosťou konštrukcie rakety 
(začiatok - koniec)

– druhý stupeň (odhodená 1/2 konštrukcie rakety):

• hmotnosťou paliva (začiatok - koniec)

• hmotnosťou užitočnej záťaže 
(začiatok - koniec)

• hmotnosťou konštrukcie rakety 
(začiatok - koniec)

Nevyhnutnosť využívania 
viacstupňových rakiet
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• dvojstupňová raketa (1/2 spotreba paliva na stupni):

– prvý stupeň:

– druhý stupeň (odhodená 1/2 konštrukcie rakety):

Nevyhnutnosť využívania 
viacstupňových rakiet
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• Ukážka hodnôt finálnej rýchlosti

– výtoková rýchlosť 2700 m/s, užitočná záťaž je 1% z poč. 
hmotnosti – 1 tona, hmotnosť  konštrukcie rakety je 10% z 
poč. hmotnosti – 10 ton, hmotnosť paliva je 89 ton

– jednostupňová raketa:

– dvojstupňová raketa:

Nevyhnutnosť využívania 
viacstupňových rakiet
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Typy viacstupňových rakiet

• Používajú sa rôzne typy viacstupňových rakiet

Zľava:
1. Serial: najbežnejšia konfigurácia –

stupne umiestnené vertikálne nad 
sebou

2. Partial: všetky motory naštartované na 
štarte, podporné motory sú pri lete 
odhodené 

3. Parallel: systém s pomocnými 
prídavnými raketami

4. Piggy-back: konfigurácia používaná pri 
raketoplánoch 

zdroj: Sutton, Biblarz: Rocket
propulsion elements
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Falcon 9: (Space X, USA)

• počet stupňov: 2

• výška: 54 m, priemer: 3,6 m

• prvý stupeň: 

– špec. impulz 255 s

– ťah 4086 kN

– palivo RP-1/LOX

• druhý stupeň:

– špec. impulz 304 s

– ťah 513 kN

– palivo RP-1/LOX

• užitočná záťaž: LEO 22,8 t, GEO 8,3 t

Príklady viacstupňových rakiet

zdroj:
www.spacex.com
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Proton M: (Rusko)

• dnes sa málokedy stretávame s 
klasickým trojstupňovým 
usporiadaním nosných rakiet

• nosná raketa Proton M sa dá 
považovať za 3 stupňovú raketu, 
aj keď prvý stupeň nemá celkom 
klasické usporiadanie (každý 
zo šiestich motorov prvého 
stupňa má samostatnú palivovú 
nádrž ale spoločnú nádrž 
okysličovadla)

• existujú aj štvorstupňové varianty

Príklady viacstupňových rakiet

zdroj:
www.russianweb.com
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Štvorstupňová raketa VEGA: (ESA)

• prvé tri stupne používajú tuholátkové palivo 
typu APCP:

– prvý stupeň: 88 ton paliva, doba horenia 107 sek, 
maximálny ťah  2261 kN

– druhý stupeň: 23 ton paliva, doba 
horenia 77 sek, maximálny ťah  871 kN

– tretí stupeň: 10 ton paliva, doba 
horenia 105 sek, maximálny ťah  260 kN

• štvrtý stupeň: palivo UDMH/N2O4, zásoba paliva 
na 667 s, ťah motora  2,42 kN

• nosnosť na LEO 2,5 t

• použité pokročilé kompozitné materiály

Príklady viacstupňových rakiet

foto: ESA
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Príklady viacstupňových rakiet

Dva a pol stupňová nosná raketa Ariane 5: (ESA)

• ide o nosnú raketu, ktorá je súčasťou vesmírneho programu 
ESA Ariane, jej stupne tvoria (variant ECA):

– booster na tuhé palivo - 2 motory po stranách ťah 1 motora 
7080 kN, čas horenia 140 s

– hlavný stupeň na kriogénne palivo – LOX+LH2, motor 
Vucain 2, ťah 960 kN, špec. impulz 310 s, čas horenia  540 s

– druhý stupeň, palivo - LOX+LH2, motor HM7B, ťah 67 kN, 
špec. impulz 446 s, čas horenia 945 s

• výška 46 – 52m, priemer 5,4m

• užitočná záťaž: 10 t na GTO (geostationary transfer orbit)

foto: ESA
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Príklady viacstupňových rakiet

Trojstupňová raketa Sojuz: (Rusko)

• je najčastejšie využívaná raketa na svete (viac ako
1700 štartov)

• je design bol odvodený z rakety R7

• existuje viacero variant – 3 stupňový, ale aj 4
stupňový variant určený pre Molnija orbit

• 3 stupňový Sojuz:
– 1. stupeň: 4 motory RD-107 (4 komorový + 2 vernierové

komory), ťah 813 kN, čas horenia 118 s, špec. impulz 245 s

– 2. stupeň: 1 motor RD-108 (4 komorový + 4 vernierové
komory), ťah 779 kN, čas horenia 290 s, špec. impulz 264 s

– 3. stupeň: motor RD-0110 (varniant Block I), ťah 298 kN,
čas horenia 240 s, špec. impulz 330 s
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Príklady viacstupňových rakiet

Trojstupňová raketa Dlhý Pochod: (Čína)

• v roku 1970 vyniesla prvý čínsky satelit

• vyrába sa viacero variant, špecifikácia 3B:
– výška 54 m, priemer 3,35 m

– užitočná záťaž na LEO: 12 t, na GTO 5,1 t

– 3 stupňová raketa so 4 „strap on“ boostrami

– booster: 4 motory DaFY-5-1, ťah 740 kN, 
doba horenia 125 s, špec. impulz 260 s

– 1. stupeň: motor DaFY-6-2 predstavuje cluster 4 DaFY-5-1,
ťah 2961 kN, čas horenia 146 s

– 2. stupeň: motor DaFY-20-1 + vernier, ťah 742 kN

– 3. stupeň: motor YF-75, ťah 157 kN, čas horenia 469 s

zdroj: www.china.org.cn
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Príklady viacstupňových rakiet

Raketoplán: (USA)

• oficiálne označenie je Space Transportation

System (STS)

• boli využívané v rokoch 1981 až 2011 a 
uskutočnili 135 misií, základné charakteristiky:
– užitočná záťaž na LEO 27,5 t, na ISS 16 t, na GTO 3,8 t,

na Polárnu dráhu 12,7 t, z orbity na Zem 14,4 t

– 2 boostre - tuhé palivo: ťah 12,5 MN, špec. impulz
269 s, čas horenia 124 s

– 1. stupeň – LOX/LH2: 3 motory SSME, ťah 5,25 MN, 
špec. impulz 455 s, , čas horenia 480 s

– 2 neúspešné misie: Challenger (1986), Columbia 
(2003) foto: NASA
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• Táto časť prezentácie sa venuje nasledovným oblastiam:

– Obežné dráhy a ich názvoslovie

– Problém dvoch telies

– Typy obežných dráh a trajektórií

– Pokles výšky obežnej dráhy 

– Zmena obežnej dráhy
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Pre obežné dráhy satelitov okolo Zeme vždy platí:

• obiehajú okolo spoločného
ťažiska, ktoré je prakticky
zhodné s ťažiskom Zeme  

• obiehajú v rovinách, ktoré
môžu mať rôzny sklon
voči rovníku, ktorý vždy
pretínajú

• rozdeľujú sa podľa
výšky polohy nad 
povrchom Zeme

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Nízka obežná dráha (Low Earth Orbit - LEO):

– Výška 160 až 2000 km, obežná doba 80 až 120 min.

– Nižšie ako vnútorný Van Allenov radiačný pás ale nad 
najhustejšou časťou zemskej atmosféry, príklady: ISS, HST

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Stredné obežné dráhy (Medium Earth Orbit - MEO):

– výška 2000 až 35 000 km, doba obehu  2 až 24 hod.

– nad LEO ale pod výškou geosynchrónnej dráhy, 

– Typická dráha pre navigačné družice: GPS, Galileo

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Geosynchrónna obežná dráha (Geosynchronous Earth
Orbit - GSO):

– výška 35 786 km nad povrchom, obežná doba 24 hod.

– pod touto polohou: satelity obiehajú Zem rýchlejšie, nad 
touto polohou: pomalšie Zem  obiehajú

– ak GSO je nad rovníkom, tak dráha je zároveň stacionárna

– Príklady: satelity na sledovanie počasia

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Geostacionárna obežná dráha (Geostationary Earth Orbit
- GEO):

– satelit na tejto dráhe je vždy nad tým istým bodom Zeme

– má nulový sklon k rovníku

– nevýhoda: vzdialenosť od Zeme je veľká (väčšie náklady)

– Príklady: Astra

– nad GEO (GSO) je High Earth Orbit

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Polárna obežná dráha (Polar Orbit):

– satelity na týchto dráhach obiehajú nad alebo tesne vedľa 
oboch pólov pri každom obehu

– pri každom obehu prechádzajú nad inou časťou Zeme

– dráhy sú najčastejšie kruhové

– preto sa využívajú na mapovanie Zeme (výška okolo v LEO 
výške – 1000 km)

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Heliosynchrónna dráha ( Sun-synchronous orbit - SSO):

– ide o polárnu obežnú dráhu

– nad rovnakou oblasťou Zeme sa satelit na tejto dráhe nachádza 
v rovnakom lokálnom čase každý deň

– výška dráhy nad Zemou je 600-800 km

– umožňujú porovnávať dáta (napr. znečistenie) v rovnakom čase 
na rovnakom mieste v jednotlivých dňoch (to umožňujú aj 
satelity na GSO, ale sú vo veľkej vzdialenosti) 

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Vysoká eliptická dráha - Molnija (Highly elliptical orbit -
HEO):

– satelit na tejto dráhe obieha pomaly v okolí apoapsidy a rýchlo 
v okolí periapsidy

– teda na vysokých výškach obieha okolo Zeme pomaly a v okolí 
Zeme veľmi rýchlo – veľký čas satelit je nad špecifickou 
oblasťou Zeme

– obežná doba je 12 hod.

– názov Molnija – po prvom sovietskom satelite, ktorý obiehal na 
tejto dráhe 

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Ďalšie typy obežných dráh:

– parkovacia: dočasná dráha pre vesmírne lode, kde čakajú na 
vhodný okamih pre ich ďalší let (napr. poloha iných telies) 
alebo kde čakajú na „randezvous“  (priblíženie dvoch telies, 
nemusí dôjsť k spojeniu)

– „graveyard“ – vesmírne zariadenie je na tejto dráhe úmyselne 
nechané na konci svojej životnosti, čím sa znižuje riziko kolízie 
na iných dráhach a vytvára sa priestor pre iné satelity

– ...

Obežné dráhy a ich názvoslovie



5. Obežné dráhy a trajektórie   

Raketový pohon a vesmírne systémy
Vesmír pre vzdelávanie, vzdelanie pre vesmír

105

• obežná dráha je charakterizovaná 6 parametrami, 
ktoré sa vzťahujú na súradnicový systém (XYZ) v 
inerciálnej vzťažnej sústave:

– ide o tzv. rovníkovú súradnicovú sústavu

– stred súradnicového systému je v 
strede Zeme

– súr. systém nerotuje, základná 
rovina X-Y je definovaná 
rovinou rovníka Zeme

– smer X je definovaný 
tzv. vernal equinox-om

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• obežná dráha je charakterizovaná 6 parametrami, tiež sa 
nazývajú elementy, resp. elementy dráhy:

– dĺžka hlavnej polosi

– excentricita

– uhol sklonu dráhy (inklinácia)

– veľkosť výstupného uzla

– argument periapsidy

– pravá anomália

Na popis môžu byť použité aj iné

parametre. 

Obežné dráhy a ich názvoslovie
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• Problém dvoch telies predstavuje základný problém 
orbitálnej mechaniky – pohyb 2 hmotných bodov pri 
vzájomnom gravitačnom pôsobení

• Na základe riešenia tohto problému sa určujú obežné 
dráhy

• Na základe tohto problému sa matematicky dajú potvrdiť 
tri Keplerove zákony, ktoré boli získané z pozorovania 
pohybu planét

Problém dvoch telies
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• Pri formulovaní problému sa využívajú:

– Newtonov gravitačný zákon

– Newtonov zákon sily

Problém dvoch telies

inerciálna vz. 
sústava

1m

2m
2R



1R


využitím týchto dvoch 
zákonov  a po úpravách 
dostaneme dif. rovnicu 
relatívneho pohybu 

0
3

 r
r

r





 21 mmG 
gravitačný parameter

1Gm
ak platí: 21 mm 

r
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• Matematickými operáciami je možné vyjadriť z problému 
dvoch telies veličinu       nasledovne

Problém dvoch telies
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• predstavuje rovnicu orbity vyjadrenú v polárnych súradniciach (   ,    )
• ide o rovnicu kuželosečiek: kružnica, elipsa, hyperbola a parabola
• predstavuje moment hybnosti na jednotku hmotnosti (je to konštanta)
• je tzv. excentricita
• je tzv. pravá anomália (uhlové natočenie)

h 2m
e


Rovnica vyjadruje:
• relatívny pohyb 
hmoty 
m2 okolo hmoty m1

r 



5. Obežné dráhy a trajektórie   

Raketový pohon a vesmírne systémy
Vesmír pre vzdelávanie, vzdelanie pre vesmír

110

• Typ obežnej dráhy je určený hodnotou excentricity
v rovnici orbity a predstavuje kuželosečky:

– kružnica: 

– elipsa:

– parabola:

– hyperbola:

e
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Typy obežných dráh a 
trajektórií

rovnica orbity
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• aj vo výškach okolo 400 km je pozorovateľný vplyv zvyškov 
atmosféry

• výrazný vplyv slnečnej aktivity

• na obežné dráhy družíc ma netriviálny vplyv aj nie úplná 
izotrópnosť gravitačného poľa Zeme (Zem nie je ideálna 
guľa)

• je správnejšie hovoriť o mikrogravitácií a nie o úplne 
bezváhovom stave

Pokles výšky obežnej dráhy
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• na pohybe ISS je možné pozorovať vplyv atmosféry –
pokles a vplyv zvýšenia rýchlosti a tým aj výšky dráhy -
nárast

Pokles výšky obežnej dráhy
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• Satelity alebo vesmírne lode v niektorých prípadoch 
potrebujú zmeniť svoju obežnú dráhu, napr.:

– z parkovacej dráhy na pracovnú dráhu

– z pracovnej na graveyard dráhu

– vyhnúť sa vesmírnemu odpadu

– korigovať svoju dráhu, ktorá bola zmenená vplyvom 
iných vesmírnych telies (tzv. vplyv perturbácie) 

– ...

Zmena obežnej dráhy
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• Zmena tvaru dráhy a s ňou súvisiacej okamžitej výšky:

– ide o najjednoduchší typ zmeny dráhy

– pôvodná a nová dráha sú v rovnakej rovine, t.j. majú 
rovnaký sklon

– vyžaduje menej paliva ako ľubovoľná iná zmena dráhy

– ak sa zvýši rýchlosť satelitu v periapside, potom sa zvýši 
výška v apoapside, ale výška v periapside nie je ovplyvnená

– pri znížení rýchlosti (brzdení), je celý proces opačný

– je možné prechádzať z kruhovej dráhy na eliptickú a naopak

Zmena obežnej dráhy
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• Zmena tvaru dráhy a s ňou súvisiacej okamžitej výšky:

– vplyv zmeny rýchlosti       v periapside:

– ak sa zvýši rýchlosť satelitu v 
periapside, potom sa zvýši 
výška v apoapside, ale výška 
v periapside nie je 
ovplyvnená v

v

Zmena obežnej dráhy

rovnica 
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• Zmena tvaru dráhy a s ňou súvisiacej okamžitej výšky:

– vplyv zmeny rýchlosti       v apoapside:

– ak sa zvýši rýchlosť satelitu v 
apoapside, potom sa zvýši 
výška v periapside, ale výška 
v apoapside nie je 
ovplyvnená
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Zmena obežnej dráhy
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• Zmena tvaru dráhy a s ňou súvisiacej okamžitej výšky:

– na prechod od jednej kruhovej dráhy na kruhovú dráhu s 
iným polomerom sa využíva tzv. Hohmannova elipsa
(resp. Hohmann transfer)

– ide o prechod medzi kruhovými 
dráhami s najmenšou spotrebou 
paliva

Zmena obežnej dráhy

1. impulz

2. impulz

transferová 
dráha
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• Zmena sklonu dráhy:

– ak sa mení iba sklon roviny, potom sa hovorí o tzv. „simple
plane change“

– impulz musí byť realizovaný v mieste, kde pôvodná dráha 
pretína novú rovinu

– potrebný impulz na takú-
to zmenu je relatívne veľký

– zmeny LEO sú z hľadiska
paliva náročnejšie ako 
MEO 

Zmena obežnej dráhy


