
UNELE CONSIDERATII PRIVIND EXPRESIILE FORTEI DE TRACTIUNE PENTRU
DIFERITE TIPURI DE AJUTAJE DE LA MOTOARELE-RACHETA

Mr.lect.univ.dr.ing. Aurel IACOBESCU
Lt.col.lect.univ.dr.ing. Laszlo KERESZTES

1. Fundamentele teoretice ale propulsiei reactive
Obtinerea fortei de miscare (tractiune) la motoarele cu propulsie prin reactie se face prin

expulzarea unui fluid sub forma unui jet cu o viteza mare pe directia miscarii corpului ce urmeaza a
se deplasa, dar in sens opus. Ca rezultat apare o forta egala si de sens contrar, care asigura miscarea
corpului.

La motoarele cu propulsie prin reactie, forta de tractiune se aplica direct elementului motor,
fara ajutorul unui organ propulsor intermediar. Din aceasta cauza miscarea acestor motoare se
datoreaza reactiei directe. Un exemplu, in acest sens, il constituie rachetele (munitia reactiva) cu
combustibil solid, la care drept motor serveste camera de ardere in care se formeaza gazele ca
rezultat al arderii combustibilului. Forta de tractiune este creata direct de jetul de gaze care se
scurge, iar intre motor si masa de gaze evacuate nu exista mecanisme intermediare.

Aflarea expresiei fortei de tractiune T a unui motor-racheta, presupune determinarea tuturor
fortelor care actioneaza asupra peretilor solizi ai acestuia si de a gasi rezultanta lor (fig. 1).

In cazul cel mai general, câ nd presiunea in sectiune de iesire a ajutajului pe este diferita de
presiunea mediului ambiant ph, forta de tractiune se compune din rezultanta fortelor de presiune F1
care actioneaza asupra peretilor interiori si din rezultanta fortelor de presiune F2 care actioneaza
asupra peretilor exteriori ai motorului-racheta.

Fig.1. Schema fortelor de presiune distribuite pe suprafetele active ale unui motor-racheta

Asadar, relatia generala a fortei de tractiune este:
T F F= +1 2 (1.1)

Expresia rezultantei fortei de presiune exterioare, independent de forma instalatiei de
propulsie, este:

( )eh SpF ×−=2 (1.2)
unde Se reprezinta aria sectiunii transversale de iesire a ajutajului motorului-racheta, iar

semnul „-“ minus arata faptul ca F2 este o forta de rezistenta, de frâ nare.
Pentru a se determina rezultanta fortelor de presiune care actioneaza pe suprafata interioara a

motorului-racheta, se va examina separat volumul gazului limitat de suprafata interioara a motorului
si de sectiunea de iesire a ajutajului (fig. 2).

- pg - presiunea gazelor evacuate din motorul
racheta, care actioneaza asupra peretilor
interiori ai acestuia;
- pe- presiunea din sectiunea de iesire a
ajutajului;
- ph - presiunea atmosferica care actioneaza
pe suprafata exterioara a motorului racheta.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Fig. 2. Rezultanta fortelor de presiune interioara care actioneaza intr-un motor-racheta

Se noteaza cu „-pe×Se” forta care actioneaza in sectiunea de iesire a ajutajului, care are semnul
minus, deoarece este o forta care se opune actiunii de scurgere a gazelor din motorul-racheta.
Astfel, rezultanta fortelor de presiune interioara care actioneaza asupra volumului de gaz considerat
are expresia:

( )ee SpFR ×−= 1int (1.3)
Pentru a determina marimea fortei F1 se va folosi notiunea de impuls, adica produsul dintre

forta si timpul de actionare a acesteia. Conform teoremei impulsului, impulsul creat de forta Rint in
timpul ∆t este egal cu variatia cantitatii de miscare a gazului considerat, adica:

( )F p S t M We e e1 − × = ×∆ ∆ (1.4)
unde:
∆M - reprezinta masa de gaze care se scurge din ajutaj in timpul ∆t;
We - reprezinta viteza cu care se scurg gazele din ajutaj.
Raportul dintre masa de gaze evacuate si timpul de scurgere reprezinta debitul de scurgere,

notat cu Qe = ∆M/∆t. Acesta este legat de debitul de scurgere exprimat in unitati de greutate Ge prin
relatia:

g
G

Q e
e =

Avâ nd in vedere relatia anterioara si scriind relatia (1.4) pentru unitatea de timp, se va obtine:

F
G
g

W p Se
e e e1 = + ×

(1.5)
Tinâ nd seama de relatiile (1.1), (1.2) si (1.5), rezulta expresia fortei de tractiune T:

( )T
G
g

W S p pe
e e e h= + −

sau
( )T Q W S p pe e e e h= + − (1.6)

Relatia (1.6) permite sa se calculeze forta de tractiune pentru motoarele cu propulsie prin
reactie. Trebuie insa mentionat faptul ca aceasta relatie poate fi utilizata pentru calculul tractiunii
motorului racheta numai in cazul câ nd axa longitudinala a ajutajului coincide cu axa longitudinala a
camerei de ardere sau este paralela cu ea, si câ nd gazele sunt destinse pâ na la presiunea atmosferica.

Termenul 
G
g

We
e
, poarta denumirea de componenta dinamica (forta de reactie propriu-zisa), el

fiind cauzat de actiunea de scurgere a gazelor prin ajutaj. In determinarea marimii fortei de
tractiune, ponderea acestei componente este foarte mare, de circa 90...95%.

Termenul Se×(pe - ph), este denumit componenta statica a fortei de tractiune, deoarece el
provine din diferenta dintre presiunea din sectiunea de iesire a ajutajului si presiunea statica a
mediului ambiant la altitudinea de zbor. De obicei, componenta statica nu depaseste 5...10% din
valoarea fortei de tractiune.

Din relatia de calcul a fortei de tractiune (1.6), se observa ca daca scade presiunea gazelor in
sectiunea de iesire pe, componenta statica a tractiunii se micsoreaza. In acelasi timp, insa, creste
viteza de iesire a gazelor We, marindu-se componenta dinamica. Cresterea acesteia din urma este
mai insemnata decâ t scaderea componentei statice, astfel incâ t, in ansamblu, forta de tractiune
creste.

Valoarea maxima a fortei de tractiune, la o anumita inaltime, se obtine in regimul de
functionare a motorului racheta pentru care destinderea gazelor in ajutaj se face pâ na la presiunea
mediului ambiant de la inaltimea de zbor respectiva (pe=ph). Acest regim de functionare se numeste
regim optim sau nominal de functionare a motorului-racheta.
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Este de remarcat ca presiunea in sectiunea de iesire este constanta (regimul de functionare a
motorului racheta este constant), si odata cu cresterea altitudinii, datorita scaderii presiunii
atmosferice, ph, componenta statica a tractiunii creste, iar ca urmare forta de tractiune se mareste.

Relatia (1.6) poate fi exprimata si in raport de presiunea de la suprafata pamâ ntului p0, astfel:

( ) ( )T
G
g

W S p p S p pe
e e e e e h= + − + −0

(1.7)
sau

( )he ppSTT −+= 00 ,

unde 
( )T

G
g

W S p pe
e e e0 0= + −

 - reprezinta forta de tractiune la sol.
Relatia (1.7) stabileste variatia tractiunii motorului-racheta in functie de altitudine. Conform

acestei relatii, o data cu micsorarea presiunii ph, forta de tractiune creste, iar valoarea maxima a ei
se obtine atunci câ nd ph = 0, adica in vid.

Pentru a se caracteriza eficacitatea motorului cu tractiune prin reactie se foloseste drept indice
de baza impulsul specific. Prin impuls specific se intelege raportul dintre forta de tractiune a
motorului-racheta si debitul in greutate al produselor arse si evacuate prin ajutaj sau, cu alte cuvinte,
impulsul specific reprezinta impulsul creat in urma arderii si evacuarii unui kilogram de combustibil
in fiecare secunda din motorul racheta (puterea care in fiecare secunda consuma pentru crearea ei 1
kg de combustibil). Astfel:

( )he
e

ee

e
sp pp

G
S

g
W

G
TI −+==

(1.8)
Din relatia (1.8) rezulta ca, impulsul specific este in functie de inaltimea de zbor, deoarece

presiunea atmosferica ph si acceleratia gravitationala g variaza cu altitudinea.
In limitele de variatie a presiunii, de la nivelul marii si pâ na la vidul complet, impulsul

specific variaza cu circa 15%. Modificarea fortei de reactie specifice in functie de variatia
acceleratiei gravitationale este importanta numai pentru rachetele cu bataie mare, de peste 30...35
km.

Se numeste viteza efectiva de scurgere a gazelor, Wef, raportul dintre forta de tractiune si
debitul de scurgere a gazelor, adica:

W
T
Qef

e
=

.
Tinâ nd seama de notatiile anterioare, viteza efectiva de scurgere a gazelor se poate calcula cu

relatia:

( )W
T
Q

W
S
Q

p pef
e

e
e

e
e h= = + −

sau

( )W W
g S

G
p pef e

e

e
e h= +

×
−

Se observa ca viteza efectiva de scurgere a gazelor, este egala cu viteza reala We, numai daca
pe = ph, adica atunci câ nd gazele se destind la presiunea mediului ambiant.

In functie de viteza efectiva de scurgere a gazelor, forta de tractiune a motorului racheta se
poate exprima cu ajutorul relatiei:

T Q W
G
g

We ef
e

ef= × = ×

iar impulsul specific se poate determina cu relatia:

I
T
G

W
g

Wsp
e

ef
ef= = ≈ 0 1,

(1.9)
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Viteza efectiva de scurgere a gazelor depinde in primul râ nd si in mod esential de puterea
calorica a combustibilului utilizat si intr-o masura mai putin insemnata si de constructia motorului-
racheta. De obicei, datorita acestui fapt, impulsul specific se considera ca o caracteristica a
combustibilului. Pentru determinarea vitezei efective de scurgere a gazelor si deci, pentru obtinerea
impulsului specific, se foloseste calculul termodinamic care tine seama de transformarea energiei
chimice a combustibilului in energie cinetica a jetului de reactie. Rezulta ca, pentru a se obtine in
motorul racheta impulsuri specifice câ t mai mari, este necesar ca acesta sa asigure o viteza efectiva
de scurgere a gazelor câ t mai mare, ceea ce este posibil prin folosirea unor combustibili cu o putere
calorica mare.

Diagrama de variatie a fortei de tractiune a unui motor-racheta se prezinta, de regula, ca in
figura 3, pe abscisa fiind reprezentat timpul τ masurat din momentul pornirii motorului racheta.

Fig. 3. Diagrama de variatie a fortei de tractiune a unui motor-racheta

Aria de sub diagrama fortei de tractiune, care se poate masura aproximâ nd suprafata
respectiva cu mai multe figuri geometrice a caror arie se calculeaza usor, reprezinta impulsul total
obtinut prin arderea combustibilului si evacuarea gazelor prin ajutaj. Acesta se va calcula cu relatia:

I Tdt
a

= ∫0

τ
τ

unde τa reprezinta durata reala de functionare a motorului racheta (durata de ardere) pâ na la
anularea fortei de tractiune.

Din diagrama de variatie a fortei de tractiune se observa ca in cea mai mare parte a timpului
de functionare a motorului-racheta, tractiunea este aproximativ constanta, avâ nd mici variatii in
jurul unei valori medii, considerata valoare de regim si notata cu Tregim.

2. Ajutaje de reactie ale motoarelor-racheta
Motorul-racheta, care asigura forta de tractiune necesara deplasarii munitiei reactive pe

traiectorie, se compune din camera de ardere, combustibilul (propulsorul) si ajutajul de reactie (fig.
4).

Fig. 4. Partile componente ale unui motor-racheta

2.1. Clasificarea ajutajelor de reactie de la motoarele-racheta

1-camera de ardere
2-combustibilul (propulsorul)
3-ajutajul de reactie
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Ajutajul este o piesa cu un anumit profil interior, care are rolul de a transforma energia
termica a gazelor de combustie in energie cinetica prin accelerarea jetului de gaze care se scurge din
camera de ardere a motorului-racheta.

Clasificarea ajutajelor motoarelor-racheta de la munitia reactiva se poate face dupa mai multe
criterii, astfel:

a) Dupa raportul dintre axa ajutajului si axa camerei de ardere:
- ajutaje drepte, la care axa longitudinala coincide cu cea a camerei de ardere;
- ajutaje inclinate, la care axa longitudinala nu coincide cu cea a camerei de ardere. Acestea la

râ ndul lor pot fi:
- ajutaje montate inclinat;
- ajutaje taiate oblic.

Ajutajele inclinate asigura miscarea de rotatie a munitiei reactive necesara stabilitatii acesteia
pe traiectorie. Aceasta miscare poate fi:

- lenta, daca axa longitudinala a ajutajului este inclinata cu 10...20 fata de axa longitudinala a
camerei de ardere;

- rapida, daca axa longitudinala a ajutajului este inclinata cu 140...170 fata de axa
longitudinala a camerei de ardere.

b) Dupa forma ajutajului:
- ajutaje conice:

- ajutaje simple;
- ajutaje cu sectiune critica cilindrica;

- ajutaje profilate.
c) Dupa numarul ajutajelor:
- ajutaje unice;
- ajutaje multiple (bloc cu ajutaje).
Ajutajele multiple (blocurile cu ajutaje) au fata de cele unice unele avantaje, cum ar fi:
- o imbunatatire a preciziei tragerii cu munitia reactiva datorita compensarii excentricitatilor

acesteia, prin micsorarea asimetriilor geometrice si gazodinamice;
- permit sa se obtina o aceeasi valoare a sectiunii de iesire ca si la cele unice, la o lungime mai

mica a ajutajelor, deci au dimensiuni de gabarit mai mici.
d) Dupa gradul de protejare a ajutajului:
- ajutaje neprotejate, folosite in constructia proiectilele reactive si la rachetele cu performante

reduse;
- ajutaje protejate:

- numai sectiunea critica (bucsa de protectie);
- intregul profil al ajutajului:

- protectie interioara;
- protectie exterioara (prin ablatie).

e) Dupa gradul de mobilitate:
- ajutaje telescopice (mobile);
- ajutaje cu prelungitor deformabil;
- ajutaje cu prelungitor mobil;
- ajutaje cu palete.
f) Dupa timpul de functionare:
- ajutaje cu functionare de ordinul secundelor (0,5… 5 secunde);
- ajutaje cu functionare de ordinul zecilor de secunde (10..150 secunde).
g) Dupa tehnologia de fabricatie:
- ajutaje fabricate prin roluire;
- ajutaje fabricate prin prelucrari mecanice.
2.2. Ajutaje drepte
Calculele teoretice arata ca cea mai buna forma pentru un de ajutaj consta dintr-o portiune

convergenta urmata de una divergenta in sensul curgerii gazelor. Acest tip de ajutaj este cunoscut
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sub numele de ajutaj LAVAL (fig. 5). Profilul sau interior se prezinta sub forma a doua pâ lnii
racordate in dreptul sectiunii lor minime. Astfel, sectiunea circulara intr-un asemenea ajutaj se
micsoreaza pe o distanta destul de mica pentru ca dupa ce atinge o valoare minima, numita si
sectiune critica, sa creasca din nou pâ na la o valoare maxima la iesire. Caracteristicile cele mai
importante ale ajutajului drept sunt sectiunea de intrare Si, sectiunea critica a ajutajului Scr si
sectiunea de iesire Se.

Fig. 5. Schema ajutajului convergent-divergent (LAVAL)

Pentru ca curgerea gazelor prin ajutaj sa se faca lin, fara turbulente sau pierderi de alt fel
(desprinderea curentului de gaz de pe peretii ajutajului, formarea de turbioane, aparitia undelor de
soc), trebuie ca profilul interior al ajutajului sa fie o linie continua perfect racordata, suprafata
interioara sa fie neteda, iar dimensiunile diferitelor elemente ale ajutajului sa fie cuprinse intre
anumite limite.

Pentru ca intrarea gazelor in ajutaj sa fie câ t mai lina, raza de racordare R1 (fig. 5) se alege
egala aproximativ cu diametrul sectiunii critice. Racordarea dintre portiunea convergenta si cea
divergenta trebuie sa fie de asemenea lina pentru a se evita variatii bruste de sectiune. De obicei,
raza de racordare R2 se ia egala cu 0,7...1 din diametrul sectiunii critice a ajutajului Scr.

Unghiul 2β de intrare in ajutaj se alege intre 600...900, pentru a se reduce câ t mai mult
lungimea portiunii convergente. In ceea ce priveste unghiul 2α, sunt factori care cer ca valoarea lui
sa fie câ t mai mare (micsorarea lungimii divergentului, micsorarea pierderilor prin frecare) si alti
factori care impun o valoare mica (impiedicarea desprinderii curentului de gaze de peretii
divergentului, impiedicarea formarii turbioanelor si aparitiei undelor de soc, micsorarea pierderilor
disipative). Din aceasta cauza unghiul divergentului ajutajelor drepte are valori cuprinse intre: 2α =
200...300.

2.3. Ajutaje inclinate
Ajutajele inclinate au fost construite din necesitatea stabilizarii pe traiectorie a munitiei

reactive. Pentru aceasta este nevoie ca rachetele sau proiectilele reactive sa aiba o miscare de rotatie
in jurul axei longitudinale. Fie cazul câ nd cele n ajutaje sunt identice (au aceeasi geometrie) si sunt
plasate simetric (adica sunt asezate in asa fel incâ t la rotirea munitiei reactive in jurul axei
longitudinale cu 3600/n sa se realizeze suprapunerea fiecarui ajutaj cu pozitia pe care o ocupa
ajutajul vecin inainte de rotatie - simetrie de ordinul „n”) pe o singura circumferinta de raza r,
inclinate cu acelasi unghi τ fata de axa longitudinala Oζ a munitiei reactive (fig. 6).

Centrele sectiunilor de iesire din fiecare ajutaj inclinat sunt dispuse pe un cerc cu centrul in
punctul E. Se admite ca, practic, forta de tractiune Ti creata de un ajutaj inclinat, este orientata
aproximativ dupa axa ajutajului respectiv.

Si-sectiune de intrare
Scr- sectiune critica
Se-sectiune de iesire

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Fig. 6. Schema munitiei reactive cu ajutaje inclinate

Forta Ti are componenta Ti
ζ
 paralela cu axa Oζ si componenta transversala Ti

t
 tangenta la

cercul pe care sunt dispuse ajutajele. Ajutajele se fac in numar par. Doua ajutaje avâ nd centrele
sectiunilor de iesire dispuse simetric fata de centrul E au axele inclinate antisimetric in raport cu axa
longitudinala a proiectilului reactiv, astfel incâ t componentele Ti

t
, egale si de sens contrar,

formeaza un cuplu. In felul acesta componentele tangentiale, Ti
t
, corespunzatoare tuturor ajutajelor,

au rezultanta nula fiind echivalente cu un cuplu rezultant, M n r Taj aj i
t

1 = × × , care imprima
munitiei reactive miscarea de rotatie in jurul axei longitudinale Oζ. Daca ajutajele ar fi in numar
impar, rezultanta fortelor Ti

t
 nu ar mai fi nula si ar constitui o forta laterala care ar devia munitia

reactiva de la traiectoria corecta. Suma componentelor Ti
ζ
 constituie forta de tractiune T, care

actioneaza asupra munitiei reactive deplasâ ndu-o pe traiectorie.
Miscarea de rotatie se poate obtine, din punct de vedere constructiv, cu ajutorul a doua tipuri

de ajutaje inclinate:
- ajutaje montate inclinat;
- ajutaje taiate oblic.
Intre cele doua tipuri de ajutaje exista deosebiri in ceea ce priveste orientarea componentelor

fortei de tractiune. In general, componenta dinamica a fortei de tractiune este orientata dupa axa
ajutajului, iar componenta statica, perpendicular pe sectiunea de iesire.

Tinâ nd seama de aceste deosebiri, se va analiza in continuare separat sistemul fortelor de
tractiune pentru cele doua tipuri de ajutaje inclinate.

a) Ajutaje montate inclinat
Cu ajutorul acestor ajutaje se pot concepe diferite scheme de munitii reactive cu miscare de

rotatie, asa cum cea din fig. 7.
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Fig. 7. Schema munitiei reactive cu ajutaje montate inclinat

In cazul ajutajelor montate inclinat, componenta dinamica câ t si cea statica a fortei de
tractiune sunt orientate dupa axa longitudinala a ajutajului (fig. 8).

Fig. 8. Schema ajutajului montat inclinat
Suma dintre componentele longitudinale ale fortelor dinamice si statice o reprezinta insasi

forta de tractiune Ti a ajutajului montat inclinat. Deci:
ττ cos)(cos i

ehee
i

edin
i

st
i

i SppWQTTT −+=+= , adica:
( )[ ]T Q W p p Si

i
e e e h

i
e= + − cosτ

Suma componentelor longitudinale ale fortei Ti de la cele n ajutaje reprezinta forta de
tractiune T a munitiei reactive. Deci:

( )[ ]T T Q W p p Si
i
e e e h

i
e= = + −∑∑ cosτ , adica:

( )[ ]T Q W p p Se e e h e= + − cosτ (1.10)
b) Ajutaje taiate oblic
Pentru determinarea expresiei fortei de tractiune in cazul ajutajelor taiate oblic, se observa ca,

componenta dinamica a fortei de tractiune, este orientata dupa axa ajutajului si poate fi descompusa
in doua componente (fig. 9):

- una dupa axa longitudinala: Q We
i

e⋅ ⋅ cos ;τ

- alta dupa o directie perpendiculara: Q We
i

e⋅ ⋅ sin .τ
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Fig. 9. Schema ajutajului taiat oblic

Componenta statica a fortei de tractiune este orientata dupa axa longitudinala a rachetei,
facâ nd unghiul τ cu axa longitudinala a ajutajului. Deci, ea va avea expresia:

T p p Sst
i

e h e
i= −( ) .

Suma componentelor longitudinale dinamice si statice, va constitui forta de tractiune a
ajutajului:

T T T Q W p p Si d
i

st
i

e
i

e e b e
i= + = ⋅ ⋅ + −cos ( )τ .

Suma componentelor longitudinale ale fortei Ti, de la cele n ajutaje, reprezinta forta de
tractiune a munitiei reactive:

T T Q W p p Si e
i

e e h e
i= = ⋅ ⋅ + −∑∑ [ cos ( ) ],τ  adica:

T Q W p p Se e e b e= ⋅ ⋅ + −cos ( )τ (1.11)
Relatia (1.11) mai poate fi scrisa si sub forma:

T n Q W p p Se
i

e e h e
i= ⋅ ⋅ + −[ cos ( ) ]τ  sau

T nQ W
p p S
Qe

i
e

h b e
i

e
i= +
−
⋅

cos [
( )

cos
]τ

τ
Dar, tinâ nd cont de expresia vitezei efective de scurgere a gazelor:

W
T
Q

W
S
Q

p pef
e

e
e

e
e h= = + −( )

si avâ nd in vedere faptul ca unghiul τ este in general mic (τ=100-200 ⇒ cosτ ≈ 1), se poate
scrie cu suficienta precizie ca forta de tractiune in cazul ajutajelor taiate oblic se determina cu
relatia:

T nQ We
i

ef= ⋅ ⋅ cosτ (1.12)
Concluzii
Analizâ nd expresiile analitice de determinare a fortei de tractiune, in cazul in care ajutajul este

drept, taiat oblic sau montat inclinat, se constata ca:
Tdrept > Ttaiat oblic > Tmontat inclinat

Bibliografie:

[1] Iacobescu A., Ajutaje pentru motoarele racheta ale munitiei reactive, Referatul nr. 1 -
Doctorat, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 1998.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


[2] Iacobescu A., Cercetari privind realizarea ajutajelor motoarelor-racheta din materiale
neconventionale, Referatul nr. 3 - Doctorat, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 1999.

[3] Fahrutdinov H.T., Kotehnicov V. A., Constructia si proiectarea motoarelor racheta cu
combustibil solid, Editura Constructia de Masini, Moscova,1987.

[4] Farrar C.L., Military Balistics, Brassey’ s Publichers Limited, 1993.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com

