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Novice I

Z VESELJEM V VESOLJE ALI TEKMOVANJE
ŠTUDENTOV FIZIKE V POLETIH RAKET NA
VODO IN STISNJEN ZRAK

P rva poročila o izdelavi raket na vodo in stisnj en zrak iz plastenk gaziran ih
pijač zasledimo skorajda v istem času , ko je ta priljubljena embalaža pre
plav ila tržišča širom po svet u . Med številnimi članki , ki poročaj o o izdelavi
takšnih raket , izstopat a le dva članka , ki podrobneje odkrivata fizikalno
ozadje pos kusa (eden je bil objavljen v letošnj i pr vi številki Pr eseka) . P ri
pr ebiranju pr esenetljivih številk , o katerih poročaj o av torj i (pospešek pri
vzlet u več kot 100 g , največj a hitrost 150 km /h in več , višina let a preko
50 m ), pa pr av gotovo marsikoga zamika, da bi takšno raketo preizkusil
t ud i sa m .

Ta skušnjava j e premami la t ud i nas na Oddelku za fiziko Fakul ete za
mate matiko in fiziko na Univerzi v Ljublj an i. Zato sta Odd elek za fiziko
FM F in ust an ova Hiša eksperimentov v lanskem decembru organizirala
te kmovanje študentov fizike v izdelavi in poletih raket na vodo in st isnjen
zra k. Velik odziv med št udenti nas j e prij etn o presenetil. Tekm ovanj a se
je udeležilo 30 študentov iz vseh letnikov.

Tekmovali so v šestih skupinah . Naloga vsak e skupine je bila izde
lati izstrelitveno ploščad in dve rak eti - prvo za tekmovanj e v doseganju
največj e višin e let a in drugo za te kmovanje v doseganju najdaljšega časa

po leta. Delo skupin smo izp eljali tako, da je bilo kar se da podobno po
teku izvajanja pravih raziskovalnih pr ojekt ov , ki pot ekaj o na inštitutih in
univerz ah. V vsaki skupini so izbr ali generaln ega direktorja , finančnega

dir ektorj a in dir ektorj a raz voja . Vsem skupinam so bila odobrena ena ka
sredstva za nakup materi ala . Materia l so naročali z naročilnicami v cen
tralnem sklad išču (pri asist ent u) in plačeval i z nakazni cami. Čeprav se
je v začetku zdelo, da smo podobn i ot rokom v vrtcu , ki se igrajo t rgo
vino, se je kasneje pokazalo, da so št ude nt i pr av zar adi st aln ega spremlja
nj a finančnega stanja pr ojekta in zaradi omejenih sredstev zelo varčno

r avnali z mat erial o m in d obro premislili , p red en so se lo tili rezanj a a l i
vrtanja.

Največ časa pa so št udent i posvetili izpopolnj evanju svoj ih raket .
Sprva so plastenk e komaj dosegal e višino fakultetn e stavbe. Ko pa so se
opremili z izku šnjami raketnih modelarj ev (glej R . Snoj in dr .: Raketn o
m odelarstvo) in dod ali raket am primern a krilca, so te izginjale v nebo in
pri st aj ale na st rehah sosednj ih stavb . Tako izpopolnjene rakete pa so se
s precejšnjo hitrostj o t udi vračale proti zemlji in zato v večini pr imerov
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pri stanka niso preživele. Zato je post al največji pr oblem , kako izdelati
zan eslji v pristajalni sistem , ki bo omogočil varen prist an ek rakete.

Naj bo lj enos tavno in najbolj razširj eno je pri st aj anj e s pad alom , a
probl em je, kako doseči , da se pad alo odp re v pr avem t renut ku. Odločili

sm o se , da ne bomo uporablj ali pirotehničnih sredstev in raznih akt iv
nih , d aljinsko upr avlj anih sist emov. Klju b tej omej itvi pa so študenti kar
tekmovali v izvirnosti idej in večino t eh tudi pr eizkusili . Tako so razvili
posebej oblikovan e kap e, ki so pokri vale koni ce raket , izdelali pro žilne sis
t em e iz prožnih peres in vzmeti te r preizkusili celo odpiranj e padala , ki ga
sproži povečan t lak zaradi kemijske reakcij e med sod o bikarbono in kisom .
Med najbolj izvirnimi idejami paj e gotovo prist aj aini sist em z balončkom .

Na ustj e plas tenke pri vežem o balonček in ga napolnimo z vodo tako, da
zapo lni del plastenke. Tlak nad balončkom najprej iztisne vodo , nato pa
obrne balonček kot nogavico in ga napihne zun aj plastenke. Na pihnje n
balonček zav ira pad anje rakete pod obn o kot padalo. Pom anjkljivost t ega
načina pr istaj anj a je v tem, da se balonček napihne že kmalu po vzletu
rakete.

Tekmovanj e je bilo kljub slab emu vrem enu izp eljano v pet ek
20. 12. 1996 na jasi pod sankališčem v Tivoliju . Na t ekmovanju j e na
st opilo šest sku pin (raketnih družb) z imeni UEAA , SPRA, OBUP (Od 
bor za boljš o up orab o plastenk) , Vulkan , 42A in N.A.Š.A. V doseganju
n ajvečje viš ine let a je zmagal a sku pin a Vulkan s 113 m . V t ej kategoriji
so vse skup ine tekmovale z dvolitrskimi plastenkami in pri začetnem tl aku
6 bar. V doseganju najdaljšega časa poleta je zm agala skupina N.A.Š.A.
s časom 37 s . V tej kategoriji so te kmovali z dva in pol litrskimi plast en
kami in pri tl aku 5 bar . Le skupini N.A .Š.A. je usp elo razviti pris t aj aln i
sist em , ki je tako na predtekmovanju kot na tekmovanju uspešno odprl
pad alo .

Rakete na sti snj en zrak in vodo so za dober mesec pop estrile doga
janje na Faku lte t i za m atem atiko in fiziko. Odziv študentov in številne
izvirne ideje, ki so se poraj ale med delom, so najboljši dokaz za to, da
študentje po leg obstoječega obveznega lab oratorijskega dela potr ebujejo
tudi prostor in čas za ustvarj aln o eksperime ntalno delo. Tako lahko pri 
dejo do izraza in se razvij aj o indi vidualn e sposobnosti št udentov, t i pa na
lastni koži sp oznaj o, da teoretično znanj e, ki si ga nabirajo pri študiju ,
res "deluje" .

Med delom se je tudi pokazalo, da lahko enostaven proj ekt , ki ga
brez težav izpeljem o na vsaki sred nj i šoli, kaj hitro odpre vrsto teoretičnih

pr obl em ov , ki pr edstavlj ajo trd oreh tudi na univerzi t etnem nivoju .
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