vesmírné technologie

Elektrické rakety

■ Konvenční

rakety vytvářejí
tah spalováním chemického
paliva. Elektrické rakety pohání vesmírná plavidla působením elektrických nebo
magnetických polí na mračna nabitých částic, neboli
plazmatu, čímž dochází
k zrychlení.

■ I

když elektrické rakety
umožňují jen mnohem nižší
úrovně tahu, než jejich chemické příbuzné, nakonec
s nimi plavidlo dosáhne vyšších rychlostí při stejném objemu paliva.

■ Schopnost

elektrických raket
dosahovat vysokých rychlostí a účinnost využití paliva
jsou zvláště užitečné pro
mise do hlubokého vesmíru.
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Účinné motory na elektrické plazma budou pohánět
příští generaci vesmírných sond k vnějším částem
sluneční soustavy.
Edgar Y. Choueiri

S

onda NASA Dawn osamoceně letí černým prázdnem vesmíru za oběžnou dráhu Marsu směrem k pásu asteroidů. Robotické plavidlo, jehož vypuštění by mělo vnést
trochu světla na zrod sluneční soustavy, míří
k asteroidům Vesta a Ceres, dvěma z největších
pozůstatků planetárních embryí, která se před
asi 4,57 miliardami let srazila a spojila a ze kterých vznikly současné planety.
Pozoruhodné však nejsou jen cíle této mise.
Sonda Dawn (anglicky „úsvit“), která odstartovala v září 2007, je poháněna typem vesmírné
raketové technologie, která začíná dominovat
pro všechny dlouhé mise – plazmovými raketovými motory. Takovéto motory, nyní vyvíjené v několika pokročilých formách, generují
tah místo spalování kapalných nebo pevných
chemických paliv, jako je tomu u konvenčních
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raket, manipulací s elektricky vyrobenou pohonnou látkou v podobě ionizovaného plynu.
Návrháři mise Dawn v NASA Jet Propulsion Laboratory vybrali jako raketový systém
sondy plazmový motor, protože je vysoce účinný – vyžaduje jen jednu desetinu paliva, které
by k cestě k pásu asteroidů potřeboval raketa
s chemickým motorem. Kdyby se plánovači
projektu rozhodli nainstalovat tradiční motor,
sonda by mohla dosáhnout buď Vesty, nebo
Ceresu, ale ne obou.
Elektrické rakety, jak se motorům také říká,
se skutečně rychle stávají nejlepší volbou pro
vysílání sond ke vzdáleným cílům. K nedávným úspěchům dosaženým díky elektrickému
pohonu patří například návštěva komety sondou NASA Deep Space 1 – bonusová cesta,
která byla uskutečnitelná díky palivu, které
ú n o r 2 010
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zbylo, když sonda splnila svůj primární cíl.
Plazmové motory také zajišťovaly pohon pro
pokus o přistání japonské sondy Hayabusa na
asteroidu a pro cestu lodi SMART-1 Evropské
vesmírné agentury k Měsíci. Ve světle prokázaných výhod této technologie volí plánovači
misí do hlubokého vesmíru v USA, Evropě i Japonsku plazmové motory pro budoucí mise,
které budou zkoumat vnější planety, hledat extrasolární planety zemského typu a využívat
vesmírné prázdno jako laboratoř ke studiu fundamentální fyziky.

Velmi pozvolný nástup

I když se plazmové trysky instalují do vesmírných plavidel pro daleké mise až nyní, technologie se pro tento účel už nějakou dobu vyvíjela
a používá se ve vesmíru pro jiné úkoly.
Již v prvním desetiletí 20. století spekulovali
raketoví průkopníci o použití elektřiny k pohánění vesmírných lodí. Zesnulý Ernst Stuhlinger – člen legendárního německého týmu raketových vědců Wernera von Brauna, který stál
v čele vesmírného programu USA – ale konečně změnil koncept na praktickou technologii až
w w w. S c i A m . c z

v polovině padesátých let. O několik let později
sestavili inženýři v Glennově výzkumném středisku NASA (tehdy zvaném Lewisovo) první
funkční elektrickou raketu. Tento motor provedl v roce 1964 suborbitální let na palubě lodi
Space Electric Rocket Test 1 a pracoval půl hodiny, načež loď spadla zpět na Zem.
Mezitím na konceptu elektrických raket nezávisle pracovali vědci v bývalém Sovětském
svazu. Od sedmdesátých let si začali plánovači
misí vybírat tuto technologii, protože šetřila
palivo při provádění takových úkolů, jako udržování výšky nebo orbitální pozice telekomunikačních satelitů na geosynchronní orbitě.

Vesmírná sonda NASA Dawn
(v umělcově podání), kterou pohání
elektrická raketa zvaná iontová
tryska, se blíží k asteroidu Vesta.
Vesta je první cíl pozorování;
asteroid Ceres, druhý cíl, se na
obrázku vznáší daleko vzadu (světlá
tečka nahoře vpravo). Konvenční
chemická raketa by zvládla nést
palivo jen pro dolet k jednomu
z obou asteroidů .

Raketové reality

Výhody plynoucí z plazmových motorů jsou nejvíce vidět ve světle nevýhod konvenčních raket.
Když si lidé představují loď svištící temným
prázdnem k vzdálené planetě, obvykle mají
v hlavě obrázek dlouhého ohnivého chvostu plynů z jejích trysek. Ale pravda je přitom zcela jiná:
expedice k vnějším částem sluneční soustavy jsou
převážně události bez raket, protože se většina
paliva obvykle vypotřebuje v prvních několika
S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í
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[Srovnání]

Chemické vs.
elektrické rakety

[autor]
Edgar Y. Choueiri učí astronautiku
a aplikovanou fyziku na Princetonské univerzitě, kde také vede Laboratoř elektrických pohonů a dynamiky plazmatu (http://alfven.princeton.edu) a universitní program
Fyzikální inženýrství. Kromě vývoje
plazmových pohonů pracuje na
matematických technikách, které
by umožnily přesné nahrávání a reprodukci hudby ve třech rozměrech.
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Na konci
Tah: nulový
Rychlost: vysoká
Nádrž: prázdná

Na konci
Tah: malý
Rychlost: velmi vysoká
Nádrž: ze třetiny plná
(zbývá na druhou misi)

Raketová rovnice
V půlce
Tah: nulový
Rychlost: vysoká
Nádrž: prázdná

V půlce
Tah: malý
Rychlost: vysoká
Nádrž: ze dvou třetin
plná

Start
Tah: vysoký
Rychlost: nízká
Nádrž: plnál

Start
Tah: malý
Rychlost: nízká
Nádrž: plnál

Chemická
raketa

Elektrická
raketa

minutách chodu a plavidlo letí celou cestu k cíli
setrvačností. Pravdou je, že chemické rakety
vynášejí všechny vesmírné lodě z povrchu zemského a že mohou provádět korekce během letu.
Jsou ale nepraktické jako pohon misí do hlubokého vesmíru, protože by spotřebovaly příliš
mnoho paliva – tolik, že by nebylo možné je
z praktických a finančních důvodů vynést na
orbitu. Vynést libru (0,45 kilogramu) čehokoliv na zemskou orbitu stojí 10 000 dolarů.
Aby dosáhly potřebných trajektorií a vysokých rychlostí pro dlouhé a velmi přesné lety
bez dalšího paliva, mnoho minulých sond do
hlubokého vesmíru strávilo dlouhý čas – často
roky – zajížďkami od své cesty k planetám
a měsícům, které je svou gravitací urychlily do
požadovaného směru (tzv. gravitační manévr
nebo gravitační prak). Takové zdlouhavé letové dráhy omezují mise na relativně krátká startovní okna; jen start v krátkém časovém rozmezí zajistí přesné zhoupnutí kolem nebeského tělesa, které udělí gravitační urychlení.
Ještě horší je, že po letech putování ke svému cíli nemá obvykle plavidlo s chemickým
motorem žádné palivo na brždění. Taková sonda by potřebovala mít možnost zažehnout trys-
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Pro ty, kteří se podivují, proč inženýři neumí
vymyslet způsob, jak do vesmíru vyslat dostatek chemického paliva, abychom předešli při
dlouhých misích takovým komplikacím, mi
dovolte objasnit obrovské překážky, se kterými
se musí potýkat. Vysvětlení se odvíjí od tak
zvané raketové rovnice, vzorečku používaného
plánovači misí pro spočítání hmotnosti paliva
potřebné pro danou misi. Ruský vědec Konstantin E. Ciolkovskij jeden z otců raketové
techniky a vesmírných letů, odvodil prvně tento základní vzorec v roce 1903.
Jednoduše řečeno stanoví raketová rovnice
intuitivní fakt, že čím rychleji tryská pohonná
látka z vesmírné lodi, tím méně je jí potřeba pro
vykonání manévru. Představte si baseballového
nadhazovače (raketu) s košíkem míčků (pohonné látky), jak stojí na skateboardu (vesmírná
loď). Čím rychleji bude nadhazovač metat míčky dozadu (tedy čím vyšší je výfuková rychlost),
tím rychleji se bude skateboard po odhození
posledního míčku pohybovat opačným směrem
– nebo ekvivalentně řečeno, tím méně míčků
(méně paliva) bude muset nadhazovač hodit,
aby zvýšil rychlost skateboardu o požadované
množství za daný čas. Vědci tomuto přírůstku
rychlosti skateboardu říkají „delta-v“.
Přesněji vzato dává rovnice do vztahu hmotnost pohonných hmot potřebnou, aby raketa
dokončila danou misi ve vesmíru a dvě klíčové
rychlosti: rychlost, se kterou tryskají výfukové
plyny z lodi a delta-v mise – jak moc se bude
zvyšovat rychlost lodi v důsledku tryskání výfukových plynů. Delta-v odpovídá energii, kterou musí plavidlo vynaložit, aby změnilo svůj
setrvačný pohyb a vykonalo požadovaný vesmírný manévr. Pro danou raketovou technologii (neboli pro danou rychlost výfukových plynů) stanoví raketová rovnice hmotnost pohonných látek potřebných pro dokončení mise na
základě delta-v naší mise. Metrika delta-v se
tedy může chápat jako určitá „cenovka“ mise,
protože náklady na misi jsou obvykle převážně
tvořené cenou vypuštění potřebného paliva.
ú n o r 2 010
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Chemické a elektrické pohonné
systémy se hodí každý pro jiné
druhy misí. Chemické rakety
(vlevo) produkují rychle velké
množství tahu, takže dokáží
v krátkém čase akcelerovat na
vysoké rychlosti, i když na to
spotřebují pěknou porci paliva.
Tyto vlastnosti je předurčují pro
relativně krátké cesty.
Elektrické rakety (vpravo),
které jako pohonnou látku
používají plazma (ionizovaný
plyn), generují mnohem menší
tah, ale jejich extrémně šetrná
spotřeba paliva jim umožňuje
pracovat mnohem delší dobu.
Ve vesmírném prostoru bez
tření dokáže nakonec malá síla
aplikovaná po dlouhou dobu
dosáhnout stejných nebo vyšších
rychlostí. Tyto vlastnosti činí
z plazmových raket vhodné
nástroje pro mise do hlubokého
vesmíru a s více cíli.

ky a zpomalit se, aby přešla na orbitu kolem
svého cíle a umožnila delší vědecká pozorování. Bez možnosti zabrzdit se omezuje na průlet
kolem objektu, který má studovat. Například
sonda New Horizons, vypuštěná NASA v roce
2006, bude po více než devíti letech letu v blízkosti objektu svého studia, nedávno degradované „trpasličí planetky“ Pluto, jen zhruba jeden pozemský den.

Konvenční chemické rakety dosahují jen
malých výfukových rychlostí (tři až čtyři kilometry za sekundu). Už jen díky této vlastnosti
je jejich využívání problematické. Exponenciální povaha raketové rovnice navíc říká, že část
počáteční hmotnosti plavidla, která představuje palivo – neboli „hmotností podíl paliva“ –
roste exponenciálně s delta-v. Proto by palivo
potřebné pro vysoká delta-v misí do vzdáleného vesmíru zabíralo téměř veškerou hmotnost
plavidla a jen málo by zbylo na cokoliv jiného.
Uvažujme několik příkladů: Let na Mars
z nízké zemské orbity vyžaduje delta-v asi
4,5 km/s. Raketová rovnice říká, že konvenční
chemická raketa by pro takový meziplanetární
přesun vyžadovala množství paliva odpovídající více než dvěma třetinám hmotnosti vesmírné lodi. Ambicióznější cesty – jako jsou expedice na vnější planety, které vyžadují delta-v
v rozsahu od 35 do 70 km/s – by při použití
chemických raket vyžadovaly, aby palivo tvořilo více než 99,98 procent hmotnosti lodi. Taková konfigurace ale neponechává žádný prostor pro další hardware nebo užitečný náklad.
Čím dál se naše sondy vydávají do hloubek sluneční soustavy, tím méně užitečné jsou chemické rakety – pokud inženýři neobjeví způsob, jak
znatelně zvýšit jejich výfukovou rychlost.
Zatím je velmi obtížné takový úkol splnit,
protože ultravysoké výfukové rychlosti znamenají extrémně vysoké teploty spalování paliva.
Schopnost dosáhnout potřebných teplot je
omezená jak množstvím energie, které se může
uvolnit ve známých chemických reakcích, tak
bodem tání stěn motoru.

Hulton Archive/Getty Images

Plazmové řešení

Plazmové pohonné systémy naproti tomu nabízí mnohem vyšší výfukové rychlosti . Namísto
vytváření tahu spalováním chemického paliva
urychlují plazmové motory plazma – mračno
elektricky nabitých atomů nebo molekul – na
velmi vysoké rychlosti. Plazma se vytváří dodáním energie nějakému plynu, například ozářením laserem, mikrovlnami nebo rádiovými
vlnami, nebo vystavením plynu silným elektrickým polím. Díky dodatečné energii se
elektrony uvolní od atomů nebo molekul plynu
(které pak zůstávají kladně nabité) a volně se
pohybují plynem, díky čemuž se ionizovaný
plyn stává mnohem lepším elektrickým vodičem než měď. Protože plazma obsahuje nabité
částice, jejichž pohyb je silně ovlivněný elektrickými a magnetickými poli, můžeme aplikováním elektrických nebo elektromagnetických
w w w. S c i A m . c z

polí na plazma urychlit jeho složky a vymrštit
je dozadu z vesmírné lodi, a tak v ytvořit
dopředný tah. Potřebná pole mohou generovat
elektrody a magnety pomocí indukce od vnějších antén nebo cívek nebo průchod elektrického proudu skrz plazma.
Elektrická energie pro vytvoření a urychlení plazmatu obvykle pochází ze solárních panelů, které sbírají energii ze Slunce. Sondy letící za Mars do hlubokého vesmíru však musí
spoléhat na jaderné zdroje energie, protože sluneční energie je při tak velkých vzdálenostech
od Slunce příliš slabá. Dnešní malé robotické
sondy používají termoelektrické články zahřívané rozpadem jaderných izotopů, ale ambicióznější mise budoucnosti by vyžadovaly štěpné
(nebo dokonce fúzní) jaderné reaktory. Jakýkoliv reaktor by se aktivoval teprve tehdy, až by
plavidlo dosáhlo stabilní oběžné dráhy v bezpečné vzdálenosti od Země. Palivo by bylo při
startu zajištěno v inertním stavu.
Tři technologie plazmových pohonných systémů dospěly pro použití na daleké mise. Nejčastěji používaným je iontový pohon, kterého
využívá I sonda Dawn.

Iontový pohon

Iontový motor, jeden z nejúspěšnějších konceptů elektrického pohonu, má kořeny v nápadech
amerického průkopníka raketové techniky
Roberta H. Goddarda z doby jeho postgraduálních studií na Worcester Polytechnic Institute před sto lety. Iontové motory jsou schopné
dosahovat v ýfukov ých rychlostí od 20 do
50 km/s (viz rámeček na další stránce).
Ve své nejobvyklejší podobě získávají iontové motory energii z fotovoltaických panelů.
Mají podobu malého tlustého válce, o kousek
většího, než kbelík, umístěného na zádi . Uvnitř
válce proudí plynný xenon z nádrže do ionizační komory, kde elektromagnetické pole od atomů xenonu odtrhává elektrony a vzniká plazma. Kladné ionty plazmatu se pak oddělují
a urychlují na vysoké rychlosti působením elektrického pole mezi dvěma mřížkovými elektrodami. Každý kladně nabitý iont v poli cítí silné
přitahování k záporně nabité elektrodě na zádi,
a je tedy urychlován dozadu.
Kladně nabité vyfukované ionty ponechávají
loď s celkově záporným nábojem, což by, bez
nějakého zásahu, nakonec vedlo k přitahování
iontů zpět do lodi a vyrušení tahu. Abychom
tomuto problému předešli, vystřeluje externí
zdroj elektronů (záporně nabitá katoda nebo
elektronové dělo) elektrony do kladného prou-

Raná historie
elektrických
raket
1903: Konstantin E. Ciolkovskij
odvozuje „raketovou rovnici“, která
se široce používá pro výpočet
spotřeby paliva ve vesmírných
misích. V roce 1911 spekuluje, že by
mohlo elektrické pole urychlovat
částice a tak vytvářet tah rakety.
1906: Robert H. Goddard přemýšlí
o elektrostatickém urychlování
nabitých částic jako o raketovém
pohonu. V roce 1917 vynalézá
a patentuje předchůdce iontového
motoru.
1954: Ernst Stuhlfinger objevuje,
jak optimalizovat výkon elektrického
iontového raketového motoru.
1962: Práce vědců v bývalém
Sovětském svazu, Evropě a USA
vede k prvnímu publikovanému
popisu Hallovy trysky, silnější třídy
plazmových raket.
1962: Adriano Ducati objevuje
mechanismus stojící za magnetoplazmodynamickou tryskou,
nejsilnějším typem plazmové rakety.
1964: Vesmírná loď NASA SERT I
provádí první úspěšný letový test
iontového motoru ve vesmíru.
1972: Sovětská družice Meteor je
jako první poháněná Hallovou
tryskou.
1999: Sonda Deep Space 1
z Laboratoře tryskových pohonů
NASA předvádí první použití
iontového motoru jako
hlavního pohonného
systému vesmírné lodi,
která unikne zemské
gravitaci a opustí oběžnou
dráhu Země.

Robert H.
goddard,

cca 1935
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[Iontová tryska]

Osvědčený a nejobvyklejší plazmový pohon
Tento typ motoru vytváří plazma (pohonnou látku) bombardováním
neutrálního plynu elektrony emitovanými z elektricky žhaveného vlákna.
Výsledné kladné ionty se pak z plazmatu extrahují a urychlují pryč ze

●

4 E lektrický potenciál mezi
●

opačně nabitými mřížkovými
elektrodami přitahuje ionty
a urychluje je ven z lodi, čímž
vzniká tah.

3 J ak elektrony bombardují plynný xenon,
stávají se z jeho atomů kladně nabité ionty.
Magnetické
prstence

2 X
 enon, pohonná látka,
●
se z nádrže přivádí do
ionizační komory.

Záporná mřížka
Kladná mřížka

Atom
xenonu
Plazma

Xenon z palivové
nádrže
Magnetický
prstenec

Iont xenonu

Ionizační
Žhavená komora
elektroda

1 Ž havená elektroda (katoda)
●

emituje elektrony, které
v ionizační komoře získají od
magnetického pole energii.

5 E lektrony emitované ze
●

Elektron

Žhavená
elektroda

Vstřikovač
elektronů/
neutralizátor

Iontová tryska, která má
v průměru 40 centimetrů, se poprvé
vyzkoušela v laboratoři ve vakuové
komoře. Modrou barvu vyfukovaného sloupce zapříčiňují nabité atomy
xenonu .
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du iontů, čímž se elektricky zneutralizuje a loď
zůstává neutrální.
Tucty iontových motorů v současnosti pracují na komerčních vesmírných plavidlech –
převážně komunikačních satelitech na geosynchronní orbitě, kde udržují pozici a výšku plavidel. Byly vybrané proto, že ušetří miliony
dolarů u každé družice, neboť ve srovnání s
chemickým pohonem výrazně snižují hmotnost pohonných látek.
Na konci 20. století se stala Deep Space 1
první světovou vesmírnou lodí, která pomocí
elektrického pohonu překonala gravitaci Země
a opustila její oběžnou dráhu. Sonda poté
zrychlila o asi 4,3 km/s, přičemž spotřebovala
méně než 74 kilogramů xenonu jako paliva
(zhruba hmotnost plného pivního soudku) a
proletěla prašným chvostem komety Borrelly.
Jde o největší rychlostní přírůstek získaný
vlastním pohonem (nikoliv gravitačním urychlením), jakého kdy vesmírná loď dosáhla. Sonda Dawn by měla rekord brzy zlomit navýšením své rychlosti o 10 km/s. Inženýři v Laboratoři tryskov ých pohonů ( JPL) nedávno
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Tah

žhavené elektrody
neutralizují kladný proud
iontů vyletující z motoru,
takže ionty nejsou
přitahovány zpět k lodi
a nesnižují čistý tah.

předvedli iontové pohony schopné pracovat
bezchybně po více než tři roky nepřetržitého
provozu.
Plazmové rakety se hodnotí nejen podle
rychlosti vyletujících částic, ale také podle hustoty tahu, což je množství tažné síly, kterou
motor vyprodukuje, na jednotku plochy výfukového otvoru. Iontové motory a podobné elektrostatické trysky trpí zásadním nedostatkem,
takzvaným omezujícím prostorovým nábojem,
který vážně snižuje jejich hustotu tahu: jak
kladné ionty prolétají mezi elektrostatickými
mřížkami iontového motoru, nevyhnutelně se
v této oblasti nahromadí kladný náboj. Tento
náboj omezuje dosažitelné elektrické pole, které je zdrojem urychlení.
Kvůli tomuto jevu produkuje iontový motor
na Deep Space 1 tažnou sílu, která zhruba odpovídá váze jediného listu papíru – k hřmícím
raketovým motorům ze sci-fi filmů má dost
daleko, spíše je jako auto, kterému trvá dva dny,
než zrychlí z nuly na 100 kilometrů za hodinu.
Pokud ale někomu nevadí si dlouho počkat (obvykle měsíce), mohou nakonec tyto motory doú n o r 2 010

don foley; zdroj: NASA/jpl (iontový motor); pat rawlings SAIC (ilustrace)

Status: Připravený k letu
Příkon: 1 až 7 kilowattů
Výfuková rychlost: 20 až 50
kilometrů za sekundu
Tah: 20 až 250 milinewtonů
Účinnost: 60 až 80 procent
Použití: Řízení výšky a udržování
pozice současných satelitů; hlavní
pohonný systém současných malých
robotických vesmírných plavidel

zádi lodi elektrickým polem, které se vytváří přiložením vysokého napětí
mezi dvě mřížky elektrod. Proud vyfukovaných iontů generuje tah
v opačném směru.

sáhnout vysokého delta-v, které je potřeba pro
daleké cesty. To je možné proto, že vesmírné
vakuum neklade žádný odpor a dokonce i malý
tah, působící nepřetržitě, povede k urychlení
na vysoké rychlosti.

pat rawlings SAIC; zdroj: “PLUME REDUCTION IN SEGMENTED ELECTRODE HALL THRUSTER,”
Y. RAITSES, L. A. DORF, A. A. LITVAK AND N. J. FISCH, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, díl 88, č. 3; SRPEN 2000

Hallova tryska

Plazmový pohonný systém zvaný Hallova tryska (viz rámeček napravo) obchází problém omezujícího prostorového náboje a může proto
urychlit loď na vysoké rychlosti v kratším čase
(díky větší hustotě tahu) než srovnatelně velký
iontový motor. Tato technologie si na Západě
získává uznání od počátku devadesátých let, po
třech desetiletích nepřetržitého vývoje v bývalém Sovětském svazu. Hallovy trysky budou
brzy připravené pro daleké mise.
Systém spočívá na fundamentálním jevu objeveném v roce 1897 Edwinem H. Hallem, tou
dobou doktorandem na Johns Hopkins University. Hall ukázal, že pokud leží uvnitř vodiče
elektrické a magnetické pole navzájem kolmo
na sebe, teče vodičem elektrický proud (tzv.
Hallův proud) ve směru kolmém na obě pole.
V Hallově trysce se plazma vytváří elektrickým výbojem v neutrálním plynu mezi kladnou
anodou uvnitř a záporně nabitou katodou vně
zařízení. Výsledné plazma se potom urychlí
ven z válcového motoru Lorentzovou silou,
která vyplývá z interakce přiloženého radiálního magnetického pole s elektrickým proudem
(v tomto případě Hallovým proudem), který
teče azimutálně – neboli obíhá po kružnici kolem centrální anody. Hallův proud je způsobený pohybem elektronů v magnetických a elektrických polích. V závislosti na dostupném výkonu dosahují výfukové rychlosti od 10 přes
více než 50 km/s.
Tato forma elektrických raket obchází problém prostorového náboje tím, že urychluje celé
plazma (jak kladné ionty, tak záporné elektrony), což má za následek, že hustota tahu, a tedy
tažná síla (a také potenciální delta-v), je mnohokrát vyšší, než u iontového motoru srovnatelné velikosti. Na družicích kolem Země funguje přes 200 Hallových trysek. A je to Hallova tr yska, která efektivně a hospodárně
urychlila sondu SMART-1 Evropské vesmírné
agentury k Měsíci.
Inženýři se nyní snaží zvětšit současné poměrně malé Hallovy trysky, aby zvládly vyšší
výkony a generovaly větší výfukové rychlosti
a tah. Práce se také zaměřují na prodloužení jejich životnosti na několik let nezbytných pro
průzkum hlubokého vesmíru.
w w w. S c i A m . c z

[Hallova tryska]

Nejnovější přírůstek mezi plazmovými motory
Toto zařízení generuje tah zkřížením tak zvaného Hallova proudu a radiálního magnetického pole, což nutí elektrony obíhat kolem dokola osy zařízení. Tyto elektrony
vytrhávají další elektrony z atomů xenonu, vytvářejí xenonové ionty a elektrické pole
rovnoběžné s osou pak ionty urychluje ven. Hustota tažné síly vytvářené Hallovou
tryskou je větší než u iontové trysky, protože se vyfukují jak záporné elektrony, tak
kladné ionty, čímž se předchází akumulaci kladného náboje, který by omezoval sílu
urychlujícího elektrického pole.
1 E lektrický potenciál mezi externí zápornou katodou a vnitřní
●
kladnou anodou vytváří uvnitř urychlovací komory převážně
axiální elektrické pole.

2 J ak se katoda zahřívá, emituje elektrony. Některé elektrony zaletí proti
●
proudu k anodě. Když elektrony vstoupí do komory, donutí je radiální
magnetické pole a axiální elektrické pole vířit dokola kolem osy trysky
jako takzvaný Hallův proud.

Magnetické
cívky

Vnitřní izolační
stěna
Externí
katoda

Anoda /
vstřikovač plynu
Radiální
magnetické
pole
Hallův
proud

Elektrony

Atomy
xenonu
Urychlovací
komora

Plazma
Ionty xenonu

Axiální elektrické pole

3 P lynný xenon se přivádí skrz kladně nabitý
●
vstřikovač v anodě do prstencovité komory, kde se vířící elektrony srazí s atomy xenonu a změní je na kladné ionty.

4 P lazma (obsahující jak kladné ionty,
●

tak elektrony) se urychlí dozadu elektromagnetickými silami vyplývajícími
z interakce mezi převážně radiálním
magnetickým polem a Hallovým
proudem.

Status: Připravený k letu
Příkon: 1,35 až 10 kilowattů
Výfuková rychlost: 10 až 50 kilometrů za sekundu
Tah: 40 až 600 milinewtonů
Účinnost: 45 až 60 procent
Použití: Řízení výšky a udržování pozice satelitů; hlavní pohonný
systém středně velkých robotických vesmírných plavidel
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Tolik asi stojí vynést na oběžnou
dráhu země libru (0,45 kilogramu)
nákladu konvenční nosnou raketou. Tak vysoké náklady jsou jedním z důvodů, proč si dají inženýři
tolik práce, aby snížili hmotnost
vesmírné lodi na minimum. Palivo
a palivová nádrž jsou nejtěžší částí plavidla poháněného chemickými raketami.

[Magnetoplazmadynamická tryska]

Budoucnost plazmového pohonu
MPDT spočívá na Lorentzově elektromagnetické síle, která urychlí plazma a vytváří tah.
Lorentzova síla (zelené šipky), která působí hlavně podél osy, se vytváří interakcí převážně radiálně tekoucího elektrického proudu (červené čáry) se soustřednými magnetickým polem (modrý kruh).
Status: Po letových zkouškách, ale ještě nepoužitý
Příkon: 100 až 500 kilowattů
Výfuková rychlost: 15 až 60 kilometrů za sekundu
Tah: 2,5 až 25 newtonů
Účinnost: 40 až 60 procent
Použití: Hlavní pohonný systém pro těžké nákladní
a pilotované lodi; ve vývoji
4 M
 agnetické pole intera●

●

2 J ak atomy lithia vyletují z katody, elektrický
výboj mezi katodou a okolní válcovou anodou je kladně ionizuje na plazma.

Napájení

guje s radiálním proudem,
který jej vyvolal, a vytváří
Lorentzovu sílu, která
urychluje ionty dozadu
ven z trysky.

Lorentzova síla
Magnetické pole

Dutá katoda
Plazma
Lithiová
hnací látka
Akcelerační komora

Radiální elektrický
proud

Válcovitá anoda

1 H
 orké palivo lithium se
●
vstřikuje do centrální
duté katody.
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3 V
 ýboj převážně radiálního elektric●
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kého proudu indukuje kruhové
magnetické pole v prstencovitém
prostoru mezi katodou a anodou.

kým diamantem výrazně zvýší odolnost zařízení vůči erozi plazmatem. Taková zlepšení
nám nakonec přinesou Hallovy trysky vhodné
pro mise do hlubokého vesmíru.

Trysky příští generace

Jedním způsobem, jak ještě zvýšit hustotu tahu
plazmových motorů, je zvýšit celkový objem
plazmatu, které motor urychluje. Když se ale
zv ýší hustota plazmatu v Hallově trysce,
elektrony se častěji sráží s atomy a ionty, a pro
elektrony je pak obtížnější dělat nosiče Hallova proudu potřebného pro zrychlování. Alternativa známá jako magnetoplazmodynamická
tryska (MPDT) umožňuje hustší plazma,
neboť místo Hallova proudu dává přednost
složce proudu, která je převážně rovnoběžná
s elektrickým polem (viz rámeček nalevo)
a mnohem méně náchylná na tlumení od srážek s atomy, než Hallův proud.
Obecně se MPDT skládá z centrální katody umístěné ve velké válcové anodě. Plyn, obvykle lithium, se načerpá do prstencovitého
prostoru mezi katodou a anodou. Tam je ionizovaný elektrickým proudem tekoucím radiálně od katody k anodě. Tento proud indukuje
magnetické pole, jehož siločáry vedou po
kružnici kolem centrální katody, a které interaguje s tím samým proudem, který jej naindukoval, a vytváří Lorentzovu sílu.
Jediný MPD motor zhruba velikosti běžného kyblíku dokáže zpracovat asi milion wattů
elektrického příkonu (dost na rozsvícení více
než 10 000 standardních žárovek) ze solárního nebo nukleárního článku a přeměnit jej na
tah, což je o poznání více, než maximální možný výkon iontových nebo Hallových trysek
stejné velikosti. MPDT dokáže vyprodukovat
výfukové rychlosti od 15 do 60 km/s. Malý, ale
šikovný.
Tento návrh také přináší výhodu kontroly
tahu: rychlost vyfukovaných částic a tah lze
snadno měnit nastavováním velikosti elektrického proudu nebo průtoku paliva. Řízení tahu
umožňuje plánovačům mise měnit výfukovou
rychlost částic a tah motoru vesmírné lodi
podle potřeby tak, aby byla její trajektorie
optimální.
Intenzivní výzkum mechanismů, které snižují účinnost a životnost MPD zařízení, jako
je eroze elektrod, nestability plazmatu a rozptyl výkonu v plazmatu, vedl k novým, výkonnějším motorům, které jako pohonné látky používají páry lithia a baria. Tyto prvky se snadno ionizují, vykazují v plazmatu menší ztráty
ú n o r 2 010

pat rawlings SAIC; zdroj: PRINCETON UNIVERSITY

10 000 $

Vědci v Princetonské laboratoři pro fyziku
plazmatu podnikli krok k dosažení těchto cílů
spočívající v implantování segmentovaných
elektrod do stěn Hallovy trysky. Elektrody tvarují vnitřní elektrické pole takovým způsobem,
který pomáhá zaostřit plazma do tenkého tryskajícího svazku. Tento návrh redukuje nevyužitou úhlovou složku tahu a pomáhá zvýšit
životnost systému, protože brání plazmatu
v kontaktu se stěnami trysky. Němečtí inženýři dosáhli podobného výsledku pomocí speciálně tvarovaných magnetických polí. Vědci na
Stanfordově univerzitě mezitím ukázali, že vystlání stěn odolným synteticko-polykrystalic-

[Zdroje energie]

Solární a jaderná energie pro elektrické rakety
Pro cesty po vnitřní sluneční soustavě, kde jsou sluneční paprsky silné,
lze zajistit dostatek elektrické energie pro plazmové motory solárními
články. Cesty k vnějším planetám slunečního systému by ale vyžadova-

ly jaderné zdroje energie. Velké, těžké plavidlo by potřebovalo jaderný
reaktor, ale menší a lehčí by se mohlo spokojit s termoelektrickým článkem zahřívaným rozkladem radioizotopů.

Kuiperův pás

Merkur
Venuše
Země

Mars

Neptun
Uran

Saturn

Pás asteroidů
Jupiter

Vnitřní planety a pás asteroidů:
Hranice použitelnosti solárních článků

vnitřní energie a pomáhají udržet nízkou teplotu katody. Přechod na pohonné látky ve formě kapalných kovů a neobvykle navržená katoda s kanálky, které mění způsob, jak elektrický proud interaguje s jejím povrchem, vedl
k výrazně menší erozi katody. I díky těmto
inovacím budeme mít spolehlivější MPDT.
Tým akademických vědců a vědců NASA
nedávno dokončil nejnovější návrh lithiem plněného MPDT zvaný a2 , který by mohl případně pohánět nukleárně napájenou loď vozící
těžký náklad a lidi na Měsíc a na Mars, nebo
robotické mise ke vzdáleným planetám.

DON DIXON

Želva vítězí

Iontové, Hallovy a MPD trysky jsou jen tři
varianty technologií elektrických plazmových
raket, byť ty nejvyspělejší. V uplynulých několika desetiletích vědci vyvinuli mnoho dalších
slibných konceptů, které jsou momentálně
v různé fázi připravenosti. Některé jsou pulsní
motory, které operují přerušovaně; jiné běží
nepřetržitě. Některé generují plazma pomocí
elektrického výboje mezi elektrodami; jiné
používají smyčkou indukované magnetické
pole nebo záření antény. Mechanismy urychlování plazmatu se také liší: některé používají
Lorentzovu sílu; jiné urychlují plazma tak, že
jej unášejí na magneticky vygenerovaných
proudových plochách nebo na pohybujících se
elektromagnetických vlnách. Jeden typ se
dokonce snaží vyfukovat plazma skrz neviditelné „raketové trysky“ tvořené magnetickými
poli.
w w w. S c i A m . c z

Vnější planety:
Nutná jaderná energie

Ve všech případech nabírají plazmové rakety rychlost mnohem pomaleji, než konvenční rakety. A přitom, díky tak zvanému „pomalejší, ale rychlejší“ paradoxu, mohou často dolétnout ke svým vzdáleným cílům dříve,
protože se stejnou hmotností paliva přivedou
nakonec vesmírné lodi na vyšší rychlosti než
standardní pohonné systémy. Mohou se tedy
vyhnout časově náročným oklikám za gravitačním urychlením. Stejně jako bájná pomalá, ale vytrvalá želva porazí zajíce běhajícího
s přestávkami, v maratonských cestách, které
budou v nadcházející éře průzkumu hlubokého vesmíru čím dál více běžné, budou vítězit
iontové želvy.
Zatím nejpokročilejší motory by mohly vesmírné lodi udělit delta-v 100km/s – příliš
málo, než aby vyrazila k dalekým hvězdám, ale
bohatě na to, aby v rozumném čase navštívila
vnější planety. Jednou mimořádně vzrušující
misí by bylo navrhované získání vzorků z největšího měsíce Saturnu, Titanu, o kterém se
vědci domnívají, že má atmosféru velmi podobnou Zemi před dávnými eóny.
Vzorek z povrchu Titanu by vědcům umožnil vzácnou možnost pátrat po známkách chemického předchůdce života. Mise je s chemickými motory neproveditelná. A bez pohonu
pro přímý let by bylo zapotřebí několika gravitačních urychlení, což by celkovou dobu mise
prodloužilo o tři roky. Sonda vybavená „malým, ale šikovným“ plazmovým motorem by
byla schopná misi provést za podstatně kratší
čas.
■
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