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REZUMAT 
Aparatele de zbor, de tip avion, dar nu numai, folosesc diferite tipuri de motoare cu reacţie, de exemplu: turboreactoare şi turbo-
propulsoare. În această comunicare ştiinţifică se face o trecere în revistă a surselor de energie pentru motoarele cu reacţie şi o 
analiză a capacităţii unor motoare de prelucrare a energiei, pentru maximizarea forţei de reacţie. 
 
ABSTRACT 
Flying devices, of airplane type, but not only, use different types of jet-engines, as turbo-reactors and turbo-propulsors. In this paper, 
the energy sources for jet-engines are assessed, and an analysis of some engines to process energy, in order to maximize the 
propulsion force, is also made. 
 

1. INTRODUCERE ÎN TEMĂ 

Pentru că materia este o stare condensată a energiei 
(E = M·c2), ne vom orienta atenţia spre acele materiale 
capabile să elibereze energia, în condiţiile fizice ce pot 
fi create în diferite propulsoare cu reacţie. Se poate 
aprecia energia ca fiind capacitatea unui sistem de a 
efectua lucru mecanic trecând dintr-o stare în alta. Un 
astfel de sistem este motorul cu reacţie, care realizează 
forţa de tracţiune cu ajutorul unui jet de particule, numit 
şi jet reactiv. În sensul celor de mai sus, prin sursă de 
energie pentru propulsoare cu reacţie, destinate să echi-
peze un vehicul aerospaţial de mare viteză, se înţelege 
acumulatorul (rezervoarele) de materiale aflate la bor-
dul vehicului, capabile să fie prelucrate în energie de 
către propulsoarele cu reacţie ale vehiculului. Posibili-
tăţile surselor de energie, conform celor de mai sus, 
existente la un moment dat şi care pot echipa aparatele 
de zbor, condiţionează în mod hotărâtor realizările în 
tehnica zborurilor. 

În mod generic se numeşte combustibil orice mate-
rial, în general organic, prin a cărui ardere se dezvoltă 
căldură şi care – din această cauză – se foloseşte ca 
sursă de energie calorică. Masa de combustibil necesară 
pentru efectuarea unei anumite călătorii este cu atât mai 
mică cu cât viteza de ejecţie a particulelor din jetul 
reactiv este mai mare. Pentru a putea obţine simultan 
atât o forţă de propulsie de o valoare suficientă pentru 
misiunea propusă, cât şi o viteză de ejecţie mare, este 
necesar să existe la bord o sursă de energie capabilă să 
facă faţă acestor cerinţe. 

Se cunoaşte că valoarea maximă a vitezei de curgere 
a unui fluid de lucru printr-un ajutaj este dată de relaţia: 

We = c·(2v – v2)1/2 

în care: c este viteza luminii, egală cu 300 000 km/s;  
v = E/Eo – gradul de prelucrare a energie, în care E este 
energia echivalentă a combustibilului consumat şi 

Eo = Mo.c2, 

unde: Mo este masa iniţială a combustibilului. 
Se observă că prin mărirea gradului de prelucrare a 

energiei v, viteza de curgere We creşte. La o trans-
formare totală a energiei disponibile în energie cinetică 
(v = 1), viteza de curgere We va fi egală cu viteza 
luminii c. Teoretic, acest lucru ar fi posibil la rachetele 
fotonice, în care combustibilul aflat la bordul navei ar fi 
evacuat cu viteza luminii. 

Introducerea în practică a diferitelor motoare 
destinate să echipeze vehicule de mare viteză depinde şi 
de succesele care se vor obţine în direcţia creşterii 
energiei acumulate în surse, concomitent cu micşorarea 
gabaritelor şi uşurarea construcţiei sursei. 

2. SURSE DE ENERGIE 

În prezent, tehnica zborurilor de mare viteză se 
bazează mai ales pe motoare aeroreactoare şi motoare 
rachetă, care folosesc combustibili chimici. În aceste 
motoare, prin arderea combustibilului se dezvoltă puteri 
de zeci de mii de megawaţi în decurs de câteva minute; 
de exemplu, racheta Atlas are stocată o cantitate de 
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energie de aproximativ 109 kJ, cantitate mai mare decât 
producţia orară a unei centrale termice de 250 MW. 

O calitate aparte de combustibili chimici o constitue 
combustibilii criogenici, care, din punct de vedere 
energetic, sunt cei mai recomandaţi. Dintre aceştia, hi-
drogenul şi metanul se recomandă drept combustibili de 
perspectivă. Analiza comparativă a principalelor ca-
racteristici fizico-chimice ale hidrogenului, metanului şi 
petrolului conduce la următoarele concluzii: 

• Energia chimică raportată la unitatea de masă a 
metanului este cu 16%, iar a hidrogenului molecular H2 
cu 280% mai mare ca cea a petrolului. În schimb, energia 
chimică volumică este inferioară cu 40% pentru gaz metan 
CH4 şi cu 76% pentru hidrogenul H2 lichid, datorită 
densităţii reduse, în raport cu petrolul, ceea ce micşorează 
consumul specific, dar necesită rezervoare mari. 

• Există o stabilitate, în limite mari, la arderea H2, 
datorită vitezei de propagare a flăcării, care este de 9 ori 
mai mare ca cea a petrolului sau metanului. 

• Resursa de răcire a combustibililor criogenici este 
mai ridicată comparativ cu cea a petrolului: pentru 
metan de aproximativ 3 ori, iar pentru hidrogen este de 
15 ori mai mare. 

• Datorită gamei largi de variaţie a coeficientului de 
exces de aer pentru H2, nu mai este necesară divizarea 
aerului din camera de ardere în flux primar şi secundar. 

• Metanul şi în special hidrogenul H2 prezintă ca-
racteristici superioare de ardere: omogenizare rapidă, 
perfecţiunea arderii mărită, iar H2 nu dă produse de 
ardere poluante. 

• Hidrogenul poate deveni comparabil ca preţ cu 
petrolul, dacă se va produce pe scară industrială, prin 
electroliza apei în centrale nuclearo-electrice. 

Capacitatea criogenică a hidrogenului a permis reali-
zarea unui motor rachetă statoreactor, la care aerul 
aspirat în dispozitivul de admisie este răcit până la 
condensare, după care este comprimat uşor de o pompă 
şi introdus, împreună cu hidrogenul, în camera de arde-
re. Cum pentru lichefierea unui kg de aer sunt necesare 
0,15 – 0,25 kg de H2, rezultă că în camera de ardere H2 
este în exces, ceea ce înseamnă că se evacuează mari 
cantităţi de H2, iar prin mărirea temperaturii de ardere ar 
creşte lucrul mecanic de destindere din ajutaj. 

O altă sursă de energie, ce prezintă interes, este 
energia nucleară. Dacă la motoarele cu combustibili 
chimici coeficientul de utilizare practică a energiei este 
v = 5·10-11 – 9·10-11, la cele care folosesc reacţii nu-
cleare de fisiune acest raport creşte până la v = 7,3·10-4, 
ceea ce corespunde unei viteze de zbor de V = 8·106 m/s. 

Reacţiile termonucleare (de fuziune) se caracteri-
zează printr-o prelucrare a energiei de aproximativ 
10 ori mai mare decât cea de fisiune, adică coeficientul 

de transformare a masei în energie atinge aproape o 
sutime din valoarea teoretică, ceea ce ar putea asigura o 
viteză de zbor V = 2,5.107 m/s, adică absolut suficientă 
pentru realizarea tuturor zborurilor interplanetare încete 
sau rapide. 

Pentru zborurile cosmice de durată cu motoare 
electroreactive sau cu plasmă sunt necesare puteri de 
ordinul megawaţilor cu acţiune continuă timp de câţiva 
ani. Pentru aceste tipuri de motoate se pot folosi ca 
surse de energie reactoare nucleare cu fisiune sau 
fuziune, care transformă energia nucleară în energie 
electrică, ce la rândul ei se foloseşte pentru ionizarea 
atomilor (la motoarele ionice) sau la realizarea plasmei, 
la motoare cu plasmă 

În anii 1970 – 1971 au fost puse în funcţiune două 
instalaţii experimentale, denumite Topaz, cu reactor 
nuclear şi convertizori termoionici. Reactorul constă 
dintr-un vas cilindric în interiorul căruia se află zona 
activă, înconjurată de reflectoare laterale şi frontale din 
beriliu, care conţine bare de reglare şi control din bor. 
Zona activă a reactorului este formată dintr-un modera-
tor (hidrură de zirconiu), în deschiderile căruia, dispuse 
pe cercuri concentrice, sunt amplasaţi convertorii termo-
ionici. Sistemul de debitare a vaporilor de cesiu în interva-
lele dintre electrozii zonei active asigură şi eliminarea 
produselor gazoase de fisiune care apar în timpul func-
ţionării reactorului cu convertori termoionici. Cu acest tip 
de reactor se obţine o putere electrică de 130 – 150 MW. 

Cea mai promiţătoare sursă primară de energie 
este Soarele, care ne poate furniza necesarul de energie 
dacă am putea converti şi acumula energia care provine 
de la el, cu un randament avantajos, într-o altă formă de 
energie. Soarele, în stadiul actual al cunoaşterii noastre, 
apare ca o sferă enormă de plasmă incandescentă, cu 
temperatura de emisie de aproximativ 5750 K, cu un 
diametru de peste 700 000 km, situat faţă de Pământ la 
o distanţă de aproximativ 150 milioane de km. Fluxul 
de energie de la Soare se poate folosi în două moduri la 
motoarele cosmice: 

– realizarea forţei de propulsie cu ajutorul fotonilor 
eliberaţi de fluxul de energie radiată de Soare, ce exer-
cită o anume presiune, invers proporţională cu pătratul 
distanţei până la soare, adică motor cu velă solară – ce 
nu face obiectul prezentei expuneri; 

– convertirea energiei solare în energie electrică prin 
intermediul unui efect, cum ar fi: efectul termoelectric, 
efectul termoionic sau efectul fotovoltaic. 

Convertorii termoelectrici actuali au la bază un 
cuplu de două semiconductoare, unul de tip P, iar celălalt 
de tip N, unite într-o schemă electrică. Concret, capetele 
celor două semiconductoare sunt lipite pe de o parte 
printr-o punte metalică ce primeşte căldură, ajungând la o 
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temperatură T1, iar pe de altă parte, fiecare capăt este 
legat separat la una dintre exteremităţile rezistenţei de 
sarcină; capetele au temperatura T2 mai mică decât T1. 
Între extremităţile semiconductoarelor N şi P apare o 
tensiune electrică, ce determină generarea unui curent 
electric. Generatoarele termoelectrice care funcţionează 
la temperatură ridicată au o putere specifică mai 
ridicată, de ordinul a 5 W/kg, dar cu o durată de 
funcţionare mai scăzută, de ordinul a 1000 ore. Gene-
ratoarele termoelectrice care funcţionează la o tempe-
ratură mai scăzută au o putere specifică mai mică, de 
ordinul a 1 W/kg, dar cu posibilităţi de funcţionare – 
mai mulţi ani. Randamentul global al generatoarelor 
termoelectrice nu depăşesc însă 4%. 

Conversia fotovoltaică foloseşte celule fotovoltaice 
pe bază de siliciu, care sunt supuse radiaţiei solare – pot 
converti energia solară în energie electrică. La o celulă 
solară cu siliciu, în condiţiile tehnice actuale, se poate 
obţine o putere specifică de 0,004 kW/kg la suprafaţa 
planetei Marte. Deocamdată, celulele solare cu siliciu 
sunt folosite ca surse de energie pentru navele cosmice, 
dar nu pentru propulsie, ci pentru utilităţi interne ale 
navei. Astfel, nava americană Skylab a fost echipată cu 
trei panouri solare cu celule cu siliciu ce furnizau o 
putere de 20 kW, la un cost foarte ridicat. 

Conversia termoionică a fost pentru prima dată 
pusă în evidenţă în anul 1933 de către Irving Langmuir 
şi constă în transformarea căldurii transmise unui fir de 
wolfram în energie electrică, cu condiţia de a se in-
troduce firul într-o incintă vidată în care se admit vapori de 
cesiu, care, ionizându-se în contact cu firul cald de wol-
fram, determină un flux de electroni atras de un anod adus 
la o temperatură mai scăzută. Prin acest procedeu se pot 
obţine convertori termoionici cu o putere de 100 W/cm, cu 
un randament de 40%. În acest caz, încălzirea catodului se 
poate face cu ajutorul radiaţiei solare sau a energiei nu-
cleare. 

Cea mai mare parte din energia unui vehicul cosmic 
destinat să zboare la viteze mari este utilizată în scopul 
obţinerii forţei de tracţiune capabile să învingă acţiunea 
forţelor de atracţie a corpurilor cereşti. Dar existenţa în 
spaţiul cosmic a câmpurilor gravitaţionale face posi-
bilă, uneori, şi utilizarea acestor forţe în scopul realizării 
zborurilor cosmice. Viteza de zbor a unui vehicul cos-
mic va creşte, fără a folosi motorul, atunci când intră în 
zona de atracţie a unui corp ceresc. 

Se pot avea în vedere şi alte surse de energie cum ar 
fi cele din câmpurile magnetice ale unor planete sau 
folosirea energiei termice existente în gazele disoci-
ate sau ionizate din apropierea unor corpuri cereşti. 
În concluzie, se poate aprecia că una dintre condiţiile de 

bază pentru realizarea unor sisteme de propulsie care să 
echipeze navele de mare viteză este aceea de a realiza 
noi surse de energie foarte puternice, la un volum redus, 
cu o cât mai mică greutate specifică. 

3. CAPACITATEA DE PRELUCRARE  
A ENERGIEI 

Condiţiile de mai sus se impun pentru că distanţa de 
zbor a acestor vehicule cosmice depinde, în primul 
rând, de puterea motorului rachetă sau a altui sistem de 
propulsie capabil să zboare în Cosmos, care este în 
funcţie de gradul de prelucrare a energiei, notat cu v şi 
egal cu raportul dintre energia prelucrată E şi energia 
iniţială Eo. 

În sfera motoarelor rachetă, acest raport creşte odată 
cu transformarea mai completă a energiei chimice în 
energie cinetică a jetului de particule reactiv. 
Considerând We viteza de evacuare a gazelor arse din 
motor şi scriind ecuaţia de conservare a energiei pentru 
acest sistem, rezultă: 

Einiţială = Eexistentă + Eprelucrată 

Pe de altă parte se cunoaşte că: 

Eo = Mo·We = Mo
1·We

2 + v·Mo·We = constant 

S-a obţinut astfel legea de variaţie a masei din punct 
de vedere al gradului de prelucrare a energiei, v : 

Mo
1 = (1 – v)Mo 

Folosind formula cunoscută din teoria relativităţii se 
obţine: 

Mo
1/Mo = (1 – We

2/c2)1/2 

şi ţinând seamă de expresia lui Mo
1, de mai sus, se 

obţine formula ce leagă parametrii We, c şi v : 

We = c(1 – (Mo
1)2/Mo

2)1/2 = c(2v – v2)1/2 

Prin urmare – datorită valorii subunitare - mărirea 
gradului de prelucrare a energiei v duce la creşterea 
vitezei We. La o transformare totală a energiei 
disponibile în energie cinetică (v = 1), viteza de curgere 
a jetului We va fi egală cu viteza luminii. Această 
problemă se poate pune numai în raport cu motoare 
fotonice. 

4. CONCLUZII 

Recapitulând sursele de energie pentru propulsoare 
cu reacţie, s-a constatat că la bordul navelor trebuie 
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stocate substanţe capabile să elibereze energia chimică, 
în principal prin ardere; procese de ardere care ge-
nerează energie termică şi gaze care se scurg prin 
ajutajele motoarelor cu reacţie cu o energie cinetică 
proporţională cu energiile de mai sus. 

O altă categorie a fost aceea a surselor de energii 
criogenice, cărora li se prevede o anume perspectivă.  
S-a avut în vedere energia nucleară, atât de fisiune cât 
şi de fuziune. Convertirea energiei solare în alte forme 
de energie a permis trecerea în revistă a unor efecte 
capabile de astfel de conversii de energii. Energiile 
câmpurilor gravitaţionale şi magnetice ale corpurilor 

cereşti ca şi energia termică a unor gaze disociate 
sau ionizate din apropierea corpurilor cereşti au fost 
amintite în expunere. Rolul motorului cu reacţie privind 
gradul de prelucrare a energiei este aproape la fel de 
important ca şi realizarea unor noi surse de energie 
foarte puternice, la volum redus, cu o cât mai mică 
greutate specifică. 

Sursele de energie pentru propulsoare cu reacţie şi 
pentru alte tipuri de propulsoare (de exemplu, pro-
pulsoare ce exploatează efectul Coandă) sunt un 
câmp de cercetare deschis, cu certe posibilităţi de 
realizări, superioare celor existente. 

 
 

 
 




