
       МРЕЖА ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО АСТРОНОМИЯ 

                UNAWE 

1 

 

Ttrrtrdsadd 

ПРОСТИ РАКЕТИ 
Роза M. Рос, Рикардо Морено – Изследвайте Вселената - 

UNAWE 
 
Космическите кораби се движат във въздуха и пространството. Те не могат 
да бъдат подпомогнати от нищо там, така че как успяват да се движат? 
Благодарение на ракетите. Тези устройства смесват течностите, които 
носят в резервоарите си, в резултат от което се образува огромно 
количество газове, които се изхвърлят с голяма скорост. Когато газовете 
излизат назад, те избутват ракетата напред, задвижвайки я. Хайде да видим 
как става. 

Газирана ракета 
 

Като първи пример за ракета, която може да бъде изстреляна абсолютно 
безопасно, предлагаме следната дейност с разтворима таблетка, при която 
ще използваме налягането от газовете за задвижване. Трябва само да 
изрежете модела по непрекъснатите линии и да го залепите по пунктирите 
както е показано на снимката. 

 
Използваме пластмасова кутийка от филмова лента (трябва да се уверите, 
че дължината на обиколката на основния цилиндър на ракетата е 
подходяща за пластмасовата кутийка). Също така залепваме трите 
триъгълника като опори на корпуса на ракетата и накрая добавяме конуса 
към горната част на цилиндъра (Фиг. 1 и 2). 

 

 

Фиг. 1 и 2: Поставяне на разтворимата таблетка в пластмасовата кутийка и 
поставяне на модела на ракетата върху кутийката. 

 
Когато корпусът на ракетата е готов, трябва да я изстреляме. За да го 
направим, сипваме вода в пластмасовата кутийка от филмова лента. 1/3 от 
височината й е достатъчна (приблизително 1 см). Добавяме ¼ разтворим 
аспирин (или друга разтворима таблетка). Слагаме капачето и след това 
поставяме отгоре ракетата. 

Превод от 

 
(www.scientix.eu) 
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След около 1 минута ракетата се изстрелва. Разбира се можем да повторим 
процеса колкото пъти искаме (все още има ¾ от аспирина, така че приятно 
изстрелване на вашите ракети...). 
 
 

 

Фиг. 3: Корпусът на ракетата. Трябва да залепите крилата, където е 
отбелязано с пунктир. 
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Фиг. 4: Трите крила на ракетата 

 

 
 

Фиг.5: Горната част на ракетата 
 
 

 

Фиг. 6: Готови за изстрелване
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Ракета балон 
 
 
 
 

Отрежете една права сламка с 
дължина около 10 см. 

 
Прокарайте шивашки конец 
през сламката и го 
използвайте, за да завържете 
облегалките на два стола. 
Колкото по-раздалечени са 
столовете, толкова по-добре. 
Конецът трябва да бъде 
хубаво опънат. 

 

Надуйте един балон и 
стиснете отвора му, за да не 
излиза въздух, но не го 
връзвайте. 

 
Залепете балона за 
сламката с помощта на 
тиксо и го поставете в края 
на конеца. 

 
 

Пуснете отвора за 
надуване. Ще видите, че 
когато излиза, въздухът 
избутва балона напред 
сякаш е ракета. 
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