
Příloha A
Gravitační zrychlení Marsu: ≔g 3.71 ―

m

s2

Hmotnost landeru: ≔m 300 kg

Gravitační síla působící na lander: ≔Fg =⋅m g 1113 N

Specifický impuls motoru: ≔Isp 2400 ――
⋅N s

kg

Spotřeba RCS ≔RCS %10

Odhadovaná zásoba paliva: ≔mp 60 kg

potřebná rezerva paliva: ≔rezerva %30

Poměr tahu ku hmotnosti: ≔TWR 2.1

1. Výpočet parametrů skoků

Parametry 1. skoku: Parametry 2. skoku: Parametry 3. skoku:
≔y1 240 m ≔y2 400 m ≔y3 520 m
≔α1 65 ° ≔α2 65 ° ≔α3 65 °
≔Δh1 −110 m ≔Δh2 −170 m ≔Δh3 −300 m

1. skok

Vrchol skoku: =y1 240 m
Úhel skoku: =α1 1.134
Rozdíl 

Počáteční rychlost ve směru y: ≔v1y =‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 g y1 42.2 ―
m
s

Čas potřebný k letu do vrcholu 
skoku:

≔t1 =――
v1y
g

11.375 s

maximální vzdálenost při dané výšce skoku a balistické křivce + počáteční 
rychlost udělená motorem:

Počáteční rychlost: ≔v1 =―――
v1y

sin ⎛⎝α1⎞⎠
46.562 ―

m
s

Rychlost ve směru x: ≔v1x =⋅v1 cos ⎛⎝α1⎞⎠ 19.678 ―
m
s

Horizontální vzdálenost vrcholu 
od místa skoku:

≔l1 =⋅v1x t1 223.828 m

Rozdílná výška místa dopadu: ≔y1.2. =+y1 Δh1 130 m
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Rychlost ve směru y při dopadu: ≔v1.2.y =‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 g y1.2. 31.058 ―
m
s

Rychlost ve směru x při dopadu: ≔v1.2.x =v1x 19.678 ―
m
s

Celková rychlost při dopadu: ≔v1.2. =‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+v1.2.x
2 v1.2.y

2 36.767 ―
m
s

Doba pádu: ≔t1.2. =――
v1.2.y
g

8.371 s

Horizontální vzdálenost místa 
dopadu od vrcholu:

≔l1.2. =⋅v1.2.x t1.2. 164.733 m

Celková délka skoku: ≔d1 =+l1 l1.2. 388.56 m

Výpočet množství spotřebovaného paliva během startu 1. skoku pomocí 
Ciolkovského rovnice:

≔Δv ⋅ve ln
⎛
⎜
⎝
――
m
mps

⎞
⎟
⎠

Změna rychlosti:     ≔Δv1 =v1 46.562 ―
m
s

Výtoková rychlost spalin: ≔ve =Isp 2400 ―
m
s

Hmotnost landeru před 1. startem =m 300 kg

Hmotnost landeru po startu 1. skoku: ≔mpo.1.s. =――
m

e
――
Δv1

ve

294.236 kg

Hmotnost spotřebovaného 
paliva na 1. start: ≔ms.p.1.s. =⎛⎝ −m mpo.1.s.⎞⎠ 5.764 kg

Výpočet množství spotřebovaného paliva během brždění 1. skoku 
pomocí Ciolkovského rovnice:

Změna rychlosti:     ≔Δv1.2. =v1.2. 36.767 ―
m
s

Výtoková rychlost spalin: ≔ve =Isp 2400 ―
m
s

Hmotnost landeru před 1. bržděním: ≔mpř.1.b. =mpo.1.s. 294.236 kg

Hmotnost landeru po 1. brždění: ≔mpo.1.b. =―――
mpř.1.b.

e
―――
Δv1.2.

ve

289.763 kg

Spotřebované palivo na 1. brždění: ≔ms.p.na.1.b. =−mpř.1.b. mpo.1.b. 4.473 kg

Palivo spotřebované motorem během 
1. skoku: ≔ms.b.1.s =+ms.p.1.s. ms.p.na.1.b. 10.237 kg
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Palivo spotřebované RCS: ≔mRCS1 =⋅―――
ms.b.1.s

%100
RCS 1.024 kg

Stav paliva po 1. skoku:
≔mp1 =−−−mp ms.p.1.s. ms.p.na.1.b. mRCS1 48.739 kg

2.skok

Vrchol skoku: =y2 400 m
úhel skoku: =α2 1.134

Počáteční rychlost ve směru y: ≔v2y =‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 g ⎛⎝y2⎞⎠ 54.479 ―
m
s

Čas potřebný k letu do vrcholu 
skoku:

≔t2 =――
v2y
g

14.684 s

maximální vzdálenost při dané výšce skoku a balistické křivce + počáteční 
rychlost udělená motorem:

Počáteční rychlost: ≔v2 =―――
v2y

sin ⎛⎝α2⎞⎠
60.111 ―

m
s

Rychlost ve směru x: ≔v2x =⋅v2 cos ⎛⎝α2⎞⎠ 25.404 ―
m
s

Horizontální vzdálenost vrcholu 
od místa skoku:

≔l2 =⋅v2x t2 373.046 m

Rozdílná výška místa dopadu: ≔y2.2. =+y2 Δh2 230 m

Rychlost ve směru y při dopadu: ≔v2.2.y =‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 g y2.2. 41.311 ―
m
s

Rychlost ve směru x při dopadu: ≔v2.2.x =v2x 25.404 ―
m
s

Celková rychlost při dopadu: ≔v2.2. =‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+v2.2.x
2 v2.2.y

2 48.497 ―
m
s

Doba pádu: ≔t2.2. =――
v2.2.y
g

11.135 s

Horizontální vzdálenost místa 
dopadu od vrcholu:

≔l2.2. =⋅v2.2.x t2.2. 282.876 m

Celková délka skoku: ≔d2 =+l2 l2.2. 655.922 m
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Výpočet množství spotřebovaného paliva během startu 1. skoku pomocí 
Ciolkovského rovnice:

≔Δv ⋅ve ln
⎛
⎜
⎝
――
m
mps

⎞
⎟
⎠

Změna rychlosti:     ≔Δv2 =v2 60.111 ―
m
s

Výtoková rychlost spalin: ≔ve =Isp 2400 ―
m
s

Hmotnost landeru před 2. startem ≔mpř.2.s =−mpo.1.b. mRCS1 288.739 kg

Hmotnost landeru po startu 2. skoku: ≔mpo.2.s. =―――
mpř.2.s

e
――
Δv2

ve

281.597 kg

Hmotnost spotřebovaného 
paliva na 2. start: ≔ms.p.2.s. =⎛⎝ −mpř.2.s mpo.2.s.⎞⎠ 7.142 kg

Výpočet množství spotřebovaného paliva během brždění 1. skoku 
pomocí Ciolkovského rovnice:

Změna rychlosti:     ≔Δv2.2. =v2.2. 48.497 ―
m
s

Výtoková rychlost spalin: ≔ve =Isp 2400 ―
m
s

Hmotnost landeru před 2. bržděním: ≔mpř.2.b. =mpo.2.s. 281.597 kg

Hmotnost landeru po 2. brždění: ≔mpo.2.b. =―――
mpř.2.b.

e
―――
Δv2.2.

ve

275.964 kg

Spotřebované palivo na 2. brždění: ≔ms.p.na.2.b. =−mpř.2.b. mpo.2.b. 5.633 kg

Palivo spotřebované motorem během 2. 
skoku: ≔ms.b.2.s =+ms.p.2.s. ms.p.na.2.b. 12.775 kg

Palivo spotřebované RCS: ≔mRCS2 =⋅―――
ms.b.2.s

%100
RCS 1.278 kg

Stav paliva po 2. skoku:
≔mp2 =−−−mp1 ms.p.2.s. ms.p.na.2.b. mRCS2 34.686 kg
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3.skok

Vrchol skoku: =y3 520 m
úhel skoku: =α3 1.134

Počáteční rychlost ve směru y: ≔v3y =‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 g ⎛⎝y3⎞⎠ 62.116 ―
m
s

Čas potřebný k letu do vrcholu 
skoku:

≔t3 =――
v3y
g

16.743 s

maximální vzdálenost při dané výšce skoku a balistické křivce + počáteční 
rychlost udělená motorem:
Počáteční rychlost: ≔v3 =―――

v3y
sin ⎛⎝α3⎞⎠

68.537 ―
m
s

Rychlost ve směru x: ≔v3x =⋅v3 cos ⎛⎝α3⎞⎠ 28.965 ―
m
s

Horizontální vzdálenost vrcholu 
od místa skoku:

≔l3 =⋅v3x t3 484.96 m

Rozdílná výška místa dopadu: ≔y3.2. =+y3 Δh3 220 m

Rychlost ve směru y při dopadu: ≔v3.2.y =‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 g y3.2. 40.403 ―
m
s

Rychlost ve směru x při dopadu: ≔v3.2.x =v3x 28.965 ―
m
s

Celková rychlost při dopadu: ≔v3.2. =‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+v3.2.x
2 v3.2.y

2 49.713 ―
m
s

Doba pádu: ≔t3.2. =――
v3.2.y
g

10.89 s

Horizontální vzdálenost místa 
dopadu od vrcholu:

≔l3.2. =⋅v3.2.x t3.2. 315.439 m

Celková délka skoku: ≔d3 =+l3 l3.2. 800.399 m

Výpočet množství spotřebovaného paliva během startu 1. skoku pomocí 
Ciolkovského rovnice:

≔Δv ⋅ve ln
⎛
⎜
⎝
――
m
mp

⎞
⎟
⎠

Změna rychlosti:     ≔Δv3 =v3 68.537 ―
m
s

Výtoková rychlost spalin: ≔ve =Isp 2400 ―
m
s

Hmotnost landeru před 3. startem ≔mpř.3.s =−mpo.2.b. mRCS2 274.686 kg

Hmotnost landeru po startu 3. skoku: ≔mpo.3.s. =―――
mpř.3.s

e
――
Δv3

ve

266.953 kg
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≔mpo.3.s. =―――
mpř.3.s

e
――
Δv3

ve

266.953 kg

Hmotnost spotřebovaného 
paliva na 3. start: ≔ms.p.3.s. =⎛⎝ −mpř.3.s mpo.3.s.⎞⎠ 7.733 kg

Výpočet množství spotřebovaného paliva během brždění 1. skoku 
pomocí Ciolkovského rovnice:

Změna rychlosti:     ≔Δv3.2. =v3.2. 49.713 ―
m
s

Výtoková rychlost spalin: ≔ve =Isp 2400 ―
m
s

Hmotnost landeru před 3. bržděním: ≔mpř.3.b. =mpo.3.s. 266.953 kg

Hmotnost landeru po 3. brždění: ≔mpo.3.b. =―――
mpř.3.b.

e
―――
Δv3.2.

ve

261.48 kg

Spotřebované palivo na 3. brždění: ≔ms.p.na.3.b. =−mpř.3.b. mpo.3.b. 5.473 kg

Palivo spotřebované motorem během 
3. skoku: ≔ms.b.3.s =+ms.p.3.s. ms.p.na.3.b. 13.206 kg

Palivo spotřebované RCS: ≔mRCS3 =⋅―――
ms.b.3.s

%100
RCS 1.321 kg

Stav paliva po 3. skoku:
≔mp3 =−−−mp2 ms.p.3.s. ms.p.na.3.b. mRCS3 20.159 kg

Palivo celkově spotřebované motorem:
≔mp.c.s.m. =++ms.b.1.s ms.b.2.s ms.b.3.s 36.219 kg

Palivo spotřebované RCS tryskami:

≔mRCS =++mRCS1 mRCS2 mRCS3 3.622 kg

Celková uletěná vzdálenost v ose x:

≔d =++d1 d2 d3 1844.882 m

Potřebná rezerva paliva:
Nutno porovnat jestli je 
celkový stav paliva  po 3. 
skoku vyšší než potřebná 
rezerva.

≔mr =⋅――
mp

%100
rezerva 18 kg
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2. Kontrola překročení nadzvukové rychlosti
≔Δvmax =max⎛⎝ ,,,,,Δv1 Δv2 Δv3 Δv1.2. Δv2.2. Δv3.2.⎞⎠ 68.537 ―

m
s

Atmosféra: 95% z CO2  Zbylých 5% jiné plyny: ≔kmol ⋅1000 mol

Molární plynová konstanta: ≔Rm 8314.3 ―――
J
⋅kmol K

Molární hmotnost CO2: ≔M 44 ――
kg

kmol

Molární hmotnost Marsovské atmosféry: ≔Mm 43.34 ――
kg

kmol

Průměrná teplota na povrchu: ≔T 210 K

Měrná plynová konstanta: ≔r =――
Rm

M
188.961 ――

J
⋅kg K

Poissonova konstanta 3-atomového plynu: ≔κ 1.3

Rychlost zvuku: ≔c =‾‾‾‾‾‾⋅⋅κ r T 227.127 ―
m
s

Machovo číslo: ≔M =―――
Δvmax

c
0.302

3. Kontrola jestli není doba letu kratší než maximální možná 
doba hoření

Poměr tah/hmotnost=2.1

Potřebný tah motoru: ≔Tmotoru =⋅Fg TWR 2337.3 ―――
⋅kg m

s2

Spotřebované palivo za 1 sekundu ≔mspotřeba =―――
Tmotoru

Isp
0.974 ―

kg
s

Teoretická doba hoření na maximální tah:
1. skok(start):

≔tt.1.s =―――
ms.p.1.s.

mspotřeba
5.919 s =t1 11.375 s

1. skok(přistání):

≔tt.1.p =――――
ms.p.na.1.b.

mspotřeba
4.593 s =t1.2. 8.371 s
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2. skok(start):

≔tt.2.s =―――
ms.p.2.s.

mspotřeba
7.334 s =t2 14.684 s

2. skok(přistání):

≔tt.2.p =――――
ms.p.na.2.b.

mspotřeba
5.784 s =t2.2. 11.135 s

3. skok(start):

≔tt.3.s =―――
ms.p.3.s.

mspotřeba
7.941 s =t3 16.743 s

3. skok(přistání):

≔tt.3.p =――――
ms.p.na.3.b.

mspotřeba
5.62 s =t3.2. 10.89 s

Teoretická hodnota       musí být vždy menší než 
vypočítaná doba daného skoku       .

tt
t

4. Vykreslení grafu závislosti délky skoku na jeho výšce

1. skok(start) funkce
≔tfin1 =t1 11.375 s Čas ukončení funkce

≔y1f ⎛⎝t1f⎞⎠ −⋅v1y t1f ⋅⋅―
1
2

g t1f
2 Funkce závislosti dráhy v ose y na čase

≔t1f , ‥0 s 0.05 s tfin1 Časový interval vykreslované funkce

≔x1f ⎛⎝t1f⎞⎠ ⋅v1x t1f Funkce závislosti dráhy v ose x na čase

1. skok(přistání) funkce
≔tfin1.2. =+tfin1 t1.2. 19.746 s Čas ukončení funkce

≔y1.2.f ⎛⎝t1.2.f⎞⎠ −y1 ⋅⋅―
1
2

g ⎛⎝ −t1.2.f tfin1⎞⎠
2

Funkce závislosti dráhy v ose y na čase

≔t1.2.f , ‥tfin1 +tfin1 0.05 s tfin1.2. Časový interval vykreslované funkce

≔x1.2.f ⎛⎝t1.2.f⎞⎠ +l1 ⋅v1.2.x ⎛⎝ −t1.2.f tfin1⎞⎠ Funkce závislosti dráhy v ose x na čase
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2. skok(start) funkce
Čas ukončení funkce

≔tfin2 =+tfin1.2. t2 34.43 s
Funkce závislosti dráhy v ose y na čase

≔y2f ⎛⎝t2f⎞⎠ −−⋅⎛⎝v2y⎞⎠ ⎛⎝ −t2f tfin1.2.⎞⎠ ⋅⋅―
1
2

g ⎛⎝ −t2f tfin1.2.⎞⎠
2

Δh1

Časový interval vykreslované funkce
≔t2f , ‥tfin1.2. +tfin1.2. 0.05 s tfin2

Funkce závislosti dráhy v ose x na čase
≔x2f ⎛⎝t2f⎞⎠ +d1 ⋅v2x ⎛⎝ −t2f tfin1.2.⎞⎠

2. skok(přistání) funkce
≔tfin2.2. =+tfin2 t2.2. 45.565 s Čas ukončení funkce

≔y2.2.f ⎛⎝t2.2.f⎞⎠ −−y2 ⋅⋅―
1
2

g ⎛⎝ −t2.2.f tfin2⎞⎠
2

Δh1 Funkce závislosti dráhy v ose y na čase

≔t2.2.f , ‥tfin2 +tfin2 0.05 s tfin2.2. Časový interval vykreslované funkce

≔x2.2.f ⎛⎝t2.2.f⎞⎠ ++d1 l2 ⋅v2.2.x ⎛⎝ −t2.2.f tfin2⎞⎠ Funkce závislosti dráhy v ose x na čase

3. skok(start) funkce
Čas ukončení funkce

≔tfin3 =+tfin2.2. t3 62.308 s

Funkce závislosti dráhy v ose y na čase

≔y3f ⎛⎝t3f⎞⎠ −−−⋅⎛⎝v3y⎞⎠ ⎛⎝ −t3f tfin2.2.⎞⎠ ⋅⋅―
1
2

g ⎛⎝ −t3f tfin2.2.⎞⎠
2

Δh2 Δh1

Časový interval vykreslované funkce
≔t3f , ‥tfin2.2. +tfin2.2. 0.05 s tfin3

Funkce závislosti dráhy v ose x na čase
≔x3f ⎛⎝t3f⎞⎠ ++d1 d2 ⋅v3x ⎛⎝ −t3f tfin2.2.⎞⎠

3. skok(přistání) funkce
≔tfin3.2. =+tfin3 t3.2. 73.199 s Čas ukončení funkce

≔y3.2.f ⎛⎝t3.2.f⎞⎠ −−−y3 ⋅⋅―
1
2

g ⎛⎝ −t3.2.f tfin3⎞⎠
2

Δh2 Δh1 Funkce závislosti dráhy v ose y na čase

≔t3.2.f , ‥tfin3 +tfin3 0.05 s tfin3.2. Časový interval vykreslované funkce

≔x3.2.f ⎛⎝t3.2.f⎞⎠ +++d1 d2 l3 ⋅v3.2.x ⎛⎝ −t3.2.f tfin3⎞⎠ Funkce závislosti dráhy v ose x na čase

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



160

240

320

400

480

560

640

720

0

80

800

400 600 800 1000 1200 1400 1600 18000 200 2000

x1f ⎛⎝t1f⎞⎠ ((m))

x1.2.f ⎛⎝t1.2.f⎞⎠ ((m))

x2f ⎛⎝t2f⎞⎠ ((m))

x2.2.f ⎛⎝t2.2.f⎞⎠ ((m))

x3f ⎛⎝t3f⎞⎠ ((m))

x3.2.f ⎛⎝t3.2.f⎞⎠ ((m))

y1f ⎛⎝t1f⎞⎠ ((m))

y1.2.f ⎛⎝t1.2.f⎞⎠ ((m))

y2f ⎛⎝t2f⎞⎠ ((m))

y2.2.f ⎛⎝t2.2.f⎞⎠ ((m))

y3f ⎛⎝t3f⎞⎠ ((m))

y3.2.f ⎛⎝t3.2.f⎞⎠ ((m))

Grafické znázornění skoků
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