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Resumo

Com a disponibilidade crescente de recursos computacionais e da evolução das
ferramentas de simulação, cada vez mais a concepção de sistemas é realizada com
o auxílio de simuladores. No caso da área aeroespacial, devido ao alto custo e à
complexidade dos problemas envolvidos, plataformas de simulação são elementos
indispensáveis em qualquer projeto. Este trabalho de iniciação científica visa o desen-
volvimento de simulador para a dinâmica de atitude de um satélite. A orientação do
satélite é calculada através de um simulador de tempo-real, de acordo com os torques
gerados por atuadores. A orientação do satélite, representada através dos ângulos de
Euler, também é mostrada usando imagens tridimensionais.

Introdução

No contexto da área aeroespacial, simuladores são ferramentas de software que
podem ser utilizados por pesquisadores, engenheiros, alunos ou mesmo gerentes para
analisar e avaliar as operações de aeronaves, satélites e veículos lançadores. As infor-
mações obtidas, fornecem informações que auxiliam a responder perguntas a respeito
de um projeto ou produto. Esses simuladores podem ser desenvolvidos a partir de re-
quisitos bastante específicos de uma determinada missão, ou então, para uma classe
mais generalizada de aeronaves. Em geral, o código do simulador é composto por
ferramentas associadas (que realizam operações de codificação, tais como bibliotecas
de álgebra linear, integradores numéricos, ou pacotes para cálculo de órbita) e por
algoritmos derivados. Normalmente, o software do simulador é executado com deter-
minadas condições iniciais e operacionais durante o período de tempo necessário para
analisar um conjunto de características. Por fim, os dados são exibidos ao usuário, no
formato de texto, ou através de interfaces gráficas.

Uma evidência da importância das ferramentas de software na área aeroespacial
é a quantidade de simuladores disponíveis. Há pacotes de simulação que para uma
ampla gama de funções que são úteis para os engenheiros e cientistas. Dentre tais
funcionalidades, pode-se citar: análise de órbita e de atitude, testes hardware-in-the-
loop (HIL) e verificação/validação do sistema de controle. Além dos pacotes gratuitos,
há opções comerciais submetidos a procedimentos rigorosos de validação que ge-
ralmente são bem aceitos pela comunidade de engenheiros e cientistas. O grau de
funcionalidade varia muito entre os pacotes disponíveis, podendo-se encontrar desde
simples opções para reproduzir a propagação de dois corpos representados por pontos
de massa até complexos simuladores tridimensionais de satélites de comunicação.

Objetivos

O objetivo deste trabalho de pesquisa é desenvolver um simulador para a dinâ-
mica de orientação (atitude) de um satélite em relação a um eixo referência. Como os
dados de dinâmica de atitude são tridimensionais, pretende-se disponibilizar o recurso
de visualização em três dimensões, de modo a oferecer uma plataforma mais lúdica
para a interpretação de resultados das simulações.
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Metodologia

A Figura 1 ilustra os componentes do simulador. A primeira etapa da pesquisa foi
realizar a busca por um simulador de satélites. Desta etapa, optou-se por empregar um
modelo da plataforma multi-missão (PMM)[2] que vem sendo desenvolvida através do
programa espacial brasileiro. Em seguida, as equações diferenciais que descrevem a
dinâmica de atitude do satélite foram implementadas no software MATLAB R© /Simulink.
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Figura 1: Diagrama de blocos com os módulos do simulador.

A segunda etapa ateve-se ao módulo de visualização tridimensional da orienta-
ção do satélite. Para tanto, utilizou-se a API gráfica OpenGL [3] que oferece recursos
para a elaboração de inúmeros desenhos tridimensionais. Assim, tem-se um computa-
dor (PC1) que reproduz a dinâmica de atitude e um outro (PC2) que recebe a atitude
através dos ângulos de Euler (φ, θ, ψ) e gera os gráficos correspondentes.

Ao invés de usar um único elemento para simular a orientação da PMM, pretende-
se ainda incorporar ao sistema um módulo de controle embarcado. Nessa configuração
os dados do simulador seriam enviados ao módulo embarcado que, a partir dessa
informação, gera o torque necessário para manter o satélite em uma orientação pré-
determinada.

Desenvolvimento

Como a dinâmica de atitude é inerentemente instável, projetou-se um controlador
por realimentação de estados [1], para que a orientação seja mantida dentro de valores
especificados. Nesse estágio intermediário, essa lei de controle é calculada pelo
próprio simulador (PC1 da Figura 1).

Para gerar a aplicação de visualização tridimensional, o código fonte baseado
na biblioteca OpenGL é compilada através do Embarcadero R© C++Builder XE4. A
comunicação entre o simulador e a aplicação de visualização 3D é implementada com
base nas APIs do sistema operacional.

Resultados Preliminares

O funcionamento do sistema é avaliado através de um ensaio em que, inicial-
mente, a PMM está apontada para a direção (φ, θ, ψ) = (10◦,10◦,10◦), com tendência
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de afastamento em relação à orientação desejada: (0◦,0◦,0◦). O comportamento do
sistema para este ensaio é mostrado na Figura 2.

Figura 2: Resultados numéricos de simulação.

A medida que a orientação é modificada, o comportamento correspondente é
ilustrado através de um desenho tridimensional Figura 3.

Figura 3: Visualização tridimensional da PMM.
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