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CONTRA COLISÃO DE OBJETOS ESPACIAIS COM A
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”Nada temos a temer quanto ao

futuro, a menos que nos esqueçamos

como Deus tem nos conduzido no

passado.”

Ellen G. White
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inesquećıveis.Aos meus sogros, Tenisia e Mario, por toda confiança e generosidade a mim

concedidas serei eternamente grato. A minha tia Virǵınia que sempre orou por mim. A
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Resumo

Nesse trabalho foram realizados estudos abordando dinâmicas que envolvem

interações com os objetos colisionais, detritos espaciais (DE) e NEO, conhecendo as

implicações da interação desses corpos na dinâmica de satélites e mais diretamente

na vida na Terra. Se mostram imperativos estudos que visem entender e promo-

ver medidas de prevenção contra posśıveis eventos colisionais. Nesse sentido, foram

propostas a realização de manobras orbitais, mais precisamente manobras evasivas,

quando tratando-se de eventos de colisão com véıculos operacionais, e estratégias

de mitigação, para intervir em posśıveis rotas de colisão da Terra com objetos es-

paciais como Cometas ou Asteróides. Os estudos referentes as manobras evasivas

consideraram em suas investigações a contribuição de forças como a da gravidade, do

sistema de propulsão e de fatores dissipativos como o arrasto atmosférico, visando

assim apresentar uma abordagem mais realista para as dinâmicas em órbitas baixas

(LEO). Todas as abordagens foram realizadas através da determinação das equações

diferenciais que descrevem as dinâmicas propostas com base nos estudos de Clohessy

(1960) e Jesus (2012). Diante disso, foram propostas as condições iniciais de colisão

(CIC) que garatiam as colisões e através delas estabelecer as poĺıticas de evasão

sujeitas a sistemas de propulsão com decaimento de massa linear e exponencial.

Os resultados obtidos apresentaram o comportamento das distribuições das pos-

sibilidades de colisão, distribúıdas por faixas de velocidade iniciais, considerando

eventos sujeitos apenas a gravidade (homogêneo) ou devido a ação da gravidade

mais o arrasto atmosférico (não homogêneo). As investigações demonstraram que

o arrasto atmosférico agiu no sentido de causar redistribuições nas configurações

das possibilidades. O estudo dos sistemas de propulsão determinaram as poĺıticas

para as manobras evasivas sujeitas a diferentes condições. Visando aperfeiçoar a

realização das manobras foram deduzidas as condições de controle ótimo, sujeitas

aos prinćıpios de minimização de Pontryagin. Sobre as estratégias de mitigação fo-

ram utilizadas um sistema de propulsão com decaimento exponencial de massa. A

estratégia utilizada foi a de impacto cinético, através dela verificou-se os desvios nos

raios relativos entre a Terra e o NEO no ponto do periélio, após a colisão, devido a

erros sistemáticos ou estocásticos aos quais o sistema de direcionamento do tiro do

propolente do propulsor estivesse sujeito.

Palavras Chaves: Mitigação, Otimização, Manobras Evasivas e Detrito Espa-

cial.



Abstract

In this work, studies were carried out on dynamics involving interactions with colliding

objects, space debris (DE) and NEO, knowing the implications of the interaction of these bodies

in the dynamics of satellites and more directly in life on Earth. Studies are imperative to unders-

tand and promote prevention measures against possible collision events. In this sense, orbital

maneuvers were proposed, more precisely evasive maneuvers, when dealing with collision events

with operational vehicles, and mitigation strategies, to intervene in possible collision routes of

the Earth with space objects such as Comets or Asteroids. The studies concerning evasive ma-

neuvers considered in their investigations the contribution of forces such as gravity, propulsion

system and dissipative factors such as atmospheric drag, in order to present a more realistic

approach to low-orbit (LEO) dynamics. All approaches were carried out by determining the dif-

ferential equations that describe the proposed dynamics based on the studies of Clohessy (1960)

and Jesus (2012). Therefore, the initial collision conditions (CIC) were proposed to guarantee

the collisions and through them to establish the evasion policies subject to linear and exponential

mass decay propulsion systems. The results obtained showed the behavior of the distributions of

the collision possibilities, distributed by initial velocity bands, considering events subject only to

gravity (homogeneous) or due to the action of gravity plus the atmospheric (nonhomogeneous)

drag. Investigations have shown that the atmospheric drag has acted to cause redistributions in

the configurations of the possibilities. The study of propulsion systems determined the policies

for evasive maneuvers subject to different conditions. In order to improve the performance of the

maneuvers, the optimal control conditions were deduced, subject to the minimization principles

of Pontryagin. A propulsion system with exponential mass decay was used on the mitigation

strategies. The strategy used was that of kinetic impact, through which it was verified the

deviations in the relative radii between Earth and NEO at the point of the perihelion, after the

collision, due to systematic or stochastic errors to which the system of directing the shot of the

propolis of the propellant was subject.

Keywords: Mitigation, Optimization, Evasive Maneuvers and Space Debris.
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mosférico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.12 Gráfico da Densidade Atmosférica em função da Temperatura e Altitude . 19
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4.19 Gráfico da Dinâmica Relativa - Estudo da Velocidade de Exaustão . . . . . 98
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4.23 Gráfico das Distâncias Relativas Finais em Função do fator de Potência do

Propulsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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NEO - Objetos Próximos a Terra (Near-Earth Object).

CW - Clohessy e Whiltshire

GPS - Global Positioning System

vi



SUMÁRIO vii

Sumário

1 Introdução 1

1.1 Exploração Espacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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1 Introdução

O presente caṕıtulo expõe conceitos referentes as áreas de dinâmica orbital. São

discorridos os resultados apresentados por Kepler e Newton no anos de seus estudos. Além

dos sistemas de coordenadas usualmente utilizados. São discutidas também, questões

referentes a detritos espaciais e NEOs, assim como manobras evasivas e estratégias de

mitigação do tipo impacto cinético. Por fim é apresentada uma breve visão dos conceitos

e funcionamentos dos prinćıpios da teoria de controle ótimo.

1.1 Exploração Espacial

Desde a antiguidade, o homem contempla e procura entender o céu e o espaço ao

seu redor. Povos antigos aprenderam a usar o céu a seu favor, utilizando técnicas de

localização nas longas viagens, para a posição dos astros, e recorriam aos fenômenos ce-

lestes periódicos para a marcação de tempos, aplicando esse conhecimento na Agricultura.

Muito do que foi descoberto e especulado sobre o Universo antes da invenção do telescópio

fora feito a olho nu. Diferentemente de outras culturas, os gregos possúıam algumas cor-

rentes filosóficas que se propuseram a compreender os eventos de cunho astronômico com

base na razão (Junior et al. (2018)).

Embora seja por alguns creditada ao f́ısico e astrônomo Italiano Galileo Galilei (1569-

1642) a invenção do telescópio, os historiadores, em sua maioria, aceitam que o primeiro

telescópio foi constrúıdo pelo fabricante holandês Hans Lippershey (1570-1619) em 1608.

Galileo, entretanto, tomou conhecimento dessa invenção na Itália em 1609 e, no mesmo

ano, sem ter visto o aparelho constrúıdo por Lippershey, construiu o seu próprio, com um

poder maior de ampliação de imagens. As observações que Galileo realizou por mais de

duas décadas resultaram em descobertas demasiadamente importantes para a ciência. Ele

registrou as montanhas da lua, as fases de Vênus, além de observar os anéis de Saturno e

quatro dos satélites naturais do Planeta Júpiter.

O astrônomo observacional Tycho Brahe (1546-1601), antes da invenção do te-

lescópio, fabricou e aprimorou os instrumentos de observação, obtendo, assim, uma pre-

cisão admirável quando se tratava da posição dos corpos celestes. Seus registos chegaram

a ser utilizados anos mais tarde por Johannes Kepler(1571-1630) que, após se dedicar

20 anos em profunda análise e deduções, desenvolveu o que hoje se conhece como as

três leis de Kepler (Filho & Saraiva (2004)). Anos mais tarde, o f́ısico inglês Issac New-

ton, através da formulação de sua mecânica, conseguiu reproduzir, de forma anaĺıtica,

as mesmas conclusões já apresentadas de forma emṕırica por Kepler. A mecânica de

Newton, então, lançou as bases para uma busca pela conquista do espaço, possibilitando,

pois, a criação de programas espaciais que só viriam a ocorrer séculos depois de sua morte.
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No ińıcio do século XX, houve, por conta das grandes guerras, um expressivo de-

senvolvimento tecnológico, além de inovações técnicas utilizadas para fins militares, que

colocaram, assim, a ciência num lugar de destaque na sociedade da época. As tensões

poĺıticas entre EUA e URSS na guerra fria impulsionou o que viria a ser conhecido como

corrida espacial. Mais precisamente em outubro de 1957, a URSS foi a pioneira a colocar

um satélite artificial em órbita, dando ińıcio, então, a Era Espacial, levando o nome de

Sputnik 1. O satélite equipado com um transmissor de rádio orbitou o nosso planeta por

um único peŕıodo semestral. Apresentando dimensões esféricas, não possúıa mais do que

58 cm (Rossetto (2013)) e 85 kg para seu diâmetro e massa respectivamente. Durante sua

vida útil, peŕıodo compreendido ao tempo de vida de suas baterias, realizou transmissões

por aproximadamente 22 dias (Rossetto (2013)).

Quatro meses após o lançamento da Sputinick 1, os EUA também realizaram o lançamento

com sucesso do satélite Explorer I. Dando passos mais largos, a URSS, anos depois do

lançamento do satélite americano Explorer I, lançou um satélite que orbitou a Lua, e

conseguiu registros da face lunar que não poderiam ser observada da Terra. Entretanto,

os EUA inovaram quando desenvolveram e colocaram em órbita três satélites para fins de

comunicação, meteorologia e navegação.

Por volta do ano 1961, foi evidenciado o Brasil nesse cenário espacial, com o desenvol-

vimento da CNAE ou GOCNAE, pioneira do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

(INPE). Suas contribuições são apresentadas nas construções de estações conjuntas com

outras agências para o processamento de dados, advindos de satélites meteorológicos e

de investigação cient́ıfica, o que, com o passar dos anos, devido aos seu aprofundamentos

nessas áreas, tornou o páıs um dos grandes produtores e usuários de processamento de

imagens do Planeta.

Com os primeiros desafios alcançados, as nações iniciaram a tentativa de enviar véıculos

espaciais tripulados para orbitarem nosso planeta. Devido ao sucesso desses lançamentos,

em 1969, os EUA lançaram a nave Apollo 11, com destino ao solo lunar. Foi realizado,

então, um evento que ficaria registrado como um dos marcos da história da corrida espa-

cial.

Embora as primeiras missões espaciais apresentassem um caráter predominantemente

politico, grande parte da tecnologia desenvolvida nesse peŕıodo trouxe muitos avanços

para diversas áreas da vida na Terra. Informações da Agência Espacial Europeia (ESA)

apresentam que, desde o lançamento do Sputnik, houveram mais de 4.900 lançamentos.

Esses colocaram cerca de 6.600 satélites em órbita, dos quais 3.600 ainda permanecem no
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espaço, mas apenas cerca de 1.000 ainda continuam operacionais (Ferreira et al. (2017)).

1.2 Órbitas e Elementos Orbitais

Segundo a Encyclopaedia Britannicaa (Britannica (2018)) uma órbita é definida como

o caminho descrito por um corpo que gira em torno de um centro de massa1 consideravel-

mente atrativo, podendo ser esse corpo um planeta, uma estrela, uma lua ou mesmo um

satélite artificial. As investigações a respeito do movimento desses corpos possibilitaram

a estudiosos como Galileo, Kepler, Newton e Einstein, entre outros, a determinarem leis

que descrevem a evolução e o comportamento desses corpos em suas órbitas, moldando e

determinando assim o que hoje é conhecido como parte da mecânica celeste.

Sendo a Mecânica Orbital a área da mecânica celeste estuda a dinâmica orbital dos cor-

pos naturais (planetas, por exemplo) ou artificiais (véıculos espaciais operacionais, ou não

operacionais (detritos), por exemplo), o conhecimento de conceitos como as leis de Kepler

e as leis de Newton, torna-se pontos importantes para construção e o desenvolvimento

deste estudo.

1.2.1 As leis de kepler

De modo geral, a primeira Lei de Kepler ou lei das órbitas eĺıpticas, datada do inicio

do século XVI, diz que dado um planeta, seu movimento orbital deveria ter a forma de

uma elipse, com a particularidade do Sol presente em um de seus focos, estando assim

deslocado um pouco do seu centro da órbita (Riebeek (2009)).

Em sua segunda Lei, Kepler relacionou as áreas varridas nas órbitas planetárias. Ele

determinou que, dada uma reta unindo o Sol ao objeto orbital, as áreas varridas por

ele, em sua órbita, deveriam ser iguais uma vez que os tempos percorridos ao longo da

órbita fossem iguais. A Figura (1.1) apresenta as considerações da primeira e segunda lei

estabelecidas por Kepler.

1Centro de Massa de um corpo pode ser definido como um ponto onde toda a massa do sistema estaria
concentrada, sobre o qual a ação de todas as forças externas estariam sendo aplicadas.
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Figura 1.1: Representação art́ıstica da primeira e segunda lei de Kepler

Fonte:(Homorato (2014))

A lei harmônica ou terceira lei de Kepler apresentou a existência de uma cons-

tante matemática, Equação (1.1), que relacionava o peŕıodo orbital de um planeta a sua

distância ao Sol. Declarando que “[. . . ] o quadrado do peŕıodo orbital dos planetas é

diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol[. . . ]” (Filho & Saraiva

(2004)), Kepler estabeleceu considerações que apresentam caracteŕısticas a mais do que

suas duas primeiras leis, pois, enquanto essas estariam relacionadas apenas a observações

de cada corpo em particularidade, sua terceira lei traz a determinação de uma constante

proveniente do estudo e análise de diferentes órbitas.

P 2

a3
= K (1.1)

Dos estudos de Kepler é posśıvel obter algumas considerações relacionadas à dinâmica

orbital. Em primeiro ponto, a construção de órbitas elipticas traz como consequência di-

reta que a medida do raio relativo entre o planeta e o Sol sofre variações ao longo da

órbita. Como consequência f́ısica da lei das áreas, verifica-se que a velocidade orbital de

um planeta não apresenta uniformidade durante sua revolução, pois apresenta variações

regulares. Já de sua terceira lei, através da Equação (1.1) é imediato ver que o movi-

mento de corpos mais distantes do Sol tende a ser mais lento, concluindo-se, assim, que a

força de interação entre um corpo orbital e o Sol tende a depender inversamente da sua

distância do Sol. Mais precisamente, essa última consideração é reforçada por Newton ao

apresentar seus estudos sobre a gravitação universal (Filho & Saraiva (2004)).

1.2.2 As leis de Newton

Em sua primeira lei, Newton declarou que:
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“[...] Todo corpo persiste em seu estado de repouso, ou de movi-

mento retiĺıneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar

esse estado pela ação de forças impressas sobre ele [...]”(Nussenzveig

(2002)).

Podem-se determinar, então, que um corpo tende a permanecer em seu estado de re-

pouso ou movimento uniforme (retiĺıneo), ou seja, em seu estado de inércia caso haja

ausência de forças externas. O termo inércia refere-se à resistência a mudança de estado

que os corpos apresentam. Sua quantidade f́ısica pode ser determinada pelo momentum

que é proporcional a velocidade do corpo a menos de uma constante que determina a

massa do mesmo, sendo algebricamente apresentada por:

~p = m.~̇r (1.2)

Ao considerar as observações apresentadas pela primeira lei de Newton, é percept́ıvel

que a aceleração de um corpo, ou seja, as variações da velocidade do mesmo estão intima-

mente relacionadas à ação de forças sobre o sistema uma vez que a variação da velocidade

apresenta variações do estado de inércia do corpo. Nesse sentido, a determinação da se-

gunda lei de Newton pode ser considerada como o prinćıpio fundamental da dinâmica,

uma vez que, através dela, é posśıvel estudar a evolução temporal de um sistema mecânico

clássico.

Na edição de 1726 dos “Principia Mathematica Philosophiae Naturali” Newton de-

fine sua segunda lei como sendo:

“A variação de movimento é proporcional à força motriz aplicada; e

dá-se na direção da reta segundo a qual a força está aplicada.”(Fitas

(1996))

Dessa forma, a segunda lei, em sua forma diferencial, pode ser definida ao considerar

que a força resultante exercida sobre um corpo é igual à taxa de variação temporal do

momentum (Fitas (1996)), como mostra a equação (1.3):

~F =
d~p

dt
(1.3)

Que pela definição de momentum, Equação (1.2), obtem-se:

~F =
d(m.~̇r)

dt
(1.4)
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Resultando então que:

~F = m
d(~̇r)

dt
+ ~̇r

dm

dt
(1.5)

Para casos de massa invariante no tempo, temos que o segundo termo da Equação 1.5

será zero. Resultando na Equação (1.6):

~F = m
d(~̇r)

dt
(1.6)

Sua terceira lei, conhecida como Prinćıpio da Ação e Reação, em que determinou

que a toda e qualquer ação corresponde uma reação contrária, mas igual em módulo, ou

seja, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em

sentidos opostos.

Newton também apresentou sua lei da gravitação universal como sendo um estudo

de caso de suas leis do movimento. Segundo ele, o Sol atrai a Terra, e a Terra também

atrai o Sol, com uma força de mesma intensidade, e isso se daria por consequência direta

de sua terceira lei. Sendo assim, os planetas também são um centro de força atrativa, ou

seja, cada corpo não só atrai como é atráıdo pelos outros corpos presentes no sistema.

Essa força atrativa é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro

desses corpos, como mostra a Equação (1.7):

~F =
GMm

r3
~r (1.7)

De acordo com a segunda lei de Newton, para um sistema de massa variante, Equação

(1.5), a aceleração da força gravitacional pode ser dada por:

m
d(~̇r)

dt
+ ~̇r

dm

dt
=
GMm

r3
~r (1.8)

Onde, no caso de um sistema de massa invariante no tempo, a Equação (1.8) se torna:

m
d(~̇r)

dt
=
GMm

r3
~r (1.9)
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Determinando assim que:

~̈r =
µ

r2
r̂ (1.10)

1.2.3 Elementos Orbitais ou Keplerianos

Em muitas abordagens da dinâmica orbital, o estudo da evolução do movimento dos

corpos celestes ou véıculos espaciais é importante. Com isso, a localização e descrição do

estado de movimento desses corpos mediante um referencial é um dos primeiros pontos

a serem estabelecidos. Há a possibilidade de determinar o estado movimento do corpo

através de um sistema de coordenadas cartesiano (x,y,z) e (ẋ,ẏ,ż), tomando como origem

do sistema o centro do corpo central. No entanto, no sistema cartesiano há a necessidade

da determinação de, pelo menos, três dos parâmetros envolvidos, visto que todos eles de-

pendem diretamente do tempo. Entretanto, existem outros sistemas que também podem

ser utilizados.

A determinação e estudo da evolução temporal torna-se mais fácil através do con-

junto de coordenadas chamadas de elementos keplerianos ou orbitais. desse parâmetros.

Ao conjunto dessas coordenadas dá-se o nome de elementos keplerianos ou orbitais. Nesse

sistema, é tomada uma órbita de referência que se apresenta sempre sobreposta sobre a

linha equatorial do corpo central do sistema. Os elementos orbitais keplerianos são apre-

sentados na Figura (1.2), a seguir,

Figura 1.2: Representação dos Elementos Keplerianos

(a) Vista do plano da órbita do objeto (b) Visão do plano equatorial do referencial

Fonte: (Sherrill (2013))

Os elementos (a) e (e) estão relacionados à descrição geométrica da órbita do corpo,
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sendo o semieixo maior e a excentricidade da órbita respectivamente. Outras duas co-

ordenadas, relacionadas ao plano orbital, são a inclinação (i) entre o plano orbital e o

plano equatorial do corpo central e a longitude do nó ascendente (Ω) que determina o

ângulo entre o ponto vernal e o nó ascendente da órbita, tendo sua medida realizada com

a referência no sentido da translação do corpo. As demais coordenadas estão relaciona-

das com a localização do objeto em sua órbita, o argumento do perigeo (ω) consiste no

ângulo, medido em graus, formado entre a linha de nodos e a linha da elipse orbital ou

seja, a linha que se projeta a partir do centro da corpo central, até ao objeto, no momento

em que esta linha corta a linha imaginária do equador, durante a órbita ascendente do

objeto. A anomalia verdadeira (f), por sua vez é o ângulo que se projeta uniformemente

no tempo, durante a revolução do objeto, estabelecendo o valor, em graus, de 0 para o

perigeo e 180 para o apogeo.

1.3 Detritos Espaciais

Na dinâmica orbital, classifica-se como detrito espacial (DE) todo corpo não operacio-

nal que esteja orbitando a Terra nas mais diversas altitudes. A origem desses corpos pode

estar relacionada com a captura gravitacional desses objetos pelo Planeta, como resto de

gases deixados pela passagem de corpos celestes próximos a Terra, poeira cósmica, etc.

Eles podem também ser produzidos devido a missões espaciais (Ferreira et al. (2017)).

Caracterizando assim dois grandes grupos de detritos espaciais: os naturais e os produzi-

dos pelo homem (não naturais).

Devido a crescente utilização de satélites artificiais nas mais diversas áreas do planeta,

DE não naturais são fruto dos mais de 60 anos de atividades espaciais. São proveniente

de equipamentos que saem de operação no final das missões espaciais ou por apresenta-

rem problemas técnicos durante elas. Eles podem ser produzidos pela deterioração das

estruturas dos véıculos, ocasionando vazamentos de reservatórios de combust́ıveis, possi-

bilitando explosões. Dependendo da altitude ocorrem forças dissipativas que atuam sobre

o véıculo, forçando-o a sair da órbita nominal. Esta nova órbita em direção à Terra, pode

proporcionar colisões diversas com outros objetos operacionais ou mesmo com detritos

pré-existentes que orbitam o planeta. Segundo (Souza (2013)), a produção dos DE po-

dem ainda ser:

“[...]resultantes das atividades espaciais quais geram partes e

fragmentos de espaçonaves deixados para trás nos lançamentos,

ferramentas e luvas perdidas em atividades extra-veiculares, estágios

de foguetes,[. . . ], escape de tinta de fuselagem, etc[...]”

Registros da ESA apresentam uma análise estat́ıstica da considerável quantidade de
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DE que estão em órbita. Entre seus números encontra-se 29.000 objetos com dimensões

maiores do que 10 cm, 750.000 com dimensões entre de 1 e 10 cm e para detritos entre 1

mm e 1 cm encontra-se o expresivo número de 166 milhões de objetos (ESA (2018c)).

O gráfico da Figura (1.3) apresenta uma perspectiva da quantidade de lançamentos

realizados e a produção de DE ao longo dos anos.

Figura 1.3: Gráfico da Quantidade de Objetos Catalogados

Fonte:NASA/ The Orbital Debris Quarterly News, February 2018

A essa quantidade de objetos espacial apresentada estaria associada uma massa

total de mais de 7.500 toneladas (ESA (2018a)), como apresenta o gráfico da Figura (1.4).

Através da análise dessas informações é posśıvel observar como a população de DE

tem apresentado um crescimento significativo ao longo dos anos, trazendo mais desafios

para os novos lançamentos, devido à dificuldade de janelas espaciais2 favoráveis, e para

a manutenção dos véıculos, ainda em operação, que se apresentam sujeitos a posśıveis

eventos colisionais. Como exemplo desses potenciais eventos encontra-se a colisão em 2009

entre o satélite americano privado, Iridium-33, e o satélite militar russo, Kosmos2251. Eles

2Termo utilizado, no ambiente da dinâmica orbital, para descrever um peŕıodo de tempo que possue
condições favoráveis para o lançamento de um foguete
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colidiram com uma velocidade de 11,7 Km/s, gerando aproximadamente 2.300 fragmentos

(ESA (2018a)).

Figura 1.4: Gráfico da Quantidade de massa correspondente aos Objetos Catalogados

Fonte:NASA/ The Orbital Debris Quarterly News, February 2018

A crescente quantidade de DE tem motivado as agências espaciais a buscarem atu-

alizar constantemente os catálogos desses objetos. Os estudos mostram que mesmo a

colisão com DE consideravelmente pequenos (da ordem de cent́ımetros), pode provocar

impactos catastróficos, envolvendo véıculos espaciais (colisão Véıculo-DE), que ainda se

encontram em utilização, além da possibilidade de colisão DE-DE, resultando o aumento

do número de detritos espaciais nas regiões operacionais e contribuindo para a formação

de nuvens deles (Ferreira et al. (2017)) cada vez mais densas. Os estudos apontam para

um aumento na probabilidade de colisões entre DE, numa reação em cadeia, que corres-

ponderia a um crescimento exponencial de fragmentos orbitantes (Kessler & Cour-Palais

(1978);Kessler et al. (1980)). Também demonstraram que a energia envolvida nesses even-

tos estaria relacionada com as altas velocidades de impacto (hipervelocity ’), que podem

atingir valores superiores a 10 km/s (ESA (2018b)).

Muitos desses corpos, através da ação de força de arrasto atmosférico, reentam na at-

mosfera da Terra e são destrúıdos (Reid (2009)). Eventualmente alguns desses objetos

conseguem chegar a superf́ıcie terrestre. Como exemplo citamos o que reentrou nas regiões

da África do Sul, em 2000, o segundo estágio do foquete Delta II. Os gráficos das Figuras

(1.5) e (1.6) apresentam, respectivamente, o número e a massa, acumulativamente, dos
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objetos catalogados que reentraram até o ano de 2011.

Figura 1.5: Gráfico da Quantidade de Objetos Catalogados na Reentrada

Fonte:NASA/ The Orbital Debris Quarterly News, April 2013

Entretanto, a ação da força de arrasto atmosférico é limitada, ficando restrita às

órbitas em LEO, pois nas demais altitudes MEO e GEO o tempo para a reentrada é

consideravelmente longo. A análise entre os gráficos das Figuras (1.3–1.4) e (1.5–1.6)

demonstram como a produção de DE tem um crescimento superior a taxa de objetos que

reentram na atmosfera.

Figura 1.6: Gráfico da Massa Acumulativa de Objetos Catalogados na Reentrada

Fonte:NASA/ The Orbital Debris Quarterly News, April 2013
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Todos os pontos abordados demonstram que é imperativo o estudo de DE em am-

biente de missões espaciais, buscando medidas de detecção e prevenção, uma vez que

as consequências de suas interações podem influenciar consideravelmente a dinâmica na

Terra, inclusive ocasionando a perda de cifras de milhares de dólares (Jesus et al. (2012)).

Considerando que cada vez mais operações com satélites artificiais ocorrem, as quais

impõem a realização de manobras, incluisive de correção, o estudo de manobras evasivas

vem se fazendo necessário e atual, pois, segundo (Jesus et al. (2012)) durante a realização

dessas missões espaciais pode ocorrer a interceptação do véıculo com a órbita de algum

detrito, o que possibilitaria a colisão entre os objetos espaciais. Sendo assim, a inves-

tigação de manobras evasivas de objetos espaciais frente a colisões iminentes com objetos

operacionais se faz necessária diante da vasta quantidade de DE distribúıdos nas mais

diversas altitudes onde se realizam atividades espaciais.

1.4 Objetos Próximos a Terra - NEO’s

Atualmente, comunidades cient́ıficas têm voltado seus estudos a investigação de corpos

celestes que podem apresentar um perigo à vida na Terra muito maior que os causados pe-

los DE próximos ao nosso planeta. Segundo (Araújo (2011)) esses objetos caracterizam-se

pelo fato das suas revoluções apresentarem uma aproximação periódica com a órbita da

Terra. A esses corpos deu-se o nome de Near-Earth Objects (NEO) ou objetos próximos

a Terra. Estes corpos podem apresentar ameaça para a vida na Terra, uma vez que há a

possibilidade de um evento catastrófico, caso haja contato NEO-Terra.

De modo geral, os NEO podem ser cometas ou asteróides, cujo periélio seja me-

nor do que 1,3 UA. Classificados como NEC os cometas próximos a Terra apresentam-se

em menor número em comparação com a quantidade de NEAS, Asteróides próximos a

Terra. Esses NEAs catalogados dispõem-se em subclasses de acordo com as análises de

suas coordenadas orbitais. Sendo esses grupos nomeados de Atira, Aten, Apolo e Amor.

O esquema da Figura (1.7) apresenta as condições para cada grupo de asteróides próximos

a Terra.
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Figura 1.7: Esquema da classificação dos NEAs

Fonte:NASA/ The Orbital Debris Quarterly News, February 2018

Catálogos da NASA demonstram a quantidade acumulativa, apresentada no gráfico

da f́ıgura (1.8), de NEAs já catalogados ao longo dos últimos anos.

Figura 1.8: Gráfico do Número de NEOs catalogados pela NASA

Fonte:(NASA (2018a))

O gráfico da Figura (1.9) apresenta o número total de NEAs conhecidos e reunidos

de acordo com seus tamanhos estimados.
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Figura 1.9: Gráfico apresentando o Número de NEOs catalogados por Tamanho

Fonte:(NASA (2018b))

Durante seu tempo de vida, que é da ordem de 106 anos, estima-se que uma pequena

porcentagem dos NEO colidam com algum planeta interno do Sistema Solar, outra por-

centagem desses objetos colidem com o Sol ou são direcionados para fora deste sistema.

Alguns estudiosos argumentam que apesar do longo tempo de vida desses objetos, esse

fato não explica a quantidade crescente da população desses corpos. Sendo assim, uma

posśıvel explicação seria supor que a população de NEO tem sido realimentada por corpos

de outras regiões do espaço ou dos cinturões de asteroides do próprio Sistema Solar.

A colisão desses objetos com a Terra pode gerar ondas de choque, levantando assim

quantidades consideráveis de massa podendo ocasionar, entre outros fatores, o aumento

expressivo da temperatura do ambiente afetado, devastando grandes regiões e compro-

metendo o ecossistema. No inicio do Século XX ocorreu um dos casos mais conhecidos

da interação desses objetos com a Terra. Em junho de 1908, um objeto devastou mais

de 2.000 quilômetros quadrados de uma floresta em Tunguska na Sibéria como mostra

a Figura (1.10). Pesquisas recentes estimam que esse NEO teria por volta de 30 a 50

metros de diâmetro, sendo que grande parte dos danos causados foram devido às ondas

de choque da explosão do objeto na atmosfera da Terra (Chyba, THOMAS & ZAHNLE

(1993);Boslough & Crawford (1997);Boslough & Crawford (2008)).
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Figura 1.10: Registro da região devastada no incidente de Tunguska

Fonte:(Galastri (2018))

Em vista disso, é indispensável a realização de estudos que permitam, além de

catalogar esses objetos, aprofundar o conhecimento em informações como o grau de pro-

ximidade e sua composição e através desses estudos desenvolver mecanismos de defesa

visando posśıveis dinâmicas colisonais com a Terra.

1.5 Manobra Orbital

Em virtude dos lançamentos espaciais e dos diversos objetivos propostos em cada

missão, a implementação de manobras orbitais se tornou um ponto essencial para a rea-

lização e sucesso das missões espaciais. Pode-se definir uma manobra orbital de um véıculo

como sendo a transferência, desse objeto, de sua órbita inicial para uma outra órbita (Cur-

tis (2013)). Essas mudanças são realizadas através da alteração de caracteŕısticas f́ısicas

dos véıculos, como exemplo, uma variação em sua velocidade, com o aux́ılio, muitas vezes,

de sistemas de propulsão que agem no sentido de alterar o estado do véıculo e direcioná-lo

à nova órbita. As missões envolvendo manobras orbitais podem relacionar problemas de

dois corpos, sendo esses ideais ou sob a ação de forças perturbativas, ou envolver proble-

mas de N-corpos. A determinação dessas dinâmicas envolve desde soluções anaĺıticas ou

semi-anaĺıticas a soluções computacionais, com o aux́ılio do uso de integradores numéricos.

Pode-se dividir as manobras orbitais em dois grandes grupos. O grupo das mano-

bras de correções de órbita que objetivam manter a estabilidade dos véıculos em órbitas

estabelecidas. Ou seja, essas manobras têm por objetivo compensar as variações orbitais

devido a efeitos de perturbações sobre os véıculos. O outro grupo de manobras diz respeito

as manobras de transferência de órbita que estão voltadas a mudar, significativamente, a

órbita do véıculo espacial.
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1.5.1 Manobras Evasivas e Sistemas de Propulsão

Diante do crescente número de DE e dos lançamentos espaciais, as manobras evasivas

tornam-se mais necessárias. Uma manobra evasiva diz respeito a uma transferência de

órbita, realizada com o aux́ılio de um sistema de propulsão ou através de uma manobra

de swing-by3 em torno de corpos celestes massivos, que tem como objetivo desviar de um

corpo colisional, seja ele um DE, outro véıculo ou mesmo um asteroide. Sendo assim,

essas manobras visam fazer o objeto operacional escapar do impacto iminente com outros

corpos. Esse tipo de manobra tem se tornado um ponto importante estudado, muitas

vezes, antes da própria realização da missão. É comum que véıculos que orbitam próximo

ao nosso planeta possuam, além do combust́ıvel para uso nas missões espaciais, reservas

extras de combust́ıveis destinados unicamente a realização de manobras evasivas (Souza

(2013)).

Devido os grandes investimentos cient́ıficos, tecnológicos, financeiros e de vidas hu-

manas em missões espaciais, o estudo dessas manobras apresenta um ganho significativo

na tentativa de se evitar acontecimentos que inviabilizem as missões e terminem por gerar

prejúızos diversos, além de acarretar o aumento de detritos espaciais.

Para o melhor rendimento dessas manobras, estudos vem sendo desenvolvidos no in-

tuito de se desenvolver softwares e algoritmos para alimentar sistemas de navegação de

bordo que estejam preparados para identificar e simular posśıveis rotas de escape, dentro

de um tempo hábil para realização da manobra evasiva. Para isso, soluções anaĺıticas e

semi-analiticas para a dinâmica orbital colisional vem sendo buscadas através do uso de

ferramentas de F́ısica-Matemática, além da utilização de ferramentas computacionais e

integradores numéricos.

Os tipos de sistemas de propulsão utilizados nos satélites podem ser diversos, pos-

suindo vantagens ou desvantagens a depender das caracteŕısticas das manobras a serem

realizadas. Enquanto os sistemas de propulsão qúımica utilizam o processo de expansão

térmica de substâncias qúımicas, que resulta na expulsão de jatos de gases em alta veloci-

dade, os propulsores elétricos geram e aceleram jatos de plasma. São conhecidos também

propulsores que geram impulso por meio de reações nucleares.

Dentre os sistemas de propulsão, a elétrica, tem se mostrado eficiente, mais econômica

e viável nas missões espaciais das últimas décadas. Missões espaciais como a Deep Space

One e Dawn (NASA) e a Hayabusa (JAXA) e Smart-1 (ESA) foram baseadas em siste-

3Manobras de Swing-by, ou manobras assistidas por gravidade, são manobras nas quais um véıculo
espacial faz uma passagem próxima de um corpo celeste para ganhar ou perder energia, velocidade e
momento angular, diminuindo assim gastos com combust́ıveis em missões interplanetários.
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mas de propulsão plasma e muitas sondas espaciais possuem como propulsão primário este

tipo de sistema. Visando esses aspectos a propulsão elétrica tem sido uma das propostas

apresentadas pelos mais importantes centros de missões espaciais. Encontramos, nesse

ambiente nomes brasileiros como que tem desenvolvido um propulsor a plasma por efeito

Hall (Ferreira & Ferreira (2008)).

1.5.2 Manobras Evasivas em Ambientes de Forças Dissipativas

Para que haja uma maior precisão na determinação da dinâmica orbital de um satélite

é imprescind́ıvel buscar estudar os fenômenos que influenciam as órbitas desses cor-

pos, buscando abordagens mais próximas das que os véıculos estarão expostos quando

em operação. Entre esses fatores, destaca-se a atuação da força dissipativa arrasto at-

mosférico. Considerada como a principal força atuante em véıculos artificiais nas baixas

altitudes (LEO), o arrasto é responsável pelo tempo de vida útil desses objetos (Carvallho

(2007)).

Atuando sobre os véıculos que ao entraram em regiões da atmosfera, devido a sua

velocidade, sentem os efeitos da resistência do ar proveniente da atmosfera local, o ar-

rasto tende a desviar o movimento dos objetos, e assim, mudar o plano de suas órbitas.

Ele é responsável por causar perturbações seculares4 nos elementos orbitais que descrevem

a órbita dos véıculos. O arrasto tende a reduzir o semieixo maior e a excentricidade dos

objetos espaciais, afetando suas órbitas, tornando-as mais circulares (Carvallho (2007)). A

atuação do arrasto nas órbitas eĺıpticas apresenta-se mais expressiva nas regiões próximas

ao perigeu, uma vez que a densidade atmosférica da terra diminui com a altitude, e nessas

regiões a atmosfera se apresenta de forma mais densa, dissipando energia do movimento

e perturbando o movimento dos véıculos (Kuga, RAO & CARRARA (2000)). O gráfico

da Figura (1.11) demonstra a variação da altitude do perigeu e apogeu sobre a ação do

arrasto, ao longo do tempo.

4Da-se o nome de pertubações seculares aos efeitos dissipativos que ao atuarem, no nosso caso, nos
véıculos causam alterações nas coordenadas dos objetos. No entanto essas alterações podem levar um
tempo considerável para atuar
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Figura 1.11: Gráfico das Variações dos Elementos Keplerianos devido ao Arrasto At-
mosférico

FONTE:(Kuga, RAO & CARRARA (2000))

A atuação do arrasto depende de diversos fatores relacionados ao meio e aos objetos

expostos a ele. Entre as caracteŕısticas do meio destaca-se o papel da densidade e viscosi-

dade. Já em relação ao objeto, fatores como a área de referência que sofre resistência do

fluido, a massa e a velocidade recebem destaque (Raimundo, KUGA & MORAES (2003)).

O gráfico da Figura (1.12) demonstra o comportamento da densidade atmosférica em

função da altitude e da temperatura na região exosférica5 da atmosfera. É posśıvel per-

ceber que a densidade atmosférica cai exponencialmente com a altitude, resultando assim

na diminuição da força de arrasto seguindo o mesmo padrão. É exposto também a de-

pendência da densidade com a temperatura, demonstrando que para temperaturas mais

baixas a diminuição da densidade com a altitude se apresenta de forma mais acentuada

(Kuga, RAO & CARRARA (2000)).

5Região mais externa da atmosfera de um planeta.
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Figura 1.12: Gráfico da Densidade Atmosférica em função da Temperatura e Altitude

FONTE:(Kuga, RAO & CARRARA (2000))

Em relação aos DE, a ação do arrasto atmosférico se apresenta de forma a beneficiar

a diminuição desses corpos em órbita baixas (LEO). Com isso os objetos perdem a energia

que os mantém em órbita e são direcionados no sentido da reentrada na atmosfera, como

mostraram os gráficos das Figuras (1.5) e (1.6). No ambiente de estudo de manobras

evasivas se faz necessário o estudo dessas estratégias sujeitas a forças dissipativas como

o arrasto atmosférico. Esses estudos têm como objetivo entender o desempenho dos

sistemas de propulsão e catalogar os parâmetros que garantem a eficácia para o escape de

DE, mesmo em ambientes perturbados.

1.5.3 Manobras de Mitigação

O termo mitigação estende-se a todas as medidas realizadas para defender o planeta,

e consequentemente seus habitantes, de um iminente impacto da Terra com um NEO.

Conhecendo os riscos dessas interações, em diversas escalas de tempo, se faz necessário o

estudo de medidas de prevenção, proteção ou mesmo atenuação de catástrofes pela ciência

e tecnologias espaciais atuais. Nesse pensamento as agências espaciais vem buscando for-

mas de proteção contra dinâmicas colisionais. Entre essas medidas destacam-se: A defesa

civil, métodos ”Empurrões-Lentos”ou ”Puxões-Lentos”, o uso de impactores cinéticos e

estratégias de explosões nucleares.

A Defesa civil (Civil defense) é uma das opções que envolve, entre outros pontos,

medidas de evacuação de regiões em torno do evento colisional. Essa medida destina-se

a eventos marcados por tempos de aviso muito curto, talvez, um ano ou dois, nos quais

não haveria mais a possibilidade de manobras de interceptação no espaço. Os Métodos
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Empurrões-Lentos”ou ”Puxões-Lentos” tem como objetivo a alteração gradual das

órbitas dos objetos colisionais, NEO, evitando assim o choque desses corpos com a Terra.

Essa estratégia busca alterar a velocidade do NEO, mudando sua energia e assim conse-

quentemente alterando sua órbita. No entanto, para que essas opções sejam mais eficien-

tes, se faz necessário escalas de tempo na ordem de décadas. Além da restrição para o

tamanho dos NEO que devem apresentar medidas menores do que 100 metros.

A estratégia dos Impactores cinéticos (Kinetic impact) tem como objetivo al-

terar a órbita do alvo pelo envio de véıculos com grandes cargas úteis para impactar

diretamente o objeto em alta velocidade. A eficácia dessas missões mantém dependência

não apenas com as propriedades do NEO envolvido, mas também com o tipo de carga útil

enviada nos impactores. As mitigações envolvendo explosões nucleares (Nuclear deto-

nation), são apresentadas em muitos casos como a última estratégia a ser utilizada. No

entanto, elas apresentam-se como a mais poderosa das técnicas. Mas essa estratégia seria

utilizável para objetos que apresentassem dimensões da ordem de quilômetros de diâmetro.

Das estratégias apresentadas, apenas o impacto cinético foi demonstrado, na missão

Deep Impact que projetou uma espaçonave de impacto para colidir com o cometa Tempel-

1 em 2006. Essa estratégia juntamente com a defesa civil são provavelmente os mais

próximos de serem implantadas. Em eventos em que podem provocar devastações lo-

cais, a evacuação e obtenção de abrigos não são apenas plauśıveis, mas frequentemente

a abordagem mais econômica para salvar vidas humanas (Board, COUNCIL et al. (2010)).

Durante a realização dessas missões, devido a interação desses objetos com outros

corpos durante o percurso até seu alvo, ou mesmo durante seu lançamento podem ocorrer

erros não previstos com reespeito ao modelo ideal para as funções e dinâmica colisio-

nal. Sendo assim, se faz necessário, para um melhor aproveitamento e previsibilidade da

missão, que também sejam realizados estudos levando em consideração posśıveis erros que

podem estar associados a diversos fatores que vão desde a ação de forças dissipativas ao

longo da viagem a erros relacionados aos ângulos de tiro do propulsor no momento do

lançamento dos véıculos e da implementação das manobras evasivas ou de correção. Com

isso, busca-se prever de forma mais correta posśıvel todos os percalços que a missão pode

apresentar para resolvê-los e concluir os objetivos propostos pelas missões.

1.6 Teoria de Controle de Otimização

Diante dos diversos objetivos e também desafios, como os apresentados pelos NEO e

DE, que se encontram no cenário espacial, a busca de mecanismos, véıculos e sistemas

de propulsão cada vez mais eficientes também vem sendo um dos pontos estudados pelas
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agências espaciais. Devido a diversas limitações como recursos financeiros, tempo hábil,

etc, as missões ou manobras precisam ser projetadas e realizadas de modo a minimizar

os gastos ao mesmo tempo em que as metas pretendidas são alcançadas. Neste sentido,

no contexto do estudo de manobras evasivas, a realização dessas manobras com baixo

custo torna-se uma prioridade para as missões espaciais. A otimização de uma dinâmica

colisional com respeito ao consumo de combust́ıvel, certamente, aumenta a complexidade

do problema matemático associado ao modelo e também ao custo computacional. Mas,

diante das restrições muitas vezes impostas pelas missões é absolutamente válida.

Muitos desses sistemas de baixo custo são desenvolvidos a partir do principio de

Máximo/Mı́nimo de Pontryagin. Consistindo em um conjunto de equações diferenciais

com condições de contorno que generalizam as equações de Euler-Lagrange, este esta-

belece as condições e a estratégia necessária para se determinar uma maximização ou

minimização de um sistema. Ou seja, dado um sistema que se deseja modificar de um

estado inicial dado para um estado final, pré-determinado ou não, considerando a maxi-

mização ou minimização de algum parâmetro, f́ısico ou matemático, o prinćıpio pode ser

utilizado para, justamente, determinar quem são os conjuntos de equações que garantem

as considerações de máximo ou mı́nimo requeridas durante a evolução do estado do sis-

tema.

De modo geral, para a formulação de um problema de otimização são executadas

algumas etapas e considerações que servem para a modelagem e reconhecimento do sis-

tema que se deseja otimizar. Primeiramente, é efetuada a construção do modelo, ou

seja é formulada a descrição matemática, que será determinada com relação as variáveis

pré-estabelecidas mediante a metodologia do problema, que segundo (Kirk (2012)) é ide-

alizada de acordo com as necessidades e o grau de dificuldade que se queira para ao

problema. Posteriormente, se faz necessário a determinação dos ı́ndices de performance,

ou desempenho, que servem como parte da investigação durante a busca das condições de

controle. Esses ı́ndices são funcionais que apresentam, de modo geral, a grandeza ou as

considerações que se deseja otimizar, entre elas destacam-se funcionais relativos ao tempo,

consumo de combust́ıvel, caracteŕısticas referentes a materiais ou parâmetros f́ısicos, etc.

Por fim, após a formulação geral do problema, o conhecimento das posśıveis condições de

contorno e das restrições f́ısicas para as variáveis do modelo são essenciais, pois através

delas são estabelecidas as abordagens para solução do problema.

Para uma maior compreensão da modelagem de um sistema de controle ótimo pelo

prinćıpio de Pontryagin são necessários os conhecimentos de conceitos e notações que são

frequentemente utilizados, entre eles destacam-se as condições necessárias de primeira or-

dem que serão expostas posteriormente na sessão (3.3) deste trabalho.
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Devido a complexidade de grande parte dos problemas de otimização, suas soluções não

são puramente anaĺıticas. Dáı, a necessidade de métodos numéricas para a validação e

determinação dos sistemas de controle. Entre esses métodos pode-se destacar três grandes

grupos de metodologias para a abordagem dos problemas. O primeiro deles conhecido

com método direto é caracterizado por apresentar a abordagem de solução através de

métodos de busca que procura a minimização ou maximização direta do ı́ndice de perfor-

mace do problema. Não se utiliza as condições necessárias de primeira ordem, Equações

(3.69)-(3.71) do problema de controle de otimização. Já os métodos indiretos, têm como

objetivo deteminar os parâmetros ótimas através das condições necessárias de primeira

ordem baseadas no prinćıpio de mı́nimo de Protryagin. Por fim, os problemas com abor-

dagens h́ıbridas são aqueles que apresentam sua estratégia constrúıda utilizando ambos

os métodos, direto e indireto, simultaneamente. Nesses casos, muitas vezes, o problema é

reduzido a um problema de programação não-linear com dimensão finita.(Oliveira (2012))

São percept́ıveis as consideráveis vantagens de se apresentarem missões e manobras

sujeitas a sistemas ótimos. Eles não só se apresentam como ganhos no cenário financeiro

como também no aprimoramento e consequentemente sucesso das missões espaciais.

1.7 Objetivos desse Trabalho

Os objetivos desse trabalho podem ser divididos em dois grandes grupos: O estudo

de dinâmicas de véıculos espaciais com Detritos Espaciais e o estudo de manobras de

mitigação envolvendo NEO e véıculos com sistemas de propusão ideal e não-ideal.

No primeiro momento do primeiro bloco de estudos, estudamos, no ”Caṕıtulo 3”,

manobras espaciais evasivas ótimas com propulsão linear. Estabelecemos as condições

iniciais que permitem a colisão entre os DE e o véıculo espacial, extraindo parâmetros

tecnológicos que caracterizassem tais colisões. Posteriormente estudamos uma poĺıtica de

manobras de escape, utilizando um sistema de propulsão linear, baseado nas condições

encontradas do problema de dinâmica relativa de colisão entre os objetos espaciais (DE e

véıculo espacial). O refinamento desse estudo foi realizado ao estudar tais manobras, con-

siderando consumo mı́nimo de combust́ıvel em ambiente de nuvens de detritos espaciais.

Posteriormente, no ”Caṕıtulo 4”, o estudo do referido trabalho propôs investigar

e estabelecer uma estat́ıstica para manobras espaciais evasivas, considerando a força dis-

sipativa arrasto atmosférico atuante sobre os detritos em órbita. Essa face de estudos

buscou estabelecer as condições iniciais que permitem a colisão entre os DE e o véıculo

espacial nos diversos octantes e para diversas faixas de ângulos e assim determinar uma
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distribuição das manobras de escape, sujeitas ao efeito do arrasto atmosférico mais a pro-

pulsão do véıculo, com base nos resultados encontrados para os octantes que permitam

as colisões em função dos ângulos no plano da órbita e fora do plano da órbita.

Por fim, no segundo momento o trabalho, presente no ”Caṕıtulo 5”, se concentrou

em estudar o movimento relativo colisional entre objetos espaciais (NEO) considerando

estratégias de impacto cinético, produzido por um sistema de propulsão não-ideal, como

mitigação de riscos em defesa da Terra. Pretendeu-se estudar o movimento relativo entre

NEO e a sua dinâmica de colisão com a Terra com sistema de propulsão ideal, estabe-

lecendo e resolvendo as EDO do problema para posteriormente investigar o movimento

com um sistema de propulsão não-ideal. Tudo isso foi feito com o objetivo de estabelecer

uma estat́ısticas de parâmetros f́ısicos e tecnológicos que permitam o sucesso da mitigação

na dinâmica relativa colisional entre a Terra e o NEO, além da distribuição de órbitas

adequadas que atendam a necessidade da estratégia de mitigação.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção, uma breve visão geral será dada sobre uma seleção de artigos, periódicos

e livros, os quais tratam da dinâmica de objetos espaciais, tais como detritos, NEO e

véıculos espaciais,e de que forma as colisões entre eles afetam satélites operacionais no

caso dos detritos, e a vida na Terra no caso dos NEO. Conjuntamente será apresentada a

metodologia utilizada pelos autores visando a solução desses problemas.

Os detritos espaciais se tornaram uma preocupação das agências espaciais no mundo

inteiro, pois o seu efeito destrutivo é bastante elevado, afetando setores que dependem do

bom funcionamento dos satélites, entre eles se encontram as redes de TV, GPS e telefonia

entre outros.

(Carneiro, ARAÚJO & BERNARDO (2002)) aborda a preocupação que os páıses

precisam ter em relação ao lixo espacial assim como há em relação a preservação do meio

ambiente no planeta. É sugerida a implementação de ações afirmativas como a realização

de estudos mais abrangentes no que diz respeito a catalogação dos DE, adoção de métodos

que minimizem a criação de novos detritos, freando assim o crescimento de sua população

e a aprovação de leis que consolidem as práticas de redução deles.

No livro Space Debris: Models and Risk Analysis, o autor (Klinkdardk (2006)) des-

creve vários desastres envolvendo satélites, sendo esse e um dos fatores que mais agravam

o problema da poluição espacial. Em 29 de junho de 1961 o satélite US Transit-4 foi

lançado no foguete Thor-ablestar Rocket , 77 minutos após a colocação do satélite na sua

órbita, e consequentemente a separação do transit− A4 juntamente com sua carga útil,

o estágio superior do foguete explodiu, distribuindo assim 625 kg de massa em cerca de

298 fragmentos rastreáveis, nos quais aproximadamente 200 fragmentos ainda orbitam o

planeta nos dias atuais.

A Revista Norte-Americana Croslink publicou nos meses de setembro a dezembro

de 2015 uma edição sobre detritos espaciais. Nessa edição as matérias focaram em pon-

tos muito pertinentes a respeito dos danos causados pelo lixo espacial, providências a

serem tomadas, desenvolvimento de técnicas para evitar danos, além de apresentarem

informações f́ısicas sobre os DE. A matéria intitulada First Responders in Space: The

Debris Analysis Response Team (Hansen B. & HOOTS (2015)) relata como o incidente,

durante um teste Chinês de arma anti-satélite em 2007 gerou milhares de novos objetos

não operacionais no espaço, fazendo com que houvesse uma preocupação entre os ĺıderes

governamentais no que diz respeito a integridade dos satélites operacionais. Em resposta

a isso foi então formado o DART, ou “Debris Analysis Response Team”, uma equipe
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capaz de avaliar os riscos desses objetos por meio de aplicação diversificada das habilida-

des e conhecimentos em áreas como modelos de colisão de hipervelocidade, propagação

de fragmentos, modelagem da densidade dessa recém-formada nuvem de detrito além da

reconstrução de trajetória por meio de algoritmos. Essa matéria ainda destaca o desen-

volvimento, pelo grupo, de uma ferramenta capaz de simular o desenvolvimento de uma

nuvem de fragmentos, revelando assim a maneira como os detritos se dispersam com o

tempo. Essa ferramenta pode ser simulada em um software intitulado SOAP ou Satellite

Orbit Analysis Program.

Com a criação dessa ferramenta relatórios sobre os riscos trazidos por incidentes

envolvendo criação de fragmentos, podem ser produzidos em um curto espaço de tempo.

O DART tem sido um suporte em diversos eventos de grande porte, tais como: a colisão

do satélite Iridium com o satélite Cosmos em 2009, na explosão dos estágios superiores do

foguete que pôs em órbita os satélites de comunicação indonésio e russo em fevereiro em

2012, entre outros. Ainda nessa edição a matéria “A Space Debris Primer” (Thompson

(2015)) aborda o estrago que detritos com apenas 10 cent́ımetros de diâmetro, podem

trazer para os véıculos espaciais:

“[..]The first category includes objects that are approximately 10

centimeters in diameter (fist-sized) and larger, which can be tracked

by the U.S. Space Surveillance Network (SSN), and are listed in a

resident space object catalog. An impact from an object this size is

the equivalent of a bomb blowing up inside the spacecraft[..]”

O autor compara o impacto com esses objetos, dependendo do tamanho, a eventos

mais próximos a realidade do leitor. Segundo ele, os DE de 1mm possui um impacto

similar ao choque com uma bola de baseball; entre 1mm e 3mm o impacto é comparado a

ser atingido por uma bala. Ainda assim esses objetos são capazes apenas de trazer danos

e não a destruição do satélite. Entretanto, para objetos maiores de 1cm o potencial de

destruição é demasiadamente grande, podendo fragmentar o objeto atingido.

“[..]An impact from a 5-centimeter object—the middle of the

range—is the equivalent of being hit by a bus traveling at highway

speed.[..]”

Diversos véıculos possuem mecanismos de blindagem para minimizar os efeitos de

impactos com detritos menores que 1cm, pois esses não são rastreáveis. Para prevenir

colisões é necessário conhecer previamente a localização e posśıvel rota de colisão dos DE

em relação aos véıculos operacionais, algo que atualmente, é posśıvel apenas para objetos
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com dimensões maiores que 5cm. Os objetos catalogados pelas agências de monitora-

mento são maiores ou iguais a 10cm.

Para a solução do problema o autor ressalta a importância da mitigação e reme-

diação. Segundo ele mitigação, neste caso, seriam poĺıticas e métodos que a curto prazo

farão com que a taxa de crescimento das populações de detritos decaia. A remediação

seria o processo de remoção de detritos espaciais para limpar o ambiente orbital. A mi-

tigação já está sendo usada desde os anos 90. A exemplo disso temos esforços relacionados

a reduzir ou eliminar a liberação de detritos referentes à missão, que inclui a eliminação

de fontes de energia, como pressurantes, propelentes e baterias. Outro método adotado

é a reentrada de no máximo 25 anos desses objetos por meio de uma transferência dos

mesmos para uma órbita mais baixa.

Revisando as últimas publicações sobre o universo dos NEO pode-se observar um

pouco sobre as consequências de posśıveis interações desses corpos com a Terra. Segundo

Barbee e pesquisadores, as consequências das colisões com NEO podem ser catastróficas,

principalmente se eles possuem carga massiva muito grande, dimensões consideráveis da

ordem de quilômetros (Barbee, Gertsh & FOWLER (2007)). Segundo (Garshnek, Mor-

rison & Burkle (2000)) impactores que possuem um diâmetro com cerca de 2km podem

gerar impactos da ordem de [105 − 106]Mt, representando assim a transição de danos

regionais para devastações de proporções globais. Modelos de observação tem buscado

determinar as dimensões e as variações de proximidade dos NEO em relação a Terra.

Resultados expostos por (Rabinowitz et al. (2000)) mostram que para uma região de es-

tudo foram observados 20 NEO que apresentam diâmetros maiores do que 5 Km. Cerca

de 1.500 foram catalogados como maiores do que 1Km e um número superior a 130.000

apresentaram dimensões superiores a 100m.

Medidas de emergência precisam ser criadas para uma posśıvel interação com esses

objetos. A essas intervenções dá-se o nome de mitigação e as agências espaciais em todo

mundo têm discutido formas de defesa ou de proteção contra as colisões em diversos ńıveis.

Encontramos em (Sforzas & Remo (1996)) citações que nos apresentam claramente esse

aspecto:

“[..] Within the context of planetary defense, numerous schemes

have been presented which suggest methods to mitigate the hazards

associated with NEOs. Most of the approaches stressed the need

for nuclear explosives to modify the NE0 orbit in such a way as to

render it harmless. Some suggested other means of NE0 deflection

such as utilizing kinetic energy from hypervelocity projectiles [. . . ]”
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(Domingos, Winter & Neto (2004)) publicou um artigo que teve por objetivo anali-

sar a contribuição da Lua em um processo de colisão da Terra com NEO. Eles adotaram o

problema restrito de 4 corpos (Sol-Terra-Lua -Particula) e uma abordagem anaĺıtica pôde

então ser realizada. Seus resulados mostraram que a órbita de um objeto pode ser signi-

ficativamente afetada pelo campo gravitacional da Lua quando sua velocidade relativa é

menor que 5Km/s. Sendo assim, o trabalho baseou-se em um asteróide hipotético, cuja

velocidade em relação a Lua foi da ordem de 1Km/s. De fato, existem diversos objetos re-

ais que cruzam a órbita terrestre com tais velocidades no trecho desejável. A Lua previne

2, 6% das colisões que ocorreria sem levar em conta a sua presença e provoca 0, 6% das

colisões que não ocorreriam sem sua presença. Além disso, os resultados mostraram que

ela age como um escudo, protegendo a Terra contra colisões com NEO que se aproximam

dela com velocidade relativa por volta de 1 Km/s.

Ainda existem alguns desafios que a ciência e a tecnologia precisam vencer para

que missões desse porte seja realizada com êxito. (Reno (1997)) traz uma discussão,

sem dúvida interessante, sobre pontos-chave para que as manobras de mitigação sejam

realizadas. Em primeiro momento ele apresenta as dificuldades para a determinação da

proximidade desses corpos. Quando tratamos de manobras evasivas ou de mitigação o

tempo entre o alerta sobre o perigo e interceptação do DE ou NEO é um fator muito

importante para o bom funcionamento da operação. Pesquisas realizadas nesse intuito

mostram que:

[...] The actual estimation of the warning time for a long-period

comet inpact is arbitrary. However, [. . . ] ,an estimate of the number

of days between “final” opposition and pre-perihelic impact is about

250, as applied to high (retrograde) inclinations with perihelia at

1 AU. Another set of solutions are applicable to low inclinations,

ranging from 0 at perihelion distance 0.5 AU to about 75 days at

1.0 AU [...]

Assim, há um indicativo que o tempo para a realização dessas missões seja relati-

vamente curto. Mas, tratando-se de operações como as de impacto com a Terra é preciso

que haja um tempo hábil para a realização da mesma, pois a falha nessa operação acar-

retaria altos problemas para a vida. É imperativo pensar então na busca por véıculos

impatores (véıculos utilizados nas missões de mitigação) que sejam mais eficientes. É

preciso que essas véıculos atravessem uma distância considerável em um curto espaço de

tempo. Propulsores do tipo elétrico ou nuclear tem sido a proposta apresentada para

essas missões, visto que essas possuem um impulso especifico grande, podendo ficar em

funcionamento por um tempo efetivamente maior, o que seria um ganho para as missões.
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Entretanto, (Reno (1997)) aponta para outro fator que pode trazer complicações para as

operações, além do tempo de determinação do perigo frente a colisão ser muitas vezes

curto. A determinação das órbitas desses corpos não é uma tarefa fácil. Muitas vezes o

que é conhecido é apenas uma parte do comportamento orbital deles. Mediante isto, se

faz necessário muitas vezes prever as correções que o véıculo espacial deverá realizar, caso

ele ou o NEO altere sua órbita, devido a interação com outros corpos ou pontos orbitais

desconhecidos.

Em 1960 Clohessy e Whiltshire desenvolveram um conjunto de equações que descre-

vem a dinânmica relativa entre dois objetos espaciais sujeito à gravidade, caso particular

para as equações de Hill, que inclui outras forças além da gravidade da Terra. Em seu

artigo (CLOHESSY (1960)) tiveram como objetivo realizar uma manobra de encontro

(Rendezvous) entre satélites como mostra o trecho abaixo:

“[..]The equations of motion of the rendezvous satellite in a relative

coordinate system are derived and used to compute a final injection

velocity which would effect collision after a time t. The velocity

is corrected periodically by a command guidance system and just

before impact retrothrust is applied.[..]”

Eles encontraram as condições de iniciais para que após um tempo t haja o encon-

tro entre os véıculos e, com o auxilio de propulsores esse encontro poderá ser feito com a

velocidade final nula ou quase nula, de modo que não traga danos aos satelites. Após o

desenvolvimento das equações e encontrada a solução anaĺıtica, os autores explicam com

mais detalhes as condições para essa manobra:

“[..]However, for our purposes here it is merely necessary to note the

we can find inicial velocities (velocidades iniciais forma diferencial)

such that for given (colocar posição inicial) and for a suitably

chosen time to rendezvous,, interception can be effected and, with

proper retrothrust at the end, rendezvous.[..]”

(Schweighart (2001)) em seu trabalho expõe algumas observações sobre as equações

de Hill. Segundo ele, essas equações são fáceis de se aplicar devido ao fato de se obter

soluções anaĺıticas dependendo das forças a qual os corpos estão submetidos e por serem li-

nearizadas podem ser usadas em diversos problemas aplicados ao controle de satélites. Por

essa razão Schweighart aplicou as equações de Hill para resolver o problema de formação

de satélites sujeitos, além da força gravitacional, a perturbação geopotencial da Terra

J2. Ele encontrou um novo conjunto de equações linearizadas. No problema os satélites
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estavam a quilômetros de distância entre si e o tempo de manobra era muito maior se

comparado a manobra de Rendezvous, o que provocou erro na solução encontrada para o

posicionamento relativo desses corpos.

’

Em sua dissertação (Souza (2015)) pesquisou sobre viabilidade de missões espaci-

ais em ambiente de detritos espaciais em torno da Terra, adicionando a perturbação do

arrasto atmosférico, para a solução do problema foi utilizado as equações de Chohessy-

Wiltshire com perturbações. Ele obteve as condições iniciais para a colisão entre satélite

e DE, utilizando o método numérico Runge Kutta de 4a ordem.

Utilizando o modelo matemático de Schweighart para um cluster de satélite sujeito

a força gravitacional e a perturbação geopotencial, (Reno (1997)) incluiu o arrasto at-

mosférico à dinâmica do cluster de satélites. Ele utilizou o método numérico conhecido

como método de Dormand-Price, o qual adapta uma mescla do método de Runge Kutta

de 4a/5a ordem.

Com o intuito de diminuir os gastos das manobras orbitais ou mesmo de missões, se

faz necessário a busca por minimização ou maximixação de parâmetros. No livro Optimal

Control Theory: An introduction, (Kirk (2012)) define controle clássico como sendo um

processo geral de tentativa e erro, o qual o método variacional de análise é usada itera-

tivamente para determinar os parâmetros aceitáveis do sistema. O autor ainda ressalta

que uma abordagem que sintetiza sistemas complexos é chamada de teoria de controle

ótimo, e essa teoria tem por objetivo determinar o controle de sinais para o processo que

irá satisfazer a equação das constantes f́ısicas e ao mesmo tempo minimizar ou maximizar

algum critério de performance utilizando a fundamentação do Prinćıpio de Máximo de

Pontryagin. Segundo Kirk a formulação de um problema de controle ótimo requer a des-

crição matemática do processo a ser controlado, estabelecer as constantes f́ısicas e realizar

as especificações do critério de performance.

(Filho (2005)) utilizou a teoria de controle ótimo no estudo de um método numérico

indireto visando sulucionar o problema de trajetórias espaciais ótimas. Nesse trabalho,

os sistemas propulsivos considerados possúıam velocidade de ejeção modulável e potência

limitada e particularizada para transferências entre órbitas circulares coplanares próximas.

Os resultados obtidos para o sistema com a potência limitada, segundo ele, foram

satisfatórios pois há concordância entre o método anaĺıtico e o numérico, e essa con-

cordância se mantém mesmo para casos onde há transferências com grande variação de

raio, e que demandam muito tempo. Para o estudo com velocidade modulável o autor

utilizou duas formulações, linearizada e não linearizada e para ambas as formulações os
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resultados obtidos foram do tipo bang-bang, estando assim de acordo com a teoria geral de

transferências orbitais ótimas. Entretanto para o caso onde há grandes variações no raio

da órbita, há discrepância entre os resultados das duas abordagens se comparadas entre si.

(Fernandes, Carvalho & Moraes (2014)) estudaram as transferências ótimas com

baixo impulso entre órbitas coplanares com pequenas excentricidades. Foi obtido por

meio da teoria de transformação canônica uma solução anaĺıtica de primeira ordem a qual

possúıa termos oscilantes (periódicos). Os termos oscilantes foram retirados através da

aplicação do método de Hori no hamiltoniano máximo do sistema expresso em termos dos

elementos orbitais não singulares.
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3 Manobras Evasivas com Modelo de Massa Linear

Nessa seção será abordado o formalismo matemático das equações do movimento e

as considerações f́ısicas para a realização dos estudos de manobras evasivas mediante

um sistema de decaimento de massa linear. Posteriormente os resultados do estudo dos

parâmetros associados ao propulsor são apresentados, seguido da modelagem dos con-

troles de otimização referente ao consumo de combust́ıvel para dois tipos de sistemas de

propulsão. Por fim, os resultados das manobras evasivas lineares aplicadas a nuvem de

detritos são apresentadas.

3.1 Equações da Dinâmica Relativa, Condições Iniciais, Mano-

bras Evasisvas com Sistema de Propulsão Linear e Teste dos

Parâmetros Tecnológicos

As equações da dinâmica relativa utilizadas nos estudos dessa etapa foram baseadas nas

equações do movimento publicadas por (CLOHESSY (1960)). A prinćıpio, as equações

propostas pelo seu trabalho destinavam-se a realização de missões com o objetivo de unir

vários véıculos espaciais, já presentes nas regiões da atmosfera sem que houvessem co-

lisões entre as partes. Sendo assim, eles buscavam então a união desses objetos através

de manobras de rendezvous6. O sistema em estudo consistia em um satélite de controle7,

colocado em uma órbita circular, que serviria como sistema de referencial para a deter-

minação das manobras realizadas pelos outros véıculos visando um posśıvel acoplamento

ao véıculo de controle. Seus estudos apontavam para o uso tanto da gravidade como de

sistemas de propulsão, que realizariam retropropulsão8, para a realização dessas manobras.

De modo geral, o conjunto de equações estabelecidas por CW tinham por finalidade

estabelecer a dinâmica do movimento relativo entre dois objetos estando esses sujeitos a

diversas forças externas, onde em primeiro caso foi estudado a condição dos objetos sujeito

apenas a força gravitacional.

3.1.1 Equações do Movimento Relativo e Condições Iniciais

Visando o estudo das manobras evasivas o sistema proposto por CW foi adaptado para

uma dinâmica relativa envolvendo outros elementos. Em lugar do véıculo de controle,

6Manobras realizadas para encontro ou acoplamento de objetos espaciais, sem que ocorra danos sig-
nificativos aos objetos envolvidos

7Véıculo espacial em órbita, normalmente circular, que funciona como intermediário entre a comu-
nicação da Terra com os outros véıculos. Servindo, também, como origem do sistema de coordenadas
para manobras.

8Termo referente a utilização de um propulsor para impulsionar algum objeto, com a finalidade de
reduzir-lhe a velocidade.
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disposto na órbita circular, foi considerado que um véıculo espacial, mais precisamente

um satélite, estaria em sua posição. Além dessa alteração no local do objeto proposto

para a manobra de encontro, rendezvous, foi inclúıdo um detrito espacial, como mostra

o esquema da imagem (3.1), considerando que o mesmo estaria em rota de colisão com

o véıculo da órbita de referência. Assim propõe-se a transferência de um problema de

rendezvous para uma abordagem envolvendo eventos colisonais

.

Figura 3.1: Esquema da Dinâmica do Problema

Fonte: (CLOHESSY (1960)) - Adaptada

Após as mudanças na abordagem do problema foi posśıvel determinar as equações

do movimento relativo que descreveriam as manobras evasivas. Para isso, partindo da

descrição da dinâmica pela lei da gravitação de Newton (1.7) obtém-se que:

ṗvel = −GmvelMT
~RT∣∣∣~RT

∣∣∣3 (3.1)

ṗvel = −GmDEMT∣∣∣~RT + ~r
∣∣∣3 (~RT + ~r) (3.2)

Sendo mvel e mDE, respectivamente, a massa do véıculo e DE, ~RT o vetor posição

do satélite em relação a Terra e ~r a distância relativa entre o detrito espacial e o véıculo.

Sendo assim, o vetor (~RT + ~r) determina a posição do DE em relação a Terra. Pela
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equação (1.9) pode-se reescrever (3.1) e (3.2) na forma:

mvel
~̈RT = −GmvelMT

~RT∣∣∣~RT

∣∣∣3 (3.3)

mDE( ~̈RT + ~̈r) = −GmDEMT∣∣∣~RT + ~r
∣∣∣3 (~RT + ~r) (3.4)

Para que a dinâmica envolva forças como a de propulsão se faz necessário acrescen-

tar uma força externa (~Fext), não gravitacional, na dinâmica referente ao véıculo, expressão

(3.3). Diante disto e considerando que a constante µ pode ser dada por:

µ = GMT [km3s−2] (3.5)

É posśıvel determinar, através de algumas cálculos algébricos, as acelerações ou

forças por unidade de massa, referente ao véıculo e ao detrito espacial:

~̈RT = − µ~RT∣∣∣~RT

∣∣∣3 + ~fext (3.6)

( ~̈RT + ~̈r) = − µ∣∣∣~RT + ~r
∣∣∣3 (~RT + ~r) (3.7)

Através da soma das equações (3.6) e (3.7) é determinada a aceleração relativa

entre o satélite e o DE, apresentada na expressão (3.9):

2 ~̈RT + ~̈r = − µ~RT∣∣∣~RT

∣∣∣3 + ~fext −
µ∣∣∣~RT + ~r
∣∣∣3 (~RT + ~r) (3.8)

~̈r = − µ∣∣∣~RT + ~r
∣∣∣3 (~RT + ~r)− 2 ~̈RT −

µ~RT∣∣∣~RT

∣∣∣3 + ~fext (3.9)

A equação em (3.9) não apresenta uma solução anaĺıtica. No entanto CW apre-

senta uma estratégia para uma solução semi-anaĺıtica que tem sua validade imposta na

condição de restrição que impõe que:
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|~r|∣∣∣~RT

∣∣∣ � 1 (3.10)

A expressão (3.10) propõe que a razão entre a norma do vetor posição relativa entre

os objetos e o módulo do vetor que localiza o véıculo em relação a Terra deve resultar

em um valor muito menor do que 1. Essa consideração visa a possibilidade de expan-

dir o termo gravitacional (3.11)e assim encontrar uma solução, mesmo que limitada na

condição (3.10), mas que descreva a evolução do movimento da dinâmica colisional:

∣∣∣~RT + ~r
∣∣∣−3 =

∣∣∣~RT

∣∣∣−3

1 +

2~r ~RT∣∣∣~RT

∣∣∣2 +

 |~r|∣∣∣~RT

∣∣∣
2


− 3

2

(3.11)

Diante das considerações expostas o termo gravitacional em (3.11), após as ex-

pansões, toma a forma descrita em (3.12):

∣∣∣~RT + ~r
∣∣∣−3 =

∣∣∣~RT

∣∣∣−3

1− 3~r ~RT∣∣∣~RT

∣∣∣2


− 3

2

+ T
(
~r2
)

(3.12)

Onde a função T (~r2) remete aos termos de ordem superiores. Incluindo as mu-

danças necessárias, obtêm-se então a aceleração relativa sujeita a restrição imposta:

~̈r = − µ∣∣∣~RT

∣∣∣3

~r − 3~r ~RT∣∣∣~RT

∣∣∣2 ~RT


+ T

(
~r2
)

+ ~fext (3.13)

Sobre a sistema ainda se fez preciso a utilização da expressão para correção, pois

o sistema de referência, véıculo, encontra-se em movimento em sua órbita circular:

~̈r = ~̈RT + ω̈ × ~r + ω × (ω × ~r) + 2~ω × ~̇r + ~̈rrot (3.14)
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Como para o presente problema são conhecidas as grandezas vetoriais e seus res-

pectivos produtos vetorial:

~ω = ω~k

~r = x~i+ y~j + z~k

~RT = R~j

~ω × ~̇r = −ωẏ~i+ ωẋ~j

~ω × (~ω × ~r) = −
(
ω2x~i+ ω2y~j

)
ω2 =

µ∣∣∣~RT

∣∣∣3
(3.15)

Após as substituições devidas são obtidas as equações (3.16),(3.17) e (3.18) que

determinam as componentes do movimento relativo, também conhecidas como equações

de Hill:

ẍ− 2ωẏ = fxext (3.16)

ÿ + 2ωẋ− 3ω2y = fyext (3.17)

z̈ + ω2z = fzext (3.18)

Onde fxext, fyext e fzext representam as forças, não gravitacionais, que atuam sobre

o sistema.

No caso de uma interação puramente gravitacional entre os corpos, as forças ex-

ternas descritas nas equações do movimento assumem a particularidade de ter como seu

valor zero. Sendo assim, ao se estudar o caso homogêneo, das equações diferenciais de Hill

tem-se como resultado a determinação da dinâmica relativa considerando que os corpos

estejam sujeitos apenas ao campo gravitacional.

ẍ− 2ωẏ = 0 (3.19)
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ÿ + 2ωẋ− 3ω2y = 0 (3.20)

z̈ + ω2z = 0 (3.21)

Tomando as equações (3.19), (3.20) e (3.21) e através dos métodos de solução de

equações diferencias são obtidas as soluções para o caso gravitacional:

x(t) =
−2ẏ0
ω

cos (ωt) +

(
4ẋ0
ω
− 6y0

)
sen (ωt) +

(
x0 +

2ẏ0
ω

)
+ (−3ẋ0 + 6ωy0) t (3.22)

y(t) =

(
2ẋ0
ω
− 3y0

)
cos (ωt) +

ẏ0
ω
sen (ωt) +

(
4y0 −

2ẋ0
ω

)
(3.23)

z(t) = z0cos (ωt) +
ż0
ω
sen (ωt) (3.24)

Onde as constantes (x0, y0 e z0) e (ẋ0, ẏ0 e ż0) determinam o conjunto das compo-

nentes da posição e velocidade inicial respectivamente.

No estudo de manobras evasivas busca-se preliminarmente explicitar as condições

iniciais que garantam a colisão entre os objetos, antes que seja implementada alguma

manobra de evasão. Equações com essa finalidade, como as apresentadas por (Jesus et al.

(2012)), receberam o nome de condições iniciais favoráveis à colisão (CIC) e determinam

as condições iniciais, posição e velocidade, que garantem o evento colisional em um deter-

minado tempo de colisão indicado por (tc). Essas condições são então obtidas ao impor

as restrições apresentadas na equação (3.25):

~r(tc) = 0⇒ x(tc) = y(tc) = z(tc) = 0 (3.25)

Através delas, juntamente com as devidas manipulações matemáticas, o conjunto

das equações do movimento (3.22), (3.23) e (3.24) fornece as velocidades inicias que ga-

rantem o evento proposto para qualquer tempo tc. Essas condições são apresentadas nas

equações ((3.26)-(3.28)):
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ẋ0 =
2ωy0 [4− 3cos(ωtc)] (1− cos(ωtc)) + [6y0(sen(ωtc)− ωtc)]ωsen(ωtc)

(4sen(ωtc)− 3ωtc)sen(ωtc) + 4 [1− cos(ωtc)]2
(3.26)

ẏ0 =
2ẋ0 [1− cos(ωtc)]− ωy0 [4− 3 cos (ωtc)]

sen (ωtc)
(3.27)

ż0 = −z0ωcos(ωtc)
sen(ωtc)

(3.28)

O estudo dessas CIC foi desempenhado por (Jesus et al. (2012)) e (Souza (2013))

que determinaram uma estat́ıstica das possibilidades de colisões para diversas condições

apresentadas com diferentes altitudes, valores de distância iniciais e ângulos no plano (θ)

e fora do plano (φ), etc. Em seu estudo, após o estabelecimento das posições relativas

iniciais, equações (3.29), dispostas em coordenadas esféricas, como mostra o esquema da

figura (3.2).

Figura 3.2: Esquema da Esfera de Condições Iniciais

Fonte: Arquivo Pessoal.
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x0 = r0sen (φ) cos (θ)

y0 = r0sen (φ) sen (θ)

z0 = r0cos (φ)

(3.29)

Foi feita uma investigação ao longo de toda a esfera de possibilidades:

0◦ ≤ φ ≤ 180◦

0◦ ≤ θ < 360◦
(3.30)

Com o fim de determinar, com base nos valores t́ıpicos de velocidades encontra-

das para os DE na literatura, as faixas de velocidades iniciais favoráveis a colisão (Souza

(2013)).

Para isso, foram escolhidos também o valor da velocidade angular (ω) e das altitu-

des operacionais de estudo (LEO, MEO e GEO). Sendo todas as verificações realizadas

para intervalos de tempos de colisão entre 1 a 3000 segundos tomando sempre a condição

(3.10) para registrar apenas órbitas válidas pela restrição apresentada no desenvolvimento

para a obtenção das equações de Hill.

O presente trabalho iniciou-se pelo estudo da estat́ıstica de algumas dessas possi-

bilidades.

3.2 Estudo por Octantes das Condições Iniciais de Colisão -

Caso Gravitacional

Uma vez que as dinâmicas estudadas foram realizadas sempre tomando como definição

que o sistema de posições relativas iniciais, situada sobre o véıculo espacial, fora descrito

em coordenadas esféricas, como demonstram a figura (3.2) e as equações (3.29). Essa geo-

metria torna posśıvel a realização de uma investigação das CIC evidenciando as tendências

apresentadas em cada octante que compõem a esfera de condições iniciais.

Foi posśıvel obter, mediante simulações realizadas sobre as mesmas condições apre-

sentadas na seção (3.1.1), as distribuições das CIC pelos octantes considerando diversos

valores para o módulo do vetor posição inicial. Os gráficos das figuras (3.3)-(3.5) apre-

sentam esses resultados.
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Figura 3.3: Histograma CIC - Caso Gravitacional 01

Histogramas das possibilidades de colisão para raios iniciais 3, 5, 10 e 50 Km.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os gráficos das figuras (3.3) e (3.4) monstram as possibilidades de colisão por faixas

de velocidades iniciais para quatro valores de raios iniciais (r0 = 3, 0Km a r0 = 50, 0Km ).

Enquanto o primeiro gráfico apresenta os resultados sobre gráficos de barras sobrepostos,

evidenciando os de maior concentração, o segundo apresenta os histogramas, lado a lado,

para todas as faixas de velocidade. Através de suas análises foi posśıvel concluir que as

maiores concentrações de possibilidades encontram-se nas dinâmicas que envolvem uma

distância inicial grande em relação aos objetos, uma vez que as colunas em verde são refe-

rentes as simulações com r0 = 50, 0Km. Com isso, observa-se que embora inicialmente os

objetos estejam a uma distância, consideravelmente grande, esse fator, de forma alguma,

favorece para a diminuição das possibilidades de colisão.
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Figura 3.4: Histograma CIC - Caso Gravitacional 02

Fonte: Dados da pesquisa.

O estudo dos gráficos mostrou também, que grande parte das possibilidades de co-

lisão encontra-se nas faixas de menor velocidade inicial. Foi visto também que o aumento

no raio inicial dos objetos tende a promover possibilidades de colisão também para as

faixas de velocidades altas, regiões não alcançadas para os raios de 3 e 5 Km.

Isso pode ser observado nos gráficos a medida que ao seguir no sentido das altas

velocidades há a presença nessas faixas de possibilidades provenientes das simulações su-

jeitas aos raios iniciais da ordem de dezenas de quilômetros. Isso se deve ao fato de para

sistemas com distâncias iniciais grandes, a velocidade associada ao movimento tende a ser

maior, em módulo, considerando que todas as dinâmicas estão sujeitas ao mesmo tempo

de colisão, pois é preciso vencer uma distância consideravelmente maior, se comparado

com eventos colisionais com raios iniciais menores que dezenas de quilômetros.
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Figura 3.5: Dinâmica Colisional Sujeita a Gravidade - Estudo por Octantes

(a) Simulação para r0 = 3, 0Km (b) Simulação para r0 = 5, 0Km

(c) Simulação para r0 = 10, 0Km (d) Simulação para r0 = 50, 0Km

Distribuição das possibilidades de colisão pelos octantes que formam a esfera de

condições iniciais.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os histogramas presentes nos gráficos da figura (3.5) demonstram as distribuições

de velocidade iniciais que garantem a colisão em cada octante que compõem a esfera de

condições iniciais. Neles é posśıvel observar a crescente distribuição das possibilidades

nos octantes mediante o aumento do raio relativo inicial. Esse resultado demonstra que

esse crescimento é uma caracteŕıstica presente em todos os octantes, não havendo assim

privilégios quanto ao octante escolhido para as condições iniciais.

3.2.1 A força de Propulsão e as Manobras Evasivas

Para as dinâmicas evasivas faz-se imprescind́ıvel implementar nas equações da dinâmica

relativa (3.16),(3.17) e (3.18) o termo referente a força de propulsão. Uma vez que as

manobras evasivas são realizadas mediante um sistema de propulsão, é considerado nos
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estudos apresentados o uso de um propulsor qúımico.

As forças de propulsão utilizadas durante todo o estudo foram modeladas por (Je-

sus et al. (2012)) e suas componentes são dadas pelo vetor:

~f =



−vex d
dt
ln(M(t))

−vey d
dt
ln(M(t))

−vez d
dt
ln(M(t))


(3.31)

Onde M(t) trás a descrição da massa total do satélite e (ve) a velocidade de exaustão,

considerada constante, ao longo do tempo, no caso em estudo. Diante de (3.31) as

equações (3.16)-(3.18) tomam a forma:

ẍ− 2ωẏ = −vex
d

dt
ln[M(t))] (3.32)

ÿ + 2ωẋ− 3ω2y = −vey
d

dt
ln[M(t)] (3.33)

z̈ + ω2z = −vez
d

dt
ln[M(t))] (3.34)

Como a força de propulsão depende da massa no decorrer do tempo, a escolha de

um modelo de decaimento para a massa do propolente, que apresente o comportamento

da evasão de combust́ıvel no tempo, se faz imperativo. Esse decaimento pode ter um com-

portamento exponencial, equação (3.37), ou linear, Equação (3.35). Sendo assim, para

cada um deles a função da massa total é dada pela expressão:

M(t) = Mo + ṁt (3.35)

, no caso linear, onde

Mo = m0(χ+ 1) (3.36)



3 MANOBRAS EVASIVAS COM MODELO DE MASSA LINEAR 43

e, no caso exponencial,

M(t) = mo(χ+ e−γt) (3.37)

As constantes presentes nos dois modelos são chamados por (Jesus et al. (2012))

de parâmetros tecnológicos, sendo (PTE) a sigla para os exponenciais e (PTL) para os

lineares. Dentre os parâmetros do modelo exponencial encontra-se o fator de potência

do motor γ, dado em Hz, e que adimite valores maiores que zero, o fator de massa χ,

adimensional, definido como sendo a razão entre a massa do hardware do véıculo e a

quantidade inicial de propolente mo:

χ =
Mc

m0

(3.38)

E a velocidade de exaustão das turbinas representada por ve. Já o modelo linear

apresenta, além de alguns parâmetros já conhecidos, o fator de variação da massa no

tempo ṁ, sendo que essa taxa está compreendida no intervalo de existência:

ṁ < 0 (3.39)

Nesse trabalho, tratou-se inicialmente com o modelo de decaimento linear de massa.

Determinando através de (3.32), (3.33) e (3.34), as equações do movimento relativo sujei-

tos a um sistema de propulsão de decaimento linear:

ẍ− 2ωẏ = −vex
d

dt
ln[Mo + ṁt] (3.40)

ÿ + 2ωẋ− 3ω2y = −vey
d

dt
ln[Mo + ṁt] (3.41)

z̈ + ω2z = −vez
d

dt
ln[Mo + ṁt] (3.42)

Para obter a solução das equações (3.40), (3.41) e (3.42) foi necessário, inicial-
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mente, desacoplar as equações (3.40) e (3.41) referentes às componentes x(t) e y(t) do

movimento. Para isso utilizando a EDO em (3.40) buscou-se reduzir a ordem de suas

derivadas, obtendo com isso a expressão:

ẋ = 2ωy − vexln(M(t)) + C (3.43)

Onde C = ẋ0 − 2ωy0 + vexln(M0).

Através dela foram realizadas substituições e algebrismos na equação (3.41) bus-

cando obter uma expressão que envolve-se apenas as componentes de dependência em

y(t):

ÿ + ω2y = −vey
d

dt
ln(M(t)) + 2ωvexln(M(t))− 2ωC (3.44)

Assim foi posśıvel através do método de variação de parâmetros encontrar a solução

inicialmente para as componentes z(t) e y(t):

Y(t) = Y1cos (ωt) + Y2sen (ωt) +
2vex
ω
{ln(M0 + ṁt)− ln(M0)cos(ωt) + Y3cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
− Y4sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
}+

vey
ω

{
Y4cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
− Y3sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)}
− 2Y5

ω
(1− cos(ωt))

(3.45)

Z(t) = Z1cos (ωt) + Z2sen (ωt) +
vez
ω

{
Z3cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
+ Z4sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)}
(3.46)

Sendo as constantes apresentadas descritas por:
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Y1 = y0

Y2 = { ẏ0
ω
− 1

ω2
{[[2vexcos(

ωM0

ṁ
) + veysen(

ωM0

ṁ
)]
∝∑
k=1

(−1)3k+1ω2kM2k−1
o

(2k)!ṁ2k−1

+ [2vexsen(
ωM0

ṁ
)− veycos(

ωM0

ṁ
)]
∝∑
k=1

(−1)3kω2k−1M2k−2
o

(2k − 1)!ṁ2k−2 ]

+
ṁ

M0

[2vex(1− cos(
ωM0

ṁ
))− veysen(

ωM0

ṁ
)]}}

Y3 = ln

(
M0

M0 + ṁt

)
+

∝∑
k=1

(−1)3kω2k
[
M2k

o − (Mo + ṁt)2k
]

(2k)(2k)!ṁ2k

Y4 =
∝∑
k=1

(−1)3kω2k−1 [M2k−1
o − (Mo + ṁt)2k−1

]
(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1

Y5 = ẋ0 − 2ωy0 + vexln(M0)

(3.47)

Z1 = z0

Z2 =

{
ż0
ω
− vezṁ

ω2M0

}[
cos(

ωM0

ṁ
)
∝∑
k=1

(−1)3k+1ω2k−1M2k−1
o

(2k − 1)!ṁ2k−1 + sen(
ωM0

ṁ
)
∝∑
k=1

(−1)3k+1ω2kM2k
o

(2k)!ṁ2k

]

Z3 =
∝∑
k=1

(−1)3kω2k−1 [M2k−1
o − (Mo + ṁt)2k−1

]
(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1

Z4 = ln

(
M0

M0 + ṁt

)
+

∝∑
k=1

(−1)3kω2k
[
M2k

o − (Mo + ṁt)2k
]

(2k)(2k)!ṁ2k

(3.48)

Com a solução y(t) em mãos foi posśıvel obter a solução para a componente x(t) ao

atribuir a solução para o eixo y (3.45) na expressão (3.43). Uma primeira solução para

a componente x(t) foi propostas nos estudos iniciais, no entanto durante as simulações

numéricas foram encontrados problemas computacionais quanto a convergência de alguns

somatórios envolvidos na solução. Para solucionar esse problema foi utilizada a abor-

dagem apresentada por (Pinheiro (2016)), que aplicou as manobras lineares para vários

véıculos espaciais, e buscou obter a convergência desses somatórios antes da realização

das novas integrais em (3.43). Assim a expressão para a componente cartesiana do eixo

x(t) pode ser obtida:
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X(t) = X1sen(ωt) + 2Y2(1− cos(ωt)) +X2t+ x0 + 3X3

+
4vex
ω
{sen(

ω(M0 + ṁt)

ṁ
)ln(

M0

M0 + ṁt
) +X4 +X5

[
sen(

ω(M0 + ṁt)

ṁ
)− sen(

ωM0

ṁ
)

]
−X6 +X7 −X8 −X9

[
cos(

ωM0

ṁ
)− cos(ω(M0 + ṁt)

ṁ
)

]
−X10 +X11}

+
2vey
ω
{X9

[
sen(

ω(M0 + ṁt)

ṁ
)− sen(

ωM0

ṁ
)

]
+X12 −X13

− ln(
M0

M0 + ṁt
)

[
cos(

ω(M0 + ṁt)

ṁ
)− 1

]
+X14 +X5

[
cos(

ωM0

ṁ
)− cos(ω(M0 + ṁt)

ṁ
)

]
+X15 −X16 −X17}

(3.49)

Onde as equações (3.50) e (3.51) expressam os termos compilados da equação da

componente x(t).

X1 =

(
4ẋ

ω
− 6y0

)
X2 = (3ẋ0 + 6ωy0 − 3vexln(M0))

X3 =

[(
M0

ṁ
ln

(
M0 + ṁt

M0

))
(ln (M0 + ṁt)− 1) t

]
X4 =

∝∑
k=1

(−1)3k+1ω2k−1 [(Mo + ṁt)2k−1 −M2k−1
o

]
(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1

X5 =
∝∑
k=1

(−1)3kω2kM2k
o

(2k)(2k)!ṁ2k

X6 =
∝∑
k=1

(−1)3kω2k(Mo + ṁt)2k

(2k)(2k)!ṁ2k
sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
X7 =

∝∑
k=1

(−1)3kω2kM2k
o

(2k)(2k)!ṁ2k
sen

(
ωM0

ṁ

)
X8 =

∝∑
k=1

(−1)3k+1ω2k−1 [(Mo + ṁt)2k−1 −M2k−1
o

]
(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1

X9 =
∝∑
k=1

(−1)3kω2k−1M2k−1
o

(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1

(3.50)
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X10 =
∝∑
k=1

(−1)3k−1ω2k−1 M2k−1
o

(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1 cos

(
ωM0

ṁ

)
X11 =

∝∑
k=1

(−1)3k+1ω2k−1(Mo + ṁt)2k−1

(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1 cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
X12 =

∝∑
k=1

(−1)3k+1ω2k−1(Mo + ṁt)2k−1

(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1 sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
X13 =

∝∑
k=1

(−1)3k−1ω2k−1 M2k−1
o

(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−1 sen

(
ωM0

ṁ

)
X14 =

∝∑
k=1

(−1)3kω2k
[
(Mo + ṁt)2k −M2k

o

]
(2k)(2k)!ṁ2k

X15 =
∝∑
k=1

(−1)3kω2kM2k
o

(2k)(2k)!ṁ2k
cos

(
ωM0

ṁ

)
X16 =

∝∑
k=1

(−1)3kω2k(Mo + ṁt)2k

(2k)(2k)!ṁ2k
cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
X17 =

∝∑
k=1

(−1)3kω2k
[
(Mo + ṁt)2k −M2k

o

]
(2k)(2k)!ṁ2k

(3.51)

Sendo obtida assim a solução para a componente x(t) do movimento. Desse

modo, as expressões em (3.45), (3.46) e (3.49) determinam as componentes cartesianas

da dinâmica relativa sujeita a um sistema de propulsão com decaimento de massa linear.

3.2.2 Condição de Existência e Análise F́ısica da Solução

As soluções obtidas para as componentes cartesianas do movimento, equações (3.46) -

(3.49), apresentam argumentos que limitam a convergência das soluções para determina-

das faixas de valores. Entre esses fatores limitantes destaca-se os argumentos existentes

nas funções logaŕıtmicas, como a apresentada na equação (3.52):

ln(M0 + ṁt) (3.52)

O argumento do logaritmo pode ser escrito de forma a apresentar a massa do

hardware, a quantidade inicial de combust́ıvel e a taxa de massa:

ln(Mc +m0 + ṁt) (3.53)

Aplicando uma análise f́ısica sobre o sistema foi posśıvel concluir que:
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ṁtlimite → m0 (3.54)

Isso traduz que o valor máximo que a taxa de massa pode retirar de massa do sis-

temas é referente a quantidade de combust́ıvel presente no véıculo. Assim, espera-se que

ao final do gasto do propolente sobre apenas a massa referente ao hardware do satélite.

Dessa forma, os valores que as funções logaritimicas presentes nas equações podem assu-

mir sequem a desigualdade:

ln(Mc +m0 + ṁtlimite) ≥ ln(Mc) (3.55)

A condição (3.55) implica em três condições que determinam os valores posśıveis

de taxa de massa partindo dos parâmetros conhecidos do sistema. Se os únicos elementos

conhecidos são a massa inicial de propolente (m0) e o tempo de colisão (tc), ou tempo

máximo da missão, a taxa de decaimento da massa é determinada por:

ṁ ≥ −m0

tc
(3.56)

Caso conheça-se além da quantidade de combust́ıvel e tempo, a massa do hardware

e o fator de massa (χ):

ṁ ≥ − [Mc −m0(χ+ 1)]

tc
(3.57)

No entanto, caso não seja conhecido a quantidade inicial de combust́ıvel, as taxas

permitidas ao propulsor podem ser encontradas pela relação:

ṁ ≥ − Mo

(χ+ 1)tc
(3.58)
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3.2.3 Teste dos parâmetros Tecnológicos

Como apresentado, o desempenho de um sistema de propulsão é determinante para

uma manobra evasiva bem-sucedida. Mediante isto, se faz importante o estudo dos ele-

mentos e parâmetros tecnológicos relacionados ao funcionamento do propulsor.

Os gráficos da figura (3.6) demonstram o comportamento do raio relativo no tempo,

durante a manobra evasiva, em função de diferentes taxas de massa ṁ, permitidas ao pro-

pulsor através da condição (3.56), considerando que o véıculo tenha em seu reservatório

diferentes quantidades iniciais de combust́ıvel mo para a realização da manobra (mo igual

a 59, 5; 12, 0; 6, 0 e 3, 0Kg respectivamente). Em todas as manobras o tempo de colisão

dos objetos foi estabelecido o valor de tc = 1500s, os ângulos, o raio relativo e o fator de

massa (χ) possuem valor de α = 57 e β = 68 e r0 = 3Km e χ = 10 respectivamente.
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Figura 3.6: Dinâmica Relativa em Função da Quantidade Inicial de Combust́ıvel mo e da
taxa de massa ṁ

(a) Dinâmica para mo = 59, 5Kg (b) Dinâmica para mo = 12, 0Kg

(c) Dinâmica para mo = 6, 0Kg (d) Dinâmica para mo = 3, 0Kg

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise desses gráficos permitiu concluir que taxas de massa altas permitem

uma distância relativa maior em menos tempo, o que equivale dizer que para manobras

evasivas que exigem pouco tempo essas faixas apresentam-se como as melhores condições

de variação de massa. No entanto, devido a intensa queima de combust́ıvel nessas taxas

seu tempo de manobra é bastante limitado, sendo assim caso haja a necessidade de rea-

lização da manobra e ainda a conservação de combust́ıvel para missões posteriores se faz

necessário a utilização de taxas mais intermediárias visando os objetivos da missão. Foi

posśıvel observar também que a quantidade inicial de combust́ıvel (m0) também contri-

bui para a missão, pois o gráfico apresentado em 3.6(a) corresponde a maior quantidade

inicial de combust́ıvel e apresenta os maiores raios relativos finais.
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Os gráficos da figura (3.7) apresentam a evolução da massa total do sistema (Véıculo

+ Combust́ıvel) para as manobras apresentadas na figura (3.6). Esses novos gráficos

evidenciam a relação entre as taxas de massa (ṁ) e a massa total do véıculo durante

a realização missão. É mais uma vez observado que a dependência entre as taxas de

massa e a massa total do sistema é de ordem direta, pois as menores taxas apresentam os

maiores valores de massa total no tempo. Entretanto essas grandezas relacionam-se com

as distâncias percorridas de modo inverso. Portanto, priorizar uma taxa mais econômica

de massa implica na obtenção de distâncias finais menores, se considerarmos o mesmo

tempo de operação.

Figura 3.7: Estudo da Massa Total

(a) Dinâmica para mo = 59, 5Kg (b) Dinâmica para mo = 12, 0Kg

(c) Dinâmica para mo = 6, 0Kg (d) Dinâmica para mo = 3, 0Kg

Fonte: Dados da pesquisa.

Os gráficos da figura (3.8) exibem de uma maneira mais refinada a relação entre a

taxa de massa, o raio relativo final e a quantidade de combust́ıvel gastos na manobra, para

as mesmas condições simuladas em (3.6). Nos gráficos os pontos em preto, formados pelo

eixo vertical a esquerda juntamente com o eixo horizontal, mostra a distância entre os
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objetos no final da manobra em função das taxas de massa, enquanto os pontos em azul,

referente ao eixo vertical a direita, apresentam o gasto de combust́ıvel para as respectivas

taxas de massa. Verifica-se que as duas grandezas apresentam-se diretamente ligadas,

pois o uso de (ṁ) grandes tem como resultado um alto consumo de combust́ıvel.

Figura 3.8: Dinâmica e Gasto de Combust́ıvel em função da taxa de massa (ṁ).

(a) Dinâmica para mo = 59, 5Kg (b) Dinâmica para mo = 12, 0Kg

(c) Dinâmica para mo = 6, 0Kg (d) Dinâmica para mo = 3, 0Kg

Fonte: Dados da pesquisa.

Os gráficos da figura (3.9) apresentam os resultados obtidos durante o estudo do

fator de massa (χ). Esses gráficos evidenciam o raio relativo durante toda a manobra,

para um tempo de colisão de 1500s. Nessas simulações foram utilizadas duas condições

para os parâmetros tecnológicos, no gráficos (a) a taxa de massa, ṁ, a quantidade ini-

cial de combust́ıvel m0 e a velocidade de exaustão ve foram de 0,0390 Kg/s, 59,5 Kg e

(2, 5 10−2Km/s), respectivamente, já os gráficos em (b) foram simulados para 0,008 Kg/s,

12,0 Kg e (2, 5 10−2Km/s).
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Figura 3.9: Gráfico da Dinâmica Relativa em Função do Fator de Massa (χ).

(a) Dinâmica para mo = 59, 5Kg (b) Dinâmica para mo = 12, 0Kg

Fonte: Dados da pesquisa.

Esses gráficos demonstram que o χ apresenta-se como um parâmetro tecnológico

de grande influencia na realização da manobra, visto que com o aumento desse parâmetro

os raios relativos, durante toda a manobra, comportam-se de modo a diminuir a distância

entres os objetos. Sendo assim sua escolha deve ser realizada mediante o tipo de objeto

colisional envolvido na missão.

Na figuras (3.10) estão presentes os gráficos que exibem o comportamento do fator

de massa em relação ao combust́ıvel gasto durante a manobra e a distância final entre

o véıculo e o DE. Nesses gráficos os pontos em preto exibe o raio relativo no tempo de

colisão, ao passo que os pontos em azul, fornecem a quantidade de propolente utilizados

na missão, ambos em função do fator de massa.
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Figura 3.10: Estudo do fator de Massa (χ) em função da quantidade inicial de combust́ıvel
(mo).

(a) Dinâmica para mo = 59, 5Kg (b) Dinâmica para mo = 12, 0Kg

(c) Dinâmica para mo = 6, 0Kg (d) Dinâmica para mo = 3, 0Kg

Fonte: Dados da pesquisa.

Observou-se que para um mesmo valor de propolente utilizado o fator de massa

atua sobre a manobra no sentido de diminuir o módulo do raio vetor final entre os objetos

a medida que seu valor aumenta. Como o valor adimensional de χ é dado pela razão (3.38)

conclui-se que para o caso de véıculos com tamanhos diferentes os menores apresentam

maior possibilidade de escapar de DE de grandes dimensões. Já para véıculos de mesma

dimensão quanto maior for a quantidade de combust́ıvel inicial maior será as chances dele

escapar de objetos maiores, pois dispõe-se de maior tempo de queima de combust́ıvel.

O estudo da velocidade de exaustão do propulsor também é um fator importante

para garantir uma melhor realização das missões. Tendo essas considerações em mente,

o gráfico da figura (3.11) trazem um estudo do valor de ve. Nessas simulações, para os

parâmetros α = 57 e β = 68 e r0 = 3Km e χ = 10 e tempo de colisão tc = 1500s, foram

aplicadas diferentes velocidades de exaustão ao sistema de propulsão.
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Figura 3.11: Possibilidades de Colisão - Estudo da Variável de Desacoplamento 01

Fonte: Dados da pesquisa.

Ficando evidente que o aumento da velocidade de exaustão implica em distâncias

relativas finais maiores. Ou seja, é posśıvel escapar de detritos de tamanhos diferentes

a depender das configurações da velocidade de exaustão atribúıda ao sistema de propulsão.

Na figura (3.12) é demonstrada a análise simultânea de dois parâmetros tecnológicos.

Nela estão presentes as distâncias finais para diferentes combinações da velocidade de

exaustão e o fator de massa. Nessas simulações foram mantidas as variáveis de r0 =

3Km, dos ângulos α = 57 e β = 68, além da quantidade inicial de propolente dispońıvel

mo = 3, 0Kg.

Figura 3.12: Estudo do fator de Massa (χ) em função da velocidade de Exastão

Fonte: Dados da pesquisa.

As primeiras conclusões extráıdas desse gráfico dizem respeito a análise de dife-
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rentes tamanhos para os véıculos operacionais. Pois ao considerarmos a possibilidade

de escapar de objetos colisionais, além do valor da velocidade é preciso investigar as di-

mensões do véıculo envolvido. Uma vez que o gráfico da figura (3.12) mostra que para

véıculos pequenos, χ = 1, as diversas faixas de velocidades garantem escapes de DE no

intervalo de (0,9 a 2,0)Km, entretanto, o uso de véıculos maiores, χ = 10, para as mesmas

condições promoveriam o escape apenas de objetos de dimensões muito menores com-

preendidas no intervalo de aproximadamente (0,1 a 0,3)Km.Essas considerações também

podem ser observadas nos gráficos da f́ıgura (3.13), onde estão dispostas as análises da

posição final e fator de massa para potências de 10, 100 e 1000 da velocidade de exaustão.

Figura 3.13: Estudo do fator de Massa (χ) em função das Potências das Velocidades de
Exaustão

(a) Dinâmica para ve = 2, 5.10−1Km/s (b) Dinâmica para ve = 2, 5.10−2Km/s

(c) Dinâmica para ve = 2, 5.10−3Km/s (d) Dinâmica para ve = 2, 5.10−4Km/s

Fonte: Dados da pesquisa.

Uma investigação sobre os tempos de colisão também foi levantada resultando

em gráficos como os dispostos na figura (3.14). Através deles foi posśıvel verificar que

para uma taxa de massa fixa o tempo de colisão apresenta uma dependência direta com

a quantidade de combust́ıvel disposta no véıculo. Pois, caso o tempo para a colisão

seja pequeno não é esperado que o véıculo consiga escapar, quando tratamos de objetos

colisionais que apresentem dimensões consideravelmente altas.
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Figura 3.14: Manobra Evasiva - Estudo do Tempo de Colisão

(a) Dinâmica Posição versus Tempo (b) Dinâmica Massa Total versus Tempo

Fonte: Dados da pesquisa.

3.3 Estudo de Manobras Evasivas Ótimas

As missões espaciais demandam muito custo operacional, além do cient́ıfico e tec-

nológico. É sempre desejável implementar-se manobras, trajetórias, estratégias espaciais

a custo mı́nimo de combust́ıvel, escolhendo-se dentro da própria dinâmica grandezas que

possam ser utilizadas como variável de controle. As manobras evasivas precisam ser re-

alizadas também, considerando-se o mı́nimo consumo de combust́ıvel. Nesta seção, o

problema da dinâmica relativa, apresentado anteriormente na seção (1.6), foi reformulado

levando-se em consideração uma condição adicional e importante que é o consumo mı́nimo

do combust́ıvel queimado pelo sistema propulsor para implementá-la. O tratamento ma-

temático para se alcançar esta estratégia não é dos mais simples, mas torna-se bastante

motivador ao se perceber seu valor e eficiência na dinâmica orbital de véıculo espaciais

em ambiente de detritos espaciais.

3.3.1 Modelagem Matemática

Está entre os objetivos da formulação de um sistema de controle ótimo conseguir des-

crever de forma mais simples uma modelagem matemática que seja capaz de responder a

todas as condições f́ısicas impostas ao sistema. Nesse sentido é importante compreender

aspectos referentes a notação e nomenclatura usualmente utilizada nos problemas de oti-

mização.

Durante o desenvolvimento do modelo matemático dos problemas de otimização se

faz necessário a descrição das chamadas variáveis de estado, que são escolhidas de acordo

com a necessidades do problema:
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x1(t), x2(t), x3(t).......xn(t) (3.59)

Responsáveis por descrever a evolução do estado do sistema, (posição, velocidade,

aceleração,etc), e as variáveis de controle:

u1(t), u2(t), u3(t).......um(t) (3.60)

Que são as expressões incubidas de implementar as condições necessárias para oti-

mizar o sistema. Essas funções do controle, são, em sua maioria, os elementos do sistema

pelo qual o qual o sistema é melhorado. Após a escolha desses conjuntos de variáveis é

vital ao problema descrever, através dessas expressões, um conjunto de n equações dife-

renciais ordinárias de primeira ordem que assumem a forma:



ẋ1(t) = c1(x1(t), x2(t), x3(t).......xn(t), u1(t), u2(t), u3(t).......um(t))

ẋ2(t) = c2(x1(t), x2(t), x3(t).......xn(t), u1(t), u2(t), u3(t).......um(t))

.

.

.

ẋn(t) = cn(x1(t), x2(t), x3(t).......xn(t), u1(t), u2(t), u3(t).......um(t))

(3.61)

E são utilizadas durante toda a abordagem do problema de controle.

Entres os elementos utilizados no processo de otimização encontra-se também o

ı́ndice de performace (de custo), essa parâmetro é um funcional que expressa um único

valor para cada condição que o mesmo seja exposto. Seu objetivo é auxiliar no processo

de determinação das estruturas otimizadas uma vez que esses ı́ndices estão sempre rela-

cionados com os sistemas a serem melhorados, como tempo, distância, velocidade e taxas

de combust́ıvel.

(Neto (2011)) apresenta três desenvolvimentos para o ı́ndice de custo nos proble-
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mas de controle, sendo eles o Problema de Bolza, Mayer e Lagrange. Onde o problema de

Bolza diz respeito a todos os funcionais que formam o ı́ndice de performace composto por

dois termos em sua expressão sendo um deles referente as considerações do fim do pro-

blema e outro termo integrável referente ao desempenho ao longo da evolução do problema:

J(x(t), u(t), t) = g(x(tf ), u(tf ), tf ) +

∫
g(x(t), u(t), t) (3.62)

Esse termos são conhecidos respectivamente como termo de Mayer e termo de

Lagrange. Sendo assim os problemas de Lagrange (3.63) e Mayer (3.64) apresentam-se

como simplificações do modelo geral de Bolza:

J(x(t), u(t), t) =

∫
g(x(t), u(t), t) (3.63)

J(x(t), u(t), t) = g(x(tf ), u(ttf ), tf ) (3.64)

(Naidu (2002)) e (Kirk (2012)) trazem em suas bibliografias modelos de ı́ndices

de desempenho que são utilizados em modelos de controle em diversas áreas. Entre eles

destaque para o ı́ndice para um sistema com otimização de tempo:

J =

∫ t

to

dt (3.65)

Onde busca-se uma trasnferência de estados com o menor tempo posśıvel. O

Índice de Desempenho para Sistema de Controle de Combust́ıvel Ótimo, utilizado para

minimizar o gasto total de combust́ıvel, em sistemas como foguetes e satélites é dado por:

J =

∫ t

to

|u(t)| dt (3.66)

Onde u(t) é um controle que mantêm uma proporcionalidade com a taxa de con-

sumo de combust́ıvel.

Há também para problemas de rastreamento uma proposta que visa colocar um

determinado sistema com a menor distância posśıvel de uma referência sobre um eixo
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coordenado.

J =

∫ t

to

|x(t)− xsat(t)|2 dt (3.67)

Sendo o controle o sistema de condições que alteram, maximizando ou minimi-

zando, uma medida de performace desejada. As equações (3.59)-(3.61) visão determinar

um controle admisśıvel que é aquele que satisfaz as restrições impostas sobre o sistema,

para um determinado intervalo de tempo aceitável, ao mesmo tempo em que, miniminiza

ou maximiza uma função de custo.

De modo geral, através das ferramentas apresentadas, a modelagem de um pro-

blema de otimização requer elementos como o desenvolvimento de um modelo, ou descrição

matemática, através das variáveis de estado e controle que descrevam o sistema a ser oti-

mizado, a escolha de um ı́ndice de desempenho ou performace mais conveniente para o

problema e o estabelecimento de condições de contorno que corresponde as limitações

f́ısicas, possivelmente, apresentadas pelas variáveis de estado e controle.

Com o desenvolvimento das etapas necessárias é posśıvel então determinar as

condições necessárias para obtenção do controle de otimização, baseadas no conhecimento

do Prinćıpio de Máximo de Pontryagin.

Para isso utilizando as variáveis obtidas em (3.59) e (3.60) juntamente com o ı́ndice

de performace (3.65)-(3.67) é constrúıda a função do sistema:

H(x(t), u(t), p(t), t) = g(x(t), u(t), t) + pT (t) [c(x(t), u(t), t)] (3.68)

Onde pT corresponde aos multiplicadores de lagrange.

Diante da função hamiltoniana descrita por (3.68) é obtido o conjunto de condições

para otimização, ou seja, as condições matemáticas para determinar um controle ótimo

(u∗(t)):

ẋ∗i (t) =
∂

∂pi
H((x(t), u(t), p(t), t)) (3.69)
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ṗ∗i (t) = − ∂

∂xi
H((x(t), u(t), p(t), t)) (3.70)

∂

∂ui
H((x(t), u(t), p(t), t)) = 0 (3.71)

Em alguns sistemas a condição do controle otimizado pode ser obtida através do

Prinćıpio de Pontryagin na forma:

H(x(t)∗, u(t)∗, p(t)∗, t) ≤ H(x(t)∗, u(t), p(t)∗, t) (3.72)

As expressões (3.69) - (3.72) apresenta a condição necessária, mas não suficiente,

para a obtenção de um sistema de controle ótimo restrito, através dela é visto que o

controle otimizado deve minimizar o hamiltoniano, sendo assim dependendo da aborda-

gem do problema as condições (3.71) ou (3.72) devem ser utilizadas. Como a solução das

equações diferenciais envolvidas no problema dependem das condições de contorno para se

tornarem soluções particulares, a equação (3.73) juntamente com as restrições e condições

estabelecidas no ińıcio do problema formam o conjunto de condições de contorno:

[
∂h

∂x
(x∗(tf ), tf )− p∗tf

]T
δxf +

[
H(x(t)∗, u(t)∗, p(t)∗, t) +

∂h

∂x
(x∗(tf ), tf )

]
δtf (3.73)

3.3.2 Modelo de Massa Linear

Para encontrar a expressão que determina a condição para taxas de massas que visam

minimizar o consumo de combust́ıvel, foi necessário primeiramente adotar a notação pre-

sente na equação (3.74), para através dela descrever as componentes referentes a posição

e velocidade relativa do sistema descrito nas equações (3.45), (3.46) e (3.49):
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X1(t) = x(t)

X2(t) = y(t)

X3(t) = z(t)

X4(t) = ẋ(t)

X5(t) = ẏ(t)

X6(t) = ż(t)

(3.74)

Diante da notação escolhida foram escritas as variáveis de estado:

Ẋ1(t) = X4(t)

Ẋ2(t) = X5(t)

Ẋ3(t) = X6(t)

Ẋ4(t) = 2ωX5(t) −
Vexṁ

M0 + ṁt

Ẋ5(t) = −2ωX4(t) + 3ωX2(t) −
Veyṁ

M0 + ṁt

Ẋ6(t) = −ω2X3(t) −
Vezṁ

M0 + ṁt

(3.75)

Assim como a variável de controle, que para o caso linear foi escolhido como sendo

o parâmetro tecnológico ṁ, correspondente a taxa de propolente liberada no propulsor:

u(t) = ṁ (3.76)

Com base nas variáveis de estado em (3.75) foi necessário determinar as velocida-

des relativas das componentes y(t) e z(t) do modelo linear:

Ż(t) = −Z1ωsen (ωt) + Z2ωcos (ωt) +
vez
ω
{−Z3ωsen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
+ Z4ωcos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
+ Ż3cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
+ Ż4sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
}

(3.77)
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Ẏ (t) = −Y1ωsen (ωt) + Y2ωcos (ωt) +
2vex
ω
{ ṁ

M0 + ṁt
+ ωln(M0)sen(ωt)

+ Ẏ3cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
− ωY3sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
− Y4ωcos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
− Ẏ4sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
}+

vey
ω
{−Y4ωsen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
+ Ẏ4cos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
+ Y3ωcos

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
+ Ẏ3sen

(
ω(M0 + ṁt)

ṁ

)
} − 2Y5

ω
(1− cos(ωt))

(3.78)

As constantes obtidas nas velocidades são apresentadas na equação (7.1) no Anexo

I.

Com base na definição da equação (3.68) e utilizando o ı́ndice de custo referente

ao consumo de combust́ıvel (3.66)foi posśıvel determinar a função hamiltoniana para o

sistema:

H = |u| (t− t0) + [λ1(t)− 2ωλ5(t)]X4(t) + [λ2(t) + 2ωλ4(t)]X5(t)

+ λ3(t)X6(t) − ω2λ6(t)X3(t) + 3ωλ5(t)X2(t) −
u

M0 + ut
[vexλ4(t) + veyλ5(t) + vvzλ6(t)]

(3.79)

Que após devidas modificações pode ser escrito na forma:

H = |u| (t− t0) + [λ1(t)− 2ωλ5(t)][2ωX2(t)− vexln(M(t)) + Cont] + [λ2(t) + 2ωλ4(t)]X5(t)

+ λ3(t)X6(t) − ω2λ6(t)X3(t) + 3ωλ5(t)X2(t) −
u

M0 + ut
[vexλ4(t) + veyλ5(t) + vvzλ6(t)]

(3.80)

Onde Cont = ẋ0 − 2ωy0 + vexln(M0).

De acordo com a condição (3.71) a expressão que determina o controle ótimo para

o caso linear foi descrita como:
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∂

∂u
H = (t0 − t) + [λ1(t)− 2ωλ5(t)]α1 + [λ2(t) + 2ωλ4(t)]α2 + λ3(t)α3 − ω2λ6(t)α4 + 3ωλ5(t)α5

− α6 [vexλ4(t) + veyλ5(t) + vvzλ6(t)]

(3.81)

Sendo as constantes α determinam as derivadas das expressões em função da

variável de controle u(t)

α1 =
∂

∂u
[2ωX2(t)− vexln(M(t)) + Cont]

α2 =
∂

∂u
X5(t)

α3 =
∂

∂u
X6(t)

α4 =
∂

∂u
X3(t)

α5 =
∂

∂u
X2(t)

α6 =
∂

∂u
[

u

M0 + ut
]

(3.82)

Através dos devidos cálculos foi posśıvel determinar a expressão que determina o

melhor valor para a taxa de massa ṁ garantindo assim, uma diminuição no consumo de

propolente durante a realização das manobras:

(t0 − t) + [λ1(t)− 2ωλ5(t)]α1 + [λ2(t) + 2ωλ4(t)]α2 + λ3(t)α3 − ω2λ6(t)α4 + 3ωλ5(t)α5

− α6 [vexλ4(t) + veyλ5(t) + vvzλ6(t)] = 0

(3.83)

Sendo:

α1 = 2ω

[
α2 −

vext

M0 + ṁt

]
(3.84)
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α2 = αxyωcos (ωt) +
2vex
ω
{ Mo

(Mo + ṁt)2
+ Co5cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ωMo

ṁ2
Ẏ3sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− ωCo3sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ω2Mo

ṁ2
Y3cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− ωCo10cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− ω2Mo

ṁ2
Y4sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− C08sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ωMo

ṁ2
Ẏ4cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
}

+
vey
ω
{−C010ωcos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ω2Mo

ṁ2
Y4cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ C08cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ωMo

ṁ2
Ẏ4sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ ωCo3cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ω2Mo

ṁ2
Y3sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ C05sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ωMo

ṁ2
Ẏ3cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
}

(3.85)

α3 = ωαzcos (ωt) +
vez
ω
{C05cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ωMo

ṁ2
Ż3sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− C03ωsen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ω2Mo

ṁ2
Z3cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ C08sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− ωMo

ṁ2
Ż4cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ C010ωcos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ω2Mo

ṁ2
Z4sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
}

(3.86)

α4 = αzsen (ωt) +
vez
ω
{ωMo

ṁ2
Z3sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ Co3cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− ωMo

ṁ2
Z4cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)[
−t

Mo + ṁt
+C04

]
}

(3.87)

α5 = αxysen(ωt) +
2vex
ω
{ t

Mo + ṁt
+
ωMo

ṁ2
Y3sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ Co3cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+
ωMo

ṁ2
Y4cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− C04sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
}+

vey
ω
{ωMo

ṁ2
Y4sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ C010cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
− ωMo

ṁ2
Y3cos

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
+ C03sen

(
ω (Mo + ṁt)

ṁ

)
}

(3.88)

α6 =
M0

(M0 + ṁt)2
(3.89)
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As contantes presentes nas expressões α são apresentadas nas equações (7.2) pre-

sentes no anexo I.

3.3.3 Modelo de Massa Exponencial

Seguindo os mesmo procedimento realizados para o estudo do controle para o caso

linear foram determinadas as variáveis de estado e controle para o caso exponencial. No

estudo das equações relativas sujeitas a decaimento exponencial o parâmetro tecnológico

fator de potência γ foi escolhido como a variável de controle que promoveria o consumo

durante as manobras:

Ẋ1(t) = X4(t)

Ẋ2(t) = X5(t)

Ẋ3(t) = X6(t)

Ẋ4(t) = 2ωX5(t) +
Vexγe

−γt

χ+ e−γt

Ẋ5(t) = −2ωX4(t) + 3ωX2(t) +
Veyγe

−γt

χ+ e−γt

Ẋ6(t) = −ω2X3(t) +
Vezγe

−γt

χ+ e−γt

u(t) = γ

(3.90)

As expressões encontradas foram determinadas com base nas equações do movi-

mento para manobras evasivas com modelo de decaimento exponencial de massa apresen-

tados por (Jesus et al. (2012)). Esses resultados se encontram nas equações no anexo. A

expressão (3.91) demonstra a função hamiltoniana do sistema:

H = |γ| (t− t0) + [λ1(t)− 2ωλ5(t)]X4(t) + [λ2(t) + 2ωλ4(t)]X5(t) + λ3(t)X6(t) − ω2λ6(t)X3(t)

+ 3ωλ5(t)X2(t) +
γe−γt

(χ+ e−γt)
[vexλ4(t) + veyλ5(t) + vvzλ6(t)]

(3.91)

Que impondo as condições necessárias promoveu a expressão do controle:
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(t0 − t) + [λ1(t)− 2ωλ5(t)]β1 + [λ2(t) + 2ωλ4(t)]β2 + λ3(t)β3 − ω2λ6(t)β4 + 3ωλ5(t)β5

+ β6 [vexλ4(t) + veyλ5(t) + vvzλ6(t)] = 0

(3.92)

Onde as constantes β determinam as derivadas das expressões em função da variável

de controle u(t).

β1 =
∂

∂u
X4(t)

β2 =
∂

∂u
X5(t)

β3 =
∂

∂u
X6(t)

β4 =
∂

∂u
X3(t)

β5 =
∂

∂u
X2(t)

β6 =
∂

∂u

γe−γt

(χ+ e−γt)

(3.93)

E seus resultados são expressos por:

β1 = −vex
∝∑
k=1

(−1)n+1nte−γnt

χnn2
+

4vex
ω
{
∝∑
k=1

(−1)n+1

χnn
{

2γn (− (ωcos(ωt)) + (γnsen(ωt))− ωe−γnt)

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2


+

(nsen(ωt) + ωnte−γnt)(
1 +

(
γn
ω

)2)
}} − 2vey

ω

∝∑
k=1

(−1)n+1

χnn
{

((γncos(ωt)) + ωsen(ωt)− γne−γnt)

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2


+

((ncos(ωt))− ne−γnt + γn2tne−γnt)(
1 +

(
γn
ω

)2)
}

(3.94)
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β2 = ωsen(ωt)


∝∑
k=1

(−1)n+1

χnn


 nvey

ω2
(

1 +
(
γn
ω

)2)
−

[
4γnvex
ω

+
4(γn)2vey

ω2

]
ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2



+ ωcos(ωt)

 ∝∑
k=1

(−1)n+1

χnn


 2nvex

ω2
(

1 +
(
γn
ω

)2)
−

[
−2γnvey

ω
+

4(γn)2vex
ω2

]
ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2



+
∝∑
k=1

{(−1)n+2

χnn
{


(
γn2veye

−γnt

ω2 +
(

2vex
ω

+
2γnvey
ω2

) (
ne−γnt − (n)2γte−γnt

))(
1 +

(
γn
ω

)2)


+

(
4vex(γn)

2

ω
+

2(γn)4vey
ω2

)
e−γnt

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2 }}

(3.95)

β3 = −ωsen(ωt)

 ∝∑
k=1

(−1)n+1vez
χnω2

 1(
1 +

(
γn
ω

)2) − 2γ2n

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2



+ ωcos(ωt)

 ∝∑
k=1

(−1)n+1vez
nχnω

 2γn

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2

+
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k=1

{(−1)n+2vezn

χnω2
{

 γ2e−γnt

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2


+
(2γe−γnt − γ3ne−γnt)(

1 +
(
γn
ω

)2) }}

(3.96)

β4 = cos(ωt)

 ∝∑
k=1

(−1)n+1vez
χnω2

 1(
1 +

(
γn
ω

)2) − 2γ2n

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2



+ sen(ωt)
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{(−1)n+1vez
nχnω

 2γn

ω
(

1 +
(
γn
ω
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(−1)n+1vezγ

χnω2

γ
 −tne−γnt(

1 +
(
γn
ω

)2) − 2γne−γnt

ω
(

1 +
(
γn
ω

)2)2
+

e−γnt(
1 +

(
γn
ω

)2)


(3.97)
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β5 = −cos(ωt)


∝∑
k=1

(−1)n+1

χnn


 nvey

ω2
(

1 +
(
γn
ω

)2)
−
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4γnvex
ω

+
4(γn)2vey
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]
ω
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−2γnvey

ω
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(

1 +
(
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ω
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 −tne−γnt(

1 +
(
γn
ω
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ω
(

1 +
(
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ω2
(

1 +
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ω

)2)


(3.98)

β6 =
[(e−γt + γte−γt) (χ+ e−γt)− e−γt (γ − t)]

[χ+ e−γt]2
(3.99)

3.4 Estudo de Manobras Evasivas em Ambiente de Nuvem de

Detritos

Diante da presença, nas diversas altitudes no ambiente fora da Terra, das nuvens de

detritos um estudo mais detalhado da interação destas part́ıculas com um véıculo espacial

é de grande importância para as missões espaciais. Até o momento foram analisadas

manobras evasivas diante da possibilidade de colisão com apenas um detrito espacial por

estudo. Nessa seção buscou-se estudar tais manobras para mais de um detrito detritos

estando todos no mesmo ambiente.

3.4.1 Modelagem Matemática

O esquema da figura (3.15) traz uma representação do problema descrito.
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Figura 3.15: Esquema da Dinâmica do Véıculo na Presença de Nuvem de Detritos

Fonte: (CLOHESSY (1960)) - Adaptada

A dinâmica para a nuvem foi desenvolvida sobre a mesma base de equações do

sistema para a interação entre o satélite e o DE, já apresentadas nas equações (3.19),

(3.20) e (3.21). Além disso, nesse trabalho as interações entre o véıculo e os detritos e dos

próprios detritos entre si se deu por uma dinâmica relativa de estudo dois a dois. Para

determinar a quantidade de relações entre cada corpo que deveriam ser consideradas foi

usada uma expressão da análise combinatória:

np,2 =
p!

2(p− 2)!
(3.100)

Onde, é o numero de combinações entre os detritos e é o número de detritos que

compõem a nuvem.

O estudo da nuvem foi feito em diferentes etapas. Primeiramente, na etapa ho-

mogênea, sem força de propulsão, analisou-se o movimento dos corpos envolvidos em

relação ao véıculo. Em seguida, foi levada em consideração a propulsão do véıculo e ob-

servado se essa propulsão se mostrava eficiente para fazer com que o mesmo escapasse

das colisões com os corpos que formam a nuvem. Por fim, as análises se concentraram

no comportamento dos detritos entre si, por meio do registro das quantidades de colisões

entre eles e das distâncias relativas.

Assim como os problemas de manobras evasivas apresentadas anteriormente a de-

terminação das condições iniciais relativas, agora também em relação aos detritos entre

si, é necessária para a realização dos estudos sobre a evolução da dinâmica. Deste modo,
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considerando os pares de detritos i e j as posições iniciais relativas podem ser escritas

através das equações (3.101):

x0 = r0 [cos(αj)sen(βj)− cos(αi)sen(βi)]

y0 = r0 [sen(αj)sen(βj)− sen(αi)sen(βi)]

z0 = r0 [cos(βj)− cos(βi)]

(3.101)

Sendo os ângulos α e β sobre os ı́ndices i e j, sobre um sistema em coordenadas

esféricas, correspondentes as posições dos detritos em relação ao centro do sistema de

coordenadas, nesse caso o véıculo espacial. Igualmente como a posição as velocidades

relativas inicias entre os detritos também foi estabelecida seguindo o mesmo critério. Re-

sultando nas equações (3.102):

ẋ0 = ẋ0(j) − ẋ0(i)
ẏ0 = ẏ0(j) − ẏ0(i)
ż0 = ż0(j) − ż0(i)

(3.102)

Desta forma, desde que essas condições inicias sejam favoráveis à colisão entre os

DE, essas colisões foram registadas durante as evoluções das dinâmicas dois a dois. Sendo

que posteriormente todas as possibilidades de colisão foram obtidas pela combinação de

eventos simulados.

Os resultados apresentados nessa seção foram obtidos após um estudo intensivo

sobre diversas condições de nuvens de detritos. Para estudar a dinâmica com a nuvem fo-

ram simulados condições que envolveram de 10 a 20 Detritos. O gráfico da imagem (3.16)

apresentam resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa, nela foram observadas as

quantidades de colisões detectadas ao longo de toda a evolução da dinâmica, conside-

rando que esses detritos estariam todos em um mesmo momento, em rota de colisão com

o véıculo em um tempo tc igual a 3000s.
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Figura 3.16: Histograma das Quantidades de Colisão - Estudo da Nuvem de Detritos

Gráfico contendo as colisões de colisões detectadas nas dinâmicas envolvendo as nuvens

de Detritos com variação de 10 a 20 detritos.

Fonte: Pesquisa 2015/2016.

É posśıvel observar o crescimento das colisões detectadas ao longo das simulações,

assim com a concentração de colisões detectadas em faixas espećıficas como as meno-

res do que 106 Km, e entre 10−3 a 10−2 Km. Foi observado que sobre as condições de 10

DE foram obtidas menos de 210 colisões enquanto para um número correspondente ao do-

bre de DE foram obtidas mais de 350 colisões apenas na faixa de dećımetros e cent́ımetros.
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Figura 3.17: Quantidades de Colisão para Dimensões menores que 10−6 Km

Fonte: Pesquisa 2015/2016.

A imagem (3.17) apresenta a contagem de colisões apenas nas faixas inferiores a

miĺımetros. Nele é posśıvel observar o crescimento de aproximadamente 22 por cento en-

tre as colisões detectadas para as simulações com 10 DE até 20 DE. Esse comportamento

pode ser também observado, embora em outras taxas de porcentagem, nos gráficos da

figura (3.18) que apresenta o comportamento das colisões ocorridas nas demais faixas de

dimensões detectadas.
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Figura 3.18: Histogramas das Quantidades de Colisões nas Dinâmicas de Nuvem de De-
tritos

(a) Faixa de 10−5 − 10−4 Km (b) Faixa de 10−4 − 10−3 Km

(c) Faixa de 10−3 − 10−2 Km (d) Faixa de 10−2 − 10−1 Km

Fonte: Dados da pesquisa.

Durante as simulações também foi posśıvel obter registros das dimensões envol-

vidas na colisão dos objetos, que ocorriam durante a evolução da dinâmica. Esse dados

foram reunidos e encontra-se expostos na tabela (1) e também no anexo V .
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Tabela 1: Dimensão dos Objetos Envolvidos em Colisões

Fonte: Dados da Pesquisa.

Na tabela (1) são apresentadas colisões em diversas faixas de tempo, assim como

estão registrados objetos de várias dimensões. Entre elas são encontrados valores peque-

nos na ordem de 10−4 Km registrado no tempo de 2995 s e tamanhos consideráveis como

0, 00895Km no tempo de 2966s. Através de catálogos como esse se faz posśıvel prever

nas dinâmicas entre os DE as possibilidades de colisão ou escape, ao considerarmos que

as dimensões registradas evidenciam os tamanhos de objetos envolvidos em colisões.

Figura 3.19: Gráficos da Simulação para Nuvem com 7 e 15 Detritos

(a) Quantidade de Colisões Detectadas (b) Dimensão das Colisões Detectadas

Fonte: (Ferreira et al. (2017))

Os gráficos apresentados em (3.19) mostram uma análise realizada para 15 e 7
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detritos. Neles também é observado um crescimento significativo a medida que o número

de objetos envolvidos na dinâmica aumenta. Os dados apresentadas nessa seção contêm

considerações importantes a respeito da possibilidade de criação de novos detritos espa-

ciais devido a interação desse corpos entre si. Uma vez que a considerável quantidade

de DE já catalogados apresentam grande potencial de interagir ocasionando reações em

cadeia.

3.5 Discussões dos resultados

Neste Caṕıtulo foram apresentadas as equações do movimento relativo, para a re-

alização de manobras evasivas frente a colisão com detritos espaciais. Inicialmente,

determinou-se as CIC sujeitas apenas a força gravitacional, considerando raios relativos

iniciais diferentes. As simulações mostraram que para todos os casos analisados a grande

maioria das possibilidades de colisão se encontraram nas faixas de baixas velocidades ini-

ciais relativas. Observou-se também que o aumento do raio inicial relativa contribuiu para

a obtenção de possibilidades de colisão nas faixas de altas velocidades. Essas manobras

foram realizadas sobre a ação de um sistema propulsivo com o decaimento de massa linear.

A validação do propulsor foi desenvolvida através do estudo dos parâmetros tecnológicos

inerentes a ele. A análise dos resultados permitiu concluir que o distanciamento relativo

entre os objetos tende a aumentar, considerando um tempo de manobra fixo, a medida

que houverem aumentos na taxa de massa ṁ do propulsor. Esse comportamento também

foi observado ao analisar a quantidade de combust́ıvel inicial dispońıvel,mo, assim como

para o módulo da velocidade de exaustão,ve, para a realização da missão. O tamanho

dos objetos, véıculo e DE, também demonstrou forte influência na execução da manobra,

visto que o aumento do fator de massa(χ) acarretou numa diminuição nos raios relativos

finais.

Em seguida, foi apresentada a modelagem que resultou na determinação das

condições necessárias, baseada no principio mı́nimo de Pontryagin, visando a otimização

da taxa de combust́ıvel nas manobras evasivas para o sistema de propulsão com decai-

mento de massa linear e exponencial. Posteriormente, efetuou-se o estudo dessas mano-

bras evasivas, em regiões operacionais, frente a eminente colisão com nuvem de detritos.Os

resultados obtidos demonstraram que quanto maior for a quantidade de objetos colisio-

nais presentes na nuvem maiores são as possibilidades de colisões entre os DE. Foram

determinados também os parâmetros tecnológicos que possibilitam o escape do véıculo.
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4 Manobras Evasivas em Ambiente de Força Dissi-

pativa

Nessa seção será apresentado o problema de manobras evasivas em ambiente de forças

perturbativas, como o arrasto atmosférico. Posteriormente, serão deduzidas as equações

do movimento e analisados os resultados obtidos durante as simulações numéricas evi-

denciando as considerações sobre o ponto de vista dos comportamentos que atuam sobre

o véıculo e sobre o DE. São também apresentadas as CIC que garantem a colisão para

dinâmicas sujeitas a força gravitacional e arrasto atmosférico, além dos resultados das

manobras evasivas frente a ambiente sujeitos ao arrasto atmosférico.

4.1 Dinâmica Relativa Sujeita a Força Dissipativa

Visando uma maior precisão no estudo das manobras evasivas a segunda etapa desse

trabalho se concentrou em estudar o comportamento dessas manobras em um ambiente

sujeito a ação de forças dissipativas, em particular o arrasto atmosférico. Nesse sentido,

o estudo foi realizado através da investigação do comportamento das dinâmicas conside-

rando que os DE estivessem sujeitos a força de arrasto.

4.1.1 Modelagem Matemática

Sendo a força de arrasto atmosférico o resultado da interação dos objetos com o fluido

atmosférico que se movimenta juntamente com o planeta, ela pode ser definida por (Reid

(2009)):

~fDrag = −1

2

CoAiρ

mi

∣∣∣~̇ri∣∣∣ ~̇ri (4.1)

Onde os coeficientes apresentados representam:

Ai a área da seção de impacto;

Co o coeficiente de arrasto;

mi a massa do detrito;

ρ a densidade atmosférica

e ~̇ri a velocidade do detrito.

Objetivando o estudo do arrasto atmosférico sobre os DE e sendo ele uma força

que depende das condições do corpo em relação a atmosfera da Terra, foi necessário ini-

cialmente determinar como esse corpo seria afetado tomando um referencial no planeta,
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para, posteriormente, efetuar as devidas mudanças nos sistemas de referencial para que a

dinâmica acontecesse sobre o sistema de Hill9(Reid (2009)).

(Souza (2015)) apresenta um desenvolvimento para essa abordagem ao considerar que

sendo a força por unidade de massa do arrasto atmosférico dada pela equação(4.1), pode-

se determinar o valor da velocidade relativa do detrito, em relação a Terra por:

~̇rDErel = ~Vsat − ~ωe × ~rDE (4.2)

Onde ~Vsat e ~ωe são, nesta ordem, a velocidade do véıculo e da rotação da Terra, que é

transmitida para a atmosfera. Já os vetores ~̇rDErel e ~rDE representam respectivamente a

velocidade e a posição do detrito, todos descritos em relação a Terra. Entretanto, os pro-

blemas de manobras evasivas são, frequentemente, desenvolvidos com base no sistema de

coordenadas de Hill, sendo assim se fez necessário a mudança do sistema de coordenadas

a começar pela equação (4.2).

Para isso considerou-se que o vetor posição do DE na Terra, com base na figura

(3.1), pode ser escrito por:

~rDE = ~RTerra + ~r (4.3)

Onde ~RTerra representa o vetor que determina a localização do véıculo em relação a

Terra (raio da Terra mais altitude) e ~r a posição relativa entre o detrito e o véıculo espacial.

Também, fez-se necessário a determinação da velocidade, equação (4.4), do objeto

considerando o sistema giratório do véıculo. Tendo em vista o conhecimento de que a velo-

cidade angular, ω, do véıculo, atua na direção do eixo z do sistema e que este apresenta-se

em uma órbita circular foi posśıvel determinar que a velocidade do detrito no referencial

do satélite é expresso por:

~̇rDE = ~Vsat + ~̇r + ~ω × ~r (4.4)

Assim como a velocidade e a posição, a velocidade angular também precisou ser rees-

crita, para isso, (Souza (2015)) apresenta as matrizes de rotação de Euler que através do

produto matricial:

9Da-se o nome de sistema de Hill ao sistema de coordenadas que tem sua origem no véıculo espacial.



4 MANOBRAS EVASIVAS EM AMBIENTE DE FORÇA DISSIPATIVA 79

~ωesat = R3(θ)R1(i)R3(ω)~ωe (4.5)

Passam a descrever a velocidade angular no novo referencial. Tendo em vista que (θ),

(i) e (ω) são a posição angular, a inclinação e nodo ascendente com base no sistema de Hill.

Para o presente estudo, assim como nos trabalhos realizados por (Souza (2015)),

considerações também foram impostas sobre o módulo do vetor posição do véıculo em

relação a Terra, tomando que este seria muito maior que o modulo do vetor posição rela-

tiva entre o DE e o objeto operacional foi posśıvel descrever a força por unidade de massa

do arrasto pela expressão(4.6).

~fDragDE = −1

2

CoADEρ

mDE

∣∣∣∣∣∣∣
ṙ1x

ṙoy + 2ṙ1y

ṙoz + ṙ1z

∣∣∣∣∣∣∣ ṙoy (4.6)

Nesse trabalho foi estudado o caso de uma órbita equatorial10 para o véıculo espa-

cial. Além disso, foi considerado que a densidade atmosférica seria constante para cada

altitude adotada. Assim as componentes da equação (4.6) assumem a forma:

ṙoy = R(ω − ωe)

ṙoz = 0

ṙ1x = ẋ− y(ω − ωe)

ṙ1y = 2ẏ − (R− 2x)(ω − ωe)

ṙ1z = ż

(4.7)

Sendo assim, ao incluir o vetor força de arrasto por unidade de massa nas expressões

da dinâmica relativa (3.16),(3.17) e (3.18, foi obtido o conjunto de equações de Hill sujei-

tas a força de perturbação arrasto atmosférico:

ẍ− 2ωẏ − 3ω2x = −A|(ẋ− y(ω − ωe)) (4.8)

10Órbitas equatorias apresentam uma inclinação (i) igual a zero, considerando que a linha equatorial
do planeta é adotada como o plano de referencia.
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ÿ + 2ωẋ = −A(2ẏ − (R− 2x)(ω − (ω)e)) (4.9)

z̈ + 2ω2z = −Aż (4.10)

Sendo:

A =
1

2

CoADEρ

mDE

ṙoy (4.11)

Para determinar as soluções das equações diferenciais da dinâmica proposta em

(4.8),(4.9) e 4.10 foi inicialmente realizada manipulações que passaram a descrever as

equações na forma:

ẍ+ Aẋ− Ex−Bẏ − Cy = 0 (4.12)

ÿ + 2Aẏ +Bẋ+ C1x+D = 0 (4.13)

z̈ + Aż + 2ω2z = 0 (4.14)

Sendo as constantes descritas em (4.12),(4.13) e (4.14) são dadas por:

D = ARω
′

C = Aω
′

E = 3ω2

B = 2ω

C = Aω
′

ω
′
= (ω − ωe)

(4.15)

Como as equações (4.12) e (4.13) encontram-se vinculadas foi necessário ainda

desacopla-las impondo que:

ẍ+ Aẋ− Ex−Bẏ − Cy = ÿ + 2Aẏ +Bẋ+ C1x+D (4.16)

E através de (4.16) reorganizar os termos para obter que:
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ẍ+ α2ẋ− α3x−D = ÿ + α1ẏ + Cy = −λ2 (4.17)

E assim determinar as equações desacopladas, (4.18) e (4.19), para as componentes

x(t) e y(t) do movimento:

ẍ+ α2ẋ− α3x−D = −λ2 (4.18)

ÿ + α1ẏ + Cy = −λ2 (4.19)

Onde as novas constantes são definidas por:

α1 = (2A+B)

α2 = (A−B)

α3 = (C1 + E)

(4.20)

Através das equações (4.14), (4.18) e (4.19), mediante a realização dos devidos

cálculos, foram, determinadas as soluções das componentes cartesianas que descrevem a

evolução da dinâmica envolvendo o arrasto atmosférico:

X(t) = e−
α2
2
t
{
X1e

k4t +X2e
−k4t
}

(4.21)

Y(t) = e−
α1
2
t
{
Y1e

k3t + Y2e
−k3t
}

(4.22)

Z(t) = e−
A
2
t

{
zocos(k2t) +

[
żo
k2

+
zoA

2k2

]
sen(k2t)

}
(4.23)

Onde:

k2 =

√(
A

2

)2

− ω2

k3 =

√(α1

2

)2
− C

k4 =

√(α2

2

)2
+ α3

(4.24)
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Os termos em (4.25), (4.26), (4.27) e (4.28) apresentam as expressões referentes as

constantes associadas as componentes do movimento:

X1 =

{
xo
2

+
ẋo
2k4
− (λ2 −D)

2α3

+
α2

4k4

[
xo −

(λ2 −D)

2α3

]}
(4.25)

X2 =

{
xo
2
− ẋo

2k4
− (λ2 −D)

2α3

− α2

4k4

[
xo −

(λ2 −D)

2α3

]}
(4.26)

Y1 =

{
yo
2

[
1 +

α1

2k3

]
+
λ2

C

[
1

2
+
α1

4k3

]
+

ẏo
2k3

}
(4.27)

Y2 =

{
yo
2

[
1− α1

2k3

]
+
λ2

C

[
1

2
− α1

4k3

]
− ẏo

2k3

}
(4.28)

A partir das equações (4.21), (4.22) e (4.23), foram obtidas as componentes carte-

sianas da velocidade relativa entre o véıculo e o DE:

Ẋ(t) = −α2

2
e−

α2
2
t
{
C1e

k4t + C2e
−k4t
}

+ k4e
−α2

2
t
{
C1e

k4t − C2e
−k4t
}

(4.29)

Ẏ(t) = −α1

2
e−

α1
2
t
{
Y1e

k3t + Y2e
−k3t
}

+ e−
α1
2
t
{
Y1e

k3t − Y2e−k3t
}
k3 (4.30)

Ż(t) = −A
2
e−

A
2
t

{
zocos(k2t) +

[
żo
k2

+
zoA

2k2

]
sen(k2t)

}
+e−

A
2
t

{
−zok2sen(k2t) +

[
żo +

zoA

2

]
cos(k2t)

} (4.31)

4.1.2 Estudo do Caso Gravidade + Arrasto

Com as expressões do movimento, equações (4.21), (4.22) e (4.23), foram realizados es-

tudos aplicando a dinâmica com arrasto nas possibilidades de colisão, sujeitas ao campo

gravitacional da Terra, encontradas na seção (3.1). Para isso foram inclúıdas nas condições

iniciais do movimento com ação do arrasto os resultados obtidos nas CIC das expressões

((3.26)-(3.28)). Os gráficos das figuras (4.1a) e (4.1b) apresentam os resultados obtidos.

Enquanto o gráfico da figura (4.1a) mostra a dinâmica colisional para um tc igual

a 600 s para 8 diferentes condições iniciais para o detrito, a figura (4.1b) apresenta, para

as mesmas condições, as evoluções do movimento relativo do DE em um ambiente sujeito
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ao arrasto atmosférico. As simulações foram realizadas para os parâmetros densidade at-

mosférica ρ = 2, 789.10−10Km/m3 e coeficiente de atrito Co = 2, 2. Já massa, dimensões

do DE e variável de desacoplamento foram, respectivamente, 10−2Kg; 10−5Km e λ = 0.

Figura 4.1: Eventos Colisionais e Dinâmica Assitida pelo Arrasto Atmosférico

(a) Dinâmica Colisional Sujeita a Força Gravitaci-

onal - (tc = 600s)

(b) Efeito do Arrasto na Dinâmica Colisional Gra-

vitacional - (tc = 600s)

Fonte: Dados da pesquisa.

Os gráficos demonstraram que as dinâmicas com a força de arrasto não sofreram

colisão nos tempos esperados. Esse comportamento se deve ao fato do arrasto atmosférico

acelerar os corpos envolvidos na dinâmica. Com isso pode-se esperar que o afastamento

relativo entre o véıculo e o DE veio a ocorrer devido ao fato do detrito, sobre a ação do

arrasto, ter sido ou direcionado para uma órbita mais externa ou ter perdido energia e sido

direcionado para uma zona de reentrada, ao menos para o intervalo de tempo apresentado.
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Figura 4.2: Dinâmicas de Colisão e Efeito do Arrasto Atmosférico

Fonte: Dados da pesquisa.

Foi posśıvel observar também que durante a evolução da manobra, até determinado

momento, a dinâmica com arrasto descreve o mesmo comportamento que a homogênea.

Entretanto, chega um momento que pela ação do arrasto atmosférico sobre o detrito, o

raio relativo entre os dois corpos apresenta alterações que acarretam no aumento de seu

valor. Esse ponto evidência, novamente, a não ocorrência do evento colisional na presença

do arrasto sujeito as CIC homogênea. Essas observações podem ser vistas nos gráficos da

figura (4.2) que expõe tanto a dinâmica colisional como a sobre a ação da força de arrasto.

Mantendo as mesmas condições aplicadas aos gráficos das figuras (4.1a) e (4.1b),

a figura (4.3) apresenta a distribuição das distâncias finais entre o satélite e o detrito

considerando todos os pares de ângulos iniciais. No gráfico, os raios finais apresentam-se

dispostos em faixas de valores identificados por diferentes cores. A análise do gráfico

permitiu concluir que, para as condições impostas, embora a maior partes dos ângulos

proporcionarem raios relativos pequenos, na faixa inferior a 0, 775 Km representada na

figura pelas regiões em azul, não houveram registros de colisões, assim como nas análises
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anteriores, ao menos para detritos com dimensões iguais ou inferiores a 50 cm. Ficando

assim verificado que a força de arrasto atmosférico atua, de certo modo, a favorecer regiões

operacionais, pelo menos em LEO, uma vez que termina por redimensionar esses corpos

para outras regiões, estando entre elas as áreas de reentrada.

Figura 4.3: Distribuição das Posições Finais em Função dos Ângulos Iniciais (α e β), para
as Manobras em Ambiente de Arrasto Atmosférico

Fonte: Dados da pesquisa.

Durante a obtenção das soluções da dinâmica relativa com a força de pertubação

foi preciso incluir uma constante que recebeu o nome de “variável de desacoplamento”.

Esta constante foi usada para separar as equações x(t) e y(t) que se apresentavam vin-

culadas, como visto nas equações (4.18) e (4.19). Propôs-se então uma investigação para

entender como essa constante contribuiria na dinâmica relativa.

Após as observações, concluiu-se que há uma relação de proporcionalidade direta

entre o valor adimitido para a constante de desacoplamento e a distância relativa final

(raio relativo final) alcançado pelos objetos, durante as manobras. Sendo assim, qualquer

aumento ocorrido na variável λ determinara a obtenção de valores maiores para o módulo

do vetor posição relativa. Acredita-se que isso se deva ao fato dessa variável ser um

fator a mais atuando na magnitude do arrasto e assim causando uma maior aceleração,

aumentando a velocidade relativa entre os objetos. Essas observações podem ser vistas

nos gráficos das Figuras (4.4) e (4.5), onde é apresentado um gráfico do vetor posição

relativa final versus a variável de desacoplamento.
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Figura 4.4: Dinâmica Colisional (Caso Gravitacional) - Estudo da Variável de Desacopla-
mento

(a) Dinâmica com Arrasto Atmosférico - Caso 01 (b) Dinâmica com Arrasto Atmosférico - Caso 02

Fonte: Dados da pesquisa.

Os gráficos das imagens (4.4) e (4.5) foram simulados para as condições densidade

atmosférica ρ = 2, 789 10−10Km/m3, coeficiente de atrito Co = 2, 2, massa e dimensões

do DE 10−2Kg e 10−5Km, havendo variação apenas nos ângulos das condições iniciais,

α e β, que, para o caso 1, foram de 57 e 68 graus e, para o caso 2, 137 e 38 graus,

respectivamente.

Figura 4.5: Efeito do Arrasto na Dinâmica Colisional Gravitacional - (tc = 600s)

Gráfico da posição relativa final em função das variáveis de desacoplamento.

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.1.3 Estudo por Octantes das Condições Iniciais de Colisão sujeitas ao Ar-

rasto Atmosférico

Obtida a dinâmica considerando a atuação do arrasto atmosférico, equações (4.21),

(4.22) e (4.23) no ambiente de evento colisional promovido pela força gravitacional, o foco

do estudo destinou-se a obter as possibilidades de colisão sujeitas não apenas a gravidade

mas também a força dissipativa. Ou seja, buscou-se determinar as condições inicias de

colisão (CIC) que garantiriam a colisão do véıculo com o DE num ambiente onde tanto a

força gravitacional como o arrasto atmosférico atuassem. Para isso, foi imposta as mes-

mas condições utilizadas para a colisão no caso homogêneo, dadas pela condição (3.26):

Realizadas as devidas manipulações algébricas foram obtidas as expressões para as

componentes das velocidades iniciais que garantem a colisão num ambiente com arrasto:

Ẋ0 =
−2k4

e−
α2
2
tc(ek4tc − e−k4tc)

{
e−

α2
2
t
{
X01e

k4t +X02e
−k4t
}}

(4.32)

Ẏ0 =
−2k3

e−
α1
2
tc(ek3tc − e−k3tc)

{
e−

α1
2
t
{
Y01e

k3t + Y02e
−k3t
}}

(4.33)

Ż0 =
−k2

tcsen(k2)

{
zocos(k2tc) +

zoA

2k2
sen(k2tc)

}
(4.34)

Onde suas respectivas constantes são determinadas por:

X01 =

{
xo
2
− (λ2 −D)

2α3

+
α2

4k4

[
xo −

(λ2 −D)

2α3

]}
(4.35)

X02 =

{
xo
2
− (λ2 −D)

2α3

− α2

4k4

[
xo −

(λ2 −D)

2α3

]}
(4.36)

Y01 =

{
yo
2

[
1 +

α1

2k3

]
+
λ2

C

[
1

2
+
α1

4k3

]}
(4.37)

Y02 =

{
yo
2

[
1− α1

2k3

]
+
λ2

C

[
1

2
− α1

4k3

]}
(4.38)

Com as deduções das condições encontradas foram obtidas, através de simulações

numéricas, os gráficos das figuras (4.6) e (4.7), onde são apresentados os eventos coliso-
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nais considerando tc de 600, 900, 2500 e 3000 segundos, respectivamente, para diferentes

detritos11. Essas simulações foram realizadas considerando a variável de desacoplamento

λ = 0, a densidade atmosférica ρ = 2, 789.10−10Km/m3, o coeficiente de atrito Co = 2, 2,

a massa e dimensões do DE 10−2Kg e 10−5Km.

Figura 4.6: Dinâmica Colisional Sujeita a Gravidade e Arrasto Atmosférico - Caso I

(a) Dinâmica para o caso tc = 600s (b) Dinâmica para o caso tc = 600s

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4.7: Dinâmica Colisional Sujeita a Gravidade e Arrasto Atmosférico - Caso II

(a) Dinâmica para o caso tc = 2500s (b) Dinâmica para o caso tc = 3000s

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise das colisões descritas nas figura (4.6) e (4.7) demonstram que quanto

maior o tempo até o impacto maior será o distanciamento apresentado entre os objetos

colisionais antes do momento da colisão. Esse evento é proveniente do arrasto atmosférico

que atua sobre o detrito por mais tempo, afastando-o do satélite, até levá-los à colisão no

tc estabelecido.

11Cada par de ângulos, α e β, corresponde a condições iniciais de detritos diferentes.
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Nessa seção, a variável de desacoplamento também foi analisada, onde através do

gráfico da figura (4.8), simulado sobre as mesmas condições anteriores, com a mudança

apenas no valor de λ ficou mais uma vez evidenciado que seu poder de atuação promove

uma maior distância relativa durante toda a dinâmica.

Figura 4.8: Dinâmica Colisional (Gravidade + Arrasto) - Diferentes Valores de λ

Fonte: Dados da pesquisa.

Com base nos métodos apresentados por (Jesus et al. (2012)) e (Souza (2013)),

anteriormente apresentados na seção (3.2), e diante das expressões obtidas em (4.32),

(4.33) e (4.34) buscou-se mapear as distribuições das CIC que garantem a colisão em um

ambiente com a presença do arrasto atmosférico. Para essa abordagem se fez necessário a

determinação de parâmetros f́ısicos inerentes ao problema, como a densidade atmosférica

do meio, a massa e as dimensões do objeto sujeito ao arrasto, as altitudes de operação,

o coeficiente de arrasto, etc. Para o estudo em questão esses parâmetros assumiram os

valores ρ = 2, 789.10−10Km/m3, Co = 2, 2; mDE = 10−2Kg e dimDE = 10−5Km.

Com base nas informações extráıdas da tabela apresentada no anexo V, referente

aos dados apresentados por (Reid (2009)) foi posśıvel determinar os valores para as den-

sidades atmosféricas em relação as altitudes operacionais.

Os resultados alcançados apresentam-se, nessa seção, expostos em três casos. Ini-

cialmente, são apresentados os resultados nos quais utilizou-se as condições já apresen-

tadas sujeitas a altitude de 220Km e densidade atmosférica ρ = 2, 789.10−10Km/m3,

considerando que a variável de desacoplamento λ possúıa o valor zero. Posteriormente,

manteve-se as condições f́ısicas, utilizadas nos primeiros estudos, e variou-se a constante

de desacoplamento, λ, com o intuito de investigar sua contribuição nas distribuições dos
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CIC. Por fim, buscou-se estudar o efeito da densidade atmosférica, assumindo para um

valor fixo de λ, diferentes altitudes. Todas essas abordagens foram feitas tanto do ponto

de visão geral do problema como pela análise dos octantes, de modo análogo ao apresen-

tado no caṕıtulo 3.

O gráfico da Figura (4.9) mostra a distribuição de velocidades inicias que garantem

a colisão distribúıdas por faixas para o caso da variável de desacoplamento igual a zero.

Os resultados encontrados em comparação ao estudo realizado por (Jesus et al. (2012)),

figura (4.10), para o caso homogêneo demonstram que para a condição da variável de de-

sacoplamento igual a zero as possibilidades de colisão comportam-se de modo semelhante,

pois os valores encontrados nas duas abordagens são relativamente próximos.

Figura 4.9: Possibilidades de Colisão para Variável de Desacoplamento igual a zero

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 4.10: Possibilidades de Colisão - Caso Homogêneo (JESUS, 2012)

Os gráficos das figuras (4.11), (4.12) e (4.13) apresentam os histogramas obtidos

para os diferentes valores de λ. Neles são apresentadas as quantidades de possibilidades de

colisão nas faixas já apresentadas de [0,00-20,00] Km/s além de novas faixas entre [20,00

- 50,00] Km/s, através deles foi posśıvel observar o efeito da constante de desacoplamento

nas possibilidades de colisão em função das velocidades relativas iniciais dos corpos en-

volvidos na dinâmica.

Figura 4.11: Possibilidades de Colisão - Estudo da Variável de Desacoplamento 01
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Figura 4.12: Possibilidades de Colisão - Estudo da Variável de Desacoplamento 02

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4.13: Dinâmica Colisional Sujeita a Gravidade e Arrasto Atmosférico

(a) Faixas de Velocidade de (0,00-5,50)Km/s

(b) Faixas de Velocidade de (5,50-

20,00)Km/s

Fonte: Dados da pesquisa.

Verificou-se que o efeito de λ foi o de redistribuir as condições iniciais de colisão,

reduzindo-as de faixas de velocidades menores para faixas de velocidades maiores. Essa

redistribuição está relacionada com a natureza da variável de desacoplamento que possui

dimensão de aceleração, sendo assim seu valor, qualquer que seja, diferente do nulo con-

tribui sobre a aceleração e consequentemente sobre as velocidades. Comparado com os

histogramas gerados para o caso gravitacional é expressiva a concentração das possibili-

dades de colisão nas faixas de altas velocidades desde os primeiros valores de λ, os gráficos

(4.13) e (3.4) expressam de forma mais clara essa transmissão das possibilidades ao longo

dos valores de λ chegando a registar velocidades da ordem de dezenas de quilômetros por

segundo.

Essas investigações também foram feitas levando em consideração a distribuição

das velocidades pelos octantes (Figura 4.14 e gráficos presentes nas figuras no Anexo V )
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que formam a esfera de condições iniciais da dinâmica. Nelas também foi posśıvel obser-

var que as faixas de velocidades sofrem evidente redistribuição para as regiões de maior

velocidade inicial.

Figura 4.14: Dinâmica Colisional Sujeita a Gravidade e Arrasto Atmosférico - Estudo da
Variável de Desacoplamento

(a) Distribuição por Octantes para λ = 0, 2 (b) Distribuição por Octantes para λ = 0, 3

(c) Distribuição por Octantes para λ = 0, 4 (d) Distribuição por Octantes para λ = 0, 5

Fonte: Dados da pesquisa.

Referente a terceira etapa desse estudo os gráficos presentes nas figuras (4.15) e

(4.16) mostram as possibilidades de colisão para diferentes altitudes de operação.
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Figura 4.15: Legenda da Imagem

Figura 4.16: Dinâmica Colisional Sujeita a Gravidade e Arrasto Atmosférico

(a) Dinâmica para o caso tc = 2500s (b) Dinâmica para o caso tc = 3000s

Fonte: Dados da pesquisa.

Através deles foi posśıvel observar que a altitude não contribui de maneira a deter-

minar alterações bruscas ou que gerem redistribuição das possibilidades. Essas observações

podem ser melhor comprovadas através das tabelas dispostas no anexo V .

4.2 Estudo de Manobras Evasivas em ambiente de Arrasto At-

mosférico

Determinadas as condições inicias para o sistema colisional com o arrasto atmosférico,

buscou-se investigar como um sistema de propulsão, nesse caso um sistema com taxa de

decréscimo de massa exponencial, (3.37), atuaria sobre o satélite. Para isso utilizando as

expressões (4.8), (4.9) e (4.10) foi obtido o conjunto de equações da dinâmica sujeitas a

gravidade, ao arrasto atmosférico sobre o DE e o sistema de propulsão atuando sobre o

véıculo:
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ẍ− 2ωẏ − 3ω2x = −A|(ẋ− y(ω − ωe))− vex
d

dt
ln[mo(χ+ e−γt)] (4.39)

ÿ + 2ωẋ = −A(2ẏ − (R− 2x)(ω − (ω)e))− vey
d

dt
ln[mo(χ+ e−γt)] (4.40)

ẍ− 2ωẏ − 3ω2x = −A|(ẋ− y(ω − ωe))− vez
d

dt
ln[mo(χ+ e−γt)] (4.41)

Sendo obtidas, após os devidos cálculos, as soluções das equações diferenciais para

as componentes cartesianas:
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(4.42)

Y (t) = D1e
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X(t) = D3e
((k4−α22 )t) +D4e

−((k4−α22 )t) − (e((k4−
α2
2
)t) − 1)

((k4 − α2

2
))

[
λ2 −D

2k4
+ vex(

k4 − α2

2

2k4
)ln(moχ)

]
+
vex
2k4

[
e((k4−

α2
2
)t)ln(mo(χ+ 1)))− ln(mo(χ+ e−γt)))

]
−
vex(k4 − α2

2
)

2k4

∝∑
k=1

kn

[
e−γnt − e(k4−

α2
2
)t

α2

2
− k4 − γn

]
(4.44)

Sendo,

D1 = yo +D2 (4.45)

D3 = xo +D4 (4.46)
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(4.48)

4.2.1 Teste dos parâmetros Tecnológicos

A figura (4.17) expõe o estudo da quantidade inicial de combust́ıvel,mo, considerando

que o detrito esteja sobres as condições de densidade atmosférica ρ = 2, 789 10−10Km/m3,

coeficiente de atrito Co = 2, 2, massa e dimensões do DE 10−2Kg e 10−5Km, e condições

iniciais, α = 57 e β = 68. Para o véıculo o sistema de propulsão foi simulado com os

parâmetros tecnológicos χ = 10, velocidade de exaustão igual a ve = 2, 5.10−3Km/s,

fator de massa γ = 10−6Hz e todo o sistema foi gerado visando escapar de uma colisão

no tempo 600 s. Os resultados apresentados evidenciam que quanto maior a quantidade

de propolente dispońıvel para manobra maiores são os raios relativos alcançados durante
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e ao final da manobra. O gráfico em (4.18), que expressa os raios finais obtidos para cada

valor de propolente inicial estudado reforça as conclusões apresentadas.

Figura 4.17: Manobras Evasivas Sujeitas a Arrasto Atmosférico e Sistema de Propulsão -
Estudo do propolente

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 4.18: Estudo dos Raios Relativos Finais Devido ao Combust́ıvel Dispońıvel

Fonte: Dados da pesquisa.

Os gráficos das Figuras (4.19) a (4.20) apresentam o comportamento da manobra

evasiva, com sistema de decaimento de massa exponencial, para diferentes valores do

parâmetro tecnológico velocidade de exaustão ve. Eles foram simulados sobre as mesmas

condições dos gráficos do estudo da massa inicial, considerando que a massa inicial de

propolente foi de 4, 5Kg.
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Figura 4.19: Gráfico da Dinâmica Relativa - Estudo da Velocidade de Exaustão

Fonte: Dados da pesquis.

Figura 4.20: Gráfico da Dinâmica Relativa - Estudo das Potências da Velocidade de
Exaustão

Fonte: Dados da pesquisa.

Concluiu-se do estudo da velocidade de exaustão que quanto maior for essa velo-

cidade maior será a distância relativa obtida ao longo de toda a manobra. No entanto, o

gráfico (4.20), plotado com o eixo y em log, demonstra que velocidades da ordem de 10−3
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já seriam suficientes para gerar raios relativos grandes. Isso permite concluir que devido a

ação do arrasto atmosférico sobre o DE não há uma necessidade extrema de implementar

grandes velocidades ao sistema de propulsão para a realização das manobras que visam

desviar de objetos pequenos, uma vez que o próprio arrasto favorece esse distanciamento.

Sendo assim, investigou-se a proposta de utilizar retropropulsão com o objetivo de

realizar manobras evasivas que promovessem raios relativos pequenos, visando escapar do

evento colisional além de diminuir o gasto de combust́ıvel. Essa análise visa melhorar

as taxas de velocidades utilizadas, uma vez que não há a necessidade de causar grandes

mudanças nas rotas dos véıculos.

Figura 4.21: Gráfico da Dinâmica Relativa - Estudo do Uso de Retropropulsão

Fonte: Dados da Pesquisa 2016/2017

O gráfico da figura (4.21) apresenta a implementação da retropropulsão, sobre

as mesmas condições aplicadas aos casos dos gráficos (4.19) e (4.20). Observou-se que

ocorreram leves alterações na dinâmica relativa do evento. Sendo assim, como esperado, o

sistema agiu no sentido de diminuir a velocidade do véıculo acarretando em raios relativos

menores. Essa análise pode ser melhor comprovada no gráfico da figura (4.22), onde são

comparados os raios obtidos ao final das manobras tanto com a propulsão convencional

como a retropropulsão.
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Figura 4.22: Gráfico Análise dos Sistemas com Propulsão e Retropropulsão

Fonte: Dados da Pesquisa.

No gráfico as barras em vermelho mostram as distâncias finais alcançadas com o

sistema de propulsão, assim com as barras em preto, sobrepostas ao gráficos da propulsão,

evidenciam os valores alcançados com a implementação da retropropulsão. Foi posśıvel

observar que para todos os valores analisados, as reduções foram consideráveis. Por exem-

plo, as velocidades de módulo igual a 2, 25 10−5 geraram raios de aproximadamente 38

Km e 18 Km para os sistemas com propulsão e retropropulsão, respectivamente. Isso re-

sulta em uma redução de aproximadamente 52%. Esse comportamento se mantém, com

as devidas faixas de erros, para todas as faixas analisadas.

O fator de potência também foi estudado, no gráfico da imagem (4.23) são apresenta-

dos os maiores valores encontrados para o raio relativo final em manobras com fatores γ

diferentes. Conclui-se que o fator de potência interferiu nas manobras com diferenças da

ordem de quilômetros.
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Figura 4.23: Gráfico das Distâncias Relativas Finais em Função do fator de Potência do
Propulsor

Fonte: Dados da Pesquisa.

O gráfico da figura (4.25) apresenta os raios finais alcançados considerando que

o sistema de propulsão foi acionado mediante a combinação de dois ângulos α e β que

determinariam a direção do tiro da exaustão. Com base nos dados apresentados por (Reid

(2009)) as condições de simulação estabelecidas foram ρ = 2, 789 10−10Km/m3, coeficiente

de atrito Co = 2, 2. Para massa e dimensões do DE foram escolhidos os valores 10−2Kg

e 10−5Km respectivamentes. Os valores das condições iniciais foram α = 57 e β = 68

para os termos referentes ao DE, além do parâmetro tecnológico χ = 10, velocidade de

exaustão igual a ve = 2, 5.10−3Km/s, fator de massa γ = 10−6Hz e quantidade inicial de

propolente m0 = 4, 5Kg, sendo ainda considerado o tempo de colisão de 600s.
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Figura 4.24: Gráfico do Estudo dos Raios Relativos Finais - Dinâmicas Sujeitas ao Arrasto
Atmosférico

Figura 4.25: Legenda da Imagem

Como as cores dispostas no gráfico determinam as faixas de valores em quilômetros

para os raios relativos finais alcançados. Foi posśıvel originar um catálogo que, mediante

a necessidade de manobras evasivas frente a objetos de dimensões diferentes, apresenta os

melhores ângulos de tiro para que a manobra seja o mais bem-sucedida posśıvel. Além

disso, pode-se concluir que não houve colisão para os eventos considerados, ao menos para

sistemas sujeitos as mesmas condições de arrasto apresentadas.

4.3 Discussões dos resultados

Nesse capitulo foram realizados estudos de manobras evasivas em ambiente de arrasto

atmosférico. Inicialmente, foi proposto, por meio das equação de Hill, um conjunto de

soluções que descreviam a evolução temporal do sistema considerando a atuação do arrasto

sobre o detrito espacial. Essas soluções foram simuladas, utilizando as CIC homogêneas

com o objetivo de analisar o efeito do arrasto em eventos colisionais ocasionados apenas

pela força gravitacional. Esses resultados mostraram que devido a ação do arrasto as

colisões encontradas anteriormente, ou seja, sem a sua presença não foram mais obtidas

garantindo assim o escape do véıculo operacional. Comprovou-se também que a variável de

desacoplamento (λ) contribui para o aumento da distância relativa entre os objetos. Foram
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determinadas, também, as condições iniciais de colisão levando em conta além da força

gravitacional a força de arrasto atmosférico, e essas condições foram simuladas e analisadas

para diferentes valores de (λ) nos octantes com o intuito de estudar a distribuição das

possibilidades de colisão para diferentes faixas de velocidade inicial. Observou-se que o

efeito da variável de dasacoplamento foi de redistribuir as condições de colisão para as

regiões de altas velocidades. Em seguida foram obtidas as soluções das equações de Hill

levando em conta o arrasto atmosférico sobre o detrito e o sistema de propulsão com

decaimento de massa exponencial sobre o satélite. A eficiência do sistema de propulsão

foi averiguado mediante os parâmetros tecnológicos que mostraram a possibilidade do

uso de sistemas de retropropulsão em ambientes de arrasto atmosférico, uma vez que a

força de arrasto atua de modo a aumentar o raio relativo entre os objetos, caracteŕıstica

apresentada devido ao direcionamento dos detritos espaciais a reentrada ou para outras

regiões não operacionais.
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5 Estratégias de Mitigação com Propulsão Não-Ideal

Nesse caṕıtulo serão apresentadas as bases para o estudo de manobras de mitigação,

envolvendo objetos com perigo de colisão com a Terra, sujeitas a sistemas de propulsão

não-ideal. Para isso, a modelagem matemática e computacional serão explanadas, bem

como as condições necessárias para o presente estudo. Por fim, o caṕıtulo traz os resultados

e considerações alcançadas no estudo de tais manobras.

5.1 Modelagem Matemática e Computacional.

Para realizar o estudo das manobras de mitigação foram inicialmente determinadas

as condições do problema. Considerou-se que um Asteroide, escolhido entre os presentes

nos catálogos da NASA e cujas condições apresentam-se na tabela (2), estivesse em rota

de colisão com a Terra, com tempo hábil para que fosse posśıvel implementar manobra

do tipo impacto cinético. Diante disso, foi escolhido um sistema de propulsão com fator

de decaimento de massa exponencial (3.37) e buscou-se estudar os parâmetros associados

ao propulsor que garantiriam o sucesso da missão, retirando assim o objeto da rota de

colisão com o Planeta.

Por se tratar de um problema de N-corpos foi necessário a utilização de ferramen-

tas computacionais, a qual no caso presente foi o integrador RENBOUND (Reid & Liu

(2012)). Ele é um código desenvolvido para dinâmica envolvendo n-corpos que integra

o movimento das part́ıculas sobre a ação da gravidade. Em seu conjunto, apresenta di-

versas ferramentas visando a solução de problemas na astrof́ısica e f́ısica clássica. Para a

realização do problema proposto, foi utilizado um dos exemplos presentes no pacote do

integrador, o exemplo solar.system foi escolhido por apresentar alguns elementos relaci-

onados com o problema proposto no referido trabalho. Através dele juntamente com as

considerações do problema f́ısico apresentado foi posśıvel desenvolver dois algoritmos.

Figura 5.1: Esquema da Dinâmica Colisional : NEO - Terra

Fonte: (CLOHESSY (1960)) - Adaptada
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O Primeiro deles correspondeu a etapa que objetivava a determinação das condições

iniciais que garantissem a colisão entre a Terra e o NEO para diferentes considerações apre-

sentadas ao sistema como massa dos objetos, configuração das orbitas, tempo de colisão,

etc.

Nesse ambiente foram considerados apenas o NEO e a Terra, como mostra o es-

quema da figura (5.1), pois buscou-se investigar apenas a dinâmica colisional do sistema.

Obtidas as condições necessárias buscou-se utilizar o segundo simulador que des-

crevia a evolução temporal da dinâmica referente a manobra de mitigação. Nesse cenário

além do NEO e da Terra foi inclúıdo o véıculo impactor, presente na figura (5.2), que

tinha como objetivo interceptar o NEO antes que o mesmo estivesse em rota de colisão

com o Planeta.

Figura 5.2: Esquema da Manobra de Mitigação

Fonte: (CLOHESSY (1960)) - Adaptada

5.2 Estudo das Condições Iniciais de Colisão.

Assim como as manobras evasivas, apresentadas anteriormente, no estudo das mano-

bras de mitigação se faz imperativo a determinação das condições iniciais que garantem

o evento colisional no presente sistema. Para isso, foram extráıdos inicialmente, dos

catálogos da NASA, os elementos keplerianos, presentes na tabela (2), referentes a orbita

do NEO em estudo. O objeto escolhido foi o asteroide 21 Lutetia.
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Tabela 2: Elementos Orbitais Referentes ao NEO em Estudo

Fonte: NEO Earth Close Approaches (https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/.)

Como os dados relacionados ao NEO encontravam-se descritos em um sistema

heliocêntrico, foi necessário através dos registros da tabela (2) e das expressões (5.1) e

(5.2) transferir os elementos orbitais para que a dinâmica se desenvolvesse com a Terra

como origem do sistema referencial.

eTerra =
((afeliosol)− (asol)− (distanciamin esol))

(asol esol)
(5.1)

aTerra = − distanciamin
(eTerra − 1.0)

(5.2)

Com os dados coletados foi posśıvel alimentar as rotinas desenvolvidas através do

integrador REBOUND e assim investigar as condições de colisão para diferentes faixas

de tempo, compreendidas na ordem de anos. De modo geral, essas simulações buscaram,

determinar o valor da coordenada orbital anomalia verdadeira f que garantiria um evento

colisional entre a Terra e o objeto, no intervalo de tempo tc determinado. O gráfico da

figura (5.3) expõe os resultados obtidos nessas simulações.
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Figura 5.3: Gráfico do Raio Relativo versus o Tempo - Estudo das Anomalias

Fonte: Dados da pesquisa.

Esse gráfico, apresenta o valor do raio relativo entre o NEO e a Terra em função

do tempo para diferentes valores da coordenada orbital, anomalia verdadeira. É posśıvel

observar que os intervalos de tempo entre a posição inicial do objeto e o momento da

colisão apresentam-se diretamente relacionados com o valor de f escolhido. Essa relação

se dá por ser a anomalia verdadeira a coordenada responsável por identificar a posição do

objeto em sua órbita, sendo assim quanto maior for o valor apresentado pela anomalia,

maior será a distância inicial envolvida no evento e consequentemente maior será o tempo

dispońıvel para a realização da manobra de mitigação. Essa análise permite demonstrar a

importância da busca de medidas que visem monitorar esse objetos, com o fim de prever

com considerável antecedência posśıveis eventos colisionais.

5.3 Manobras de Mitigação com Sistema de Propulsão Não-

Ideal

Para o estudo do sistema de propulsão não-ideal, considerou-se que o sistema res-

ponsável por ejetar o propolente era descrito em função de ângulos, apresentados em

coordenadas esféricas. Esses ângulos determinariam as direções nas quais o propulsor

realizaria os tiros da propulsão.
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vex = vocos(α)sen(β)

vey = vosen(α)sen(β)

vez = vocos(β)

(5.3)

Sendo assim, para as manobras não-ideais foram inclúıdos nas expressões (5.3) ter-

mos referentes aos erros que possivelmente podem ocorrer durante a realização da missão.

Essas perturbações foram estabelecidas tanto no ângulo referente ao plano (α) como para

o ângulo fora do plano (β). A equação (5.4) apresentam as expressões obtidas conside-

rando os erros associados as componentes da velocidade de exaustão.

vex = vocos(α + ∆α)sen(β + ∆β)

vey = vosen(α + ∆α)sen(β + ∆β)

vez = vocos(β + ∆β)

(5.4)

Diante das equações desenvolvidas e apresentadas em (5.4), o estudo foi desenvol-

vido em duas etapas principais. Na primeira etapa foi inicialmente considerado que erros

sistemáticos estariam associados ao funcionamento do propulsor. Assim um intervalo de

0, 01◦ a 2, 00◦ de erro, mediante um passo de 0, 01◦, foi estabelecido e incrementado as

manobras de mitigação. Diante da determinação do intervalo de erros admisśıveis, si-

mulações foram realizadas considerando que somente o ângulo (α) sofreria a ação dos

erros, considerando assim que ∆β assumiria um valor zero e ∆α variaria no intervalo

estabelecido. Após as primeiras simulações investigou-se as manobras considerando que

somente a componente β estaria sobre a ação das pertubações que causaria os erros,

para esse estudo foi realizado um procedimento análogo ao anterior, invertendo apenas

as condições impostas. E por fim, ambos os ângulos foram submetidos a ação dos erros

sistemáticos.
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Tabela 3: Elementos Orbitais Iniciais do Véıculo Impactor

Fonte: Dados da Pesquisa.

Em todas essas simulações foi considerado que o erro permaneceria constantes du-

rante toda a manobra. Os gráficos das figuras (5.4) e (5.5) apresentam, respectivamente,

os resultados obtidos nas simulações incluindo erros apenas sobre o ângulo alfa ou beta,

considerando os valores presentes na tabela (3) como os parâmetros orbitais do véıculo

impactor no momento inicial da missão, e os ângulos referentes a exaustão do propulsor:

α = 30◦ e β = 30◦.

Figura 5.4: Gráfico das Variações da Posição em função do Erro no ângulo α

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 5.5: Gráfico das Variações da Posição em função do Erro no ângulo β

Fonte: Dados da pesquisa.

Os gráficos (5.4) e (5.5) apresentam as variações sofridas no valor da menor

distância relativa observada entre a Terra e o NEO, ou seja, mostram a diferença en-

tre o raio relativo obtido apos a colisão com o véıculo impactor com erros na direção da

velocidade de exaustão e o raio posição obtido nas simulações sem a presença dos erros,

como demonstra a expressão (5.5):

∆~r = ~r(t) erros − ~r(t) s/erros (5.5)

Esses gráficos demonstraram que o deslocamento devido ao erro no sistema de

propulsão apresentam um maior valor para erros associados ao ângulo β. Além do desvio

máximo da ordem de 107 registrado na faixa de 0.5◦, o gráfico da figura (5.5) também re-

gistrou entre as faixas de (0.10−0.20)◦ e (0.25−0.35)◦ um intervalo onde o deslocamento

manteve-se próximo ao valor de 4 .105 Km. As análises sobre os erros em α, gráfico (5.4),

permitiram observar que embora não existam regiões de desvios claramente estáveis como

nos apresentados em (5.5) é notório que as maiores deslocamentos encontram-se na ordem

de 106 Km. Além dessas observações é posśıvel destacar também a expressiva diferença na

faixa aceitável de erros nos gráficos, pois para desvios no propulsor em α são observados

valores até 1.0◦, enquanto para β o valor não ultrapassa 0.40◦.

Os gráficos das figuras (5.6), (5.7) e (5.8) expões os resultados obtidos no estudo

para erros no ângulo α, considerando ângulos referentes a outros octantes. Neles estão pre-

sentes os estudos para o quarto, quinto e oitavo octantes. Todos os gráficos do hemisfério
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superior foram simulados para β = 30◦, enquanto os inferiores para β = 150◦.

Figura 5.6: Gráfico das Variações da Posição em função do Erro no ângulo α - 4o Octante

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5.7: Gráfico das Variações da Posição em função do Erro no ângulo α - 5o Octante

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 5.8: Gráfico das Variações da Posição em função do Erro no ângulo α - 8o Octante

Fonte: Dados da pesquisa.

Além dos octantes apresentados foram realizadas simulações com o mesmo ângulo

β para os demais octantes, no entanto não foram registradas colisões entre o véıculo e

o NEO. Esse dados demonstram que dependendo do tamanho do objeto envolvido na

dinâmica com o véıculo impactor, os erros ocasionados no propulsor podem inviabilizar a

missão.

Após os estudos com erros constantes, foi investigado o comportamento dos erros

sistemáticos considerando que esses estaria gradativamente atuando sobre o sistema de

propulsão. Para isso, foram estabelecidas taxas de acréscimos que seriam inclúıdas à

dinâmica a cada passo da ordem de minutos, tomando sempre um valor limite para o erro

do tiro do propulsor. Nas simulações apresentadas nos gráficos das figuras (5.9) e (5.10)

foi considerada uma faixa de 0.1◦ a 2.0◦ de erro, sendo distribúıdas a cada minuto por

uma taxa de acréscimo dada pela expressão:

δerro =
nmax
t

(5.6)

Sendo nmax corresponde ao erro máximo e t o tempo até o qual deseja-se ter a

atuação da pertubação nos ângulos.
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Figura 5.9: Gráfico das Variações da Posição em função do Erro Propagado em α

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5.10: Gráfico das Variações da Posição em função do Erro Propagado em β

Fonte: Dados da pesquisa.

Nos gráficos das figuras (5.9) e (5.10) é posśıvel observar as mudanças no compor-

tamento do desvio com relação as simulações com erro constante. É conclusivo que para

sistemas com erro cont́ınuo os desvios estabilizaram em intervalos de ângulos de erros
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maiores do que os apresentados na simulações anteriores

As superf́ıcies obtidas nos gráficos das figuras (5.11), (5.12) expõem os resultados

alcançados nas simulações atribuindo erros sistemáticos em ambos os ângulos. É demons-

trado que existem regiões de erros em α entre 0, 01◦ e 0, 27◦, para todo o intervalo de β,

onde, os valores dos desvios obtidos encontram-se na faixa de 0− 6, 250 104Km. E para

serem obtidos desvios superiores, os erros associados ao ângulo α devem estar compre-

endidos entre 0, 27◦ e 0, 90◦. Pois, os resultados demonstram que nessa região os desvios

variam entre faixas da ordem de 104 a 105 quilômetros. Foi posśıvel observar também

que entre a pequena faixa de 0, 01◦ e 0, 27◦, encontra-se a região com os maiores desvios

registrados. Nos referidos gráficos as escalas para os erros em α e β estão representadas

de 0 a 10, sendo os valores dos erros determinados por múltiplos desses valores por 0,09.

Figura 5.11: Gráfico dos Desvios Causados Pelos Erros Sistemáticos nos Ângulos α e β -
Perfil 01

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 5.12: Gráfico dos Desvios Causados Pelos Erros Sistemáticos nos Ângulos α e β -
Perfil 02

Fonte: Dados da pesquisa.

Por fim, foi considerado que os erros relacionados aos sistemas de propulsão esta-

riam associados a um sistema aleatório. Para isso foram inclúıdas nas simulações condições

que garantissem erros aleatórios, que estivessem dentro do intervalo aceitável para as si-

mulações:

0.01 ≤ ∆α ≤ 2.00

0.01 ≤ ∆β ≤ 2.00
(5.7)

As dinâmicas estocásticas foram simuladas de modo análogo aos sistemas com erros

sistemáticos, apresentando como única diferença o valor dos erros assumidos no sistema.

Os gráficos das figuras (5.13), (5.14) e (5.15) apresentam os resultados obtidos através

das simulações para o caso de erros estocásticos aplicados unicamente aos ângulos α, β e

ao conjunto α e β.
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Figura 5.13: Gráfico dos Desvios da Posição em função dos Erros estocásticos em α

Gráfico dos valores dos desvios finais, em unidade astronômicas (UA) e em quilômetros

(Km), em função dos erros estocásticos atribúıdos ao ângulo de tiro α.

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 5.14: Gráfico dos Desvios da Posição em função dos Erros estocásticos no ângulo
β

Gráfico dos valores dos desvios finais, em unidade astronômicas (UA) e em quilômetros

(Km), em função dos erros estocásticos atribúıdos ao ângulo de tiro β.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 5.15: Gráfico dos Desvios da Posição em função dos Erros estocásticos nos ângulos
α e β

Gráfico dos valores dos desvios finais, em unidade astronômicas (UA) e em quilômetros

(Km), em função dos erros estocásticos atribúıdos aos ângulos de tiro α e β .

Fonte: Dados da pesquisa.

’ Os resultados demonstram que para erros associados apenas ao ângulo α os des-

vios assumem como valor máximo 496000km. Já os desvios provocados em β resultaram

em deslocamentos de até 495800km, o que corresponde a 0,99 do maior valor registrado

nos erros anteriores. Os resultados das dinâmicas realizadas com erros aleatórios sobre

os dois ângulos de tiro demonstraram desvios de até 106Km. Diante desse dados, os

resultados anteriores para os erros apenas em α e β correspondem a aproximadamente

0, 49 do valor obtido para desvios provenientes de erros gerados em ambos os ângulos.

As superf́ıcies obtidas nos gráficos das figuras (5.16), (5.17) apresentam os resul-

tados obtidos nas simulações considerando erros estocásticos em ambos os ângulos. É

demonstrado que existem regiões de erros em α entre 0, 01◦ e 0, 67◦, para todo o intervalo

de β, onde, os valores dos desvios obtidos encontram-se na faixa de 0 − 1, 250.105Km.

Desvios superiores mostraram-se associados ao ângulo α nas faixas compreendidos entre

0, 67◦ e 0, 90◦. Pois, os resultados demonstram que nessa região os desvios variam entre

faixas da ordem de 105 a 106 quilômetros. Foi posśıvel observar também que entre a uma

combinação de faixas, α entre 0, 81◦ e 0, 9◦ e para β entre 0, 63◦ e 0, 65◦, encontra-se a

região com os maiores desvios registrados chegando a valores como 106Km. Nos referidos

gráficos as escalas para os erros em α e β estão representadas de 0 a 10, sendo os valores
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dos erros determinados por múltiplos desses valores por 0,09.

Figura 5.16: Gráfico dos Desvios Causados Pelos Erros estocásticos nos ângulos α e β -
Perfil 01

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 5.17: Gráfico dos Desvios Causados Pelos Erros estocásticos nos ângulos α e β -
Perfil 02

Fonte: Dados da pesquisa.

5.4 Discussões dos resultados

Nesse capitulo, abordou-se as estratégias para a interceptação de NEO em rota de

colisão com a Terra. Com o auxilio do integrador numérico REBOUND foram obtidas as

condições iniciais que garantiram o evento colisional para diversos intervalos de tempo em

função da anomalia verdadeira. Os resultados mostraram que é imperativo a identificação

desses objetos para intervalos de tempo hábeis para a realização da manobra de mitigação.

De posse dessas condições as manobras de mitigação sujeitas ao sistema de propulsão

não-ideal foram simuladas considerando que os erros no tiro poderiam ser sistemáticos

ou estocásticos. Os resultados mostraram que para os erros sistemáticos fixos os devios

no ângulo fora do plano,β, apresentaram um maior desvio para a posição do NEO no

periélio. Para o caso em que os erros sistemáticos aumentam ao longo da manobra, foi

observado que dentro do intervalo de erros admisśıveis, que se encontram faixa de 0, 1◦-

2, 0◦ , o desvio encontrado apresenta um valor estável para o periélio do NEO. De modo

geral concluiu-se que erros associados ao propulsor são determinantes para o sucesso da

missão.
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6 CONCLUSÕES

Nesse trabalho foram abordadas interações com objetos colisionais como detritos e

NEO, e de que forma esses corpos afetariam a dinâmica de satélites operacionais para

o caso de DE ou a vida na Terra tratando-se de colisão com NEO. Para resolver esses

problemas foram propostas a realização de manobras orbitais. Para as interações com

DE as manobras orbitais escolhidas foram as evasivas, nesse trabalho elas foram estu-

dadas considerando a força gravitacional, de propulsão e dissipativa arrasto atmosférico,

visando assim apresentar uma abordagem mais realista para as dinâmicas em órbitas bai-

xas (LEO).

O modelo matemático aplicado baseou-se nas equações diferenciais desenvolvidas

por (CLOHESSY (1960)) e (Jesus et al. (2012)). Esses modelos permitiram a obtenção das

equações da posição relativa dos objetos envolvidos em relação ao tempo, assim como as

condições iniciais que garantem a colisão após um determinado tempo t. Essas condições

iniciais foram obtidas para o caso homogêneo(gravidade) e para o caso não homogêneo (

gravidade + arrasto atmosférico). Os resultados mostraram que para o caso homogêneo

as maiores concentrações de possibilidades de colisão são encontradas no sentido do au-

mento das distâncias relativas iniciais. Com isso, observa-se que embora inicialmente os

objetos estejam a uma distância consideravelmente grande, esse fator, de forma alguma

favorece a diminuição das possibilidades de colisão. Essas observações também são apre-

sentadas nas investigações realizadas pelos octantes que compõe a esfera de possibilidades.

No caso não homogêneo, onde se apresenta a força de arrasto atmosférico, foi ob-

servado que para a constante de desacoplamento (λ) igual a zero, as possibilidades de

colisão apresentaram-se de modo semelhante, em números, ao caso homogêneo sujeito ao

raio inicial de 3 Km. Entretanto os estudos relacionados à variável de desacoplamento

diferentes do valor nulo, mostraram que seu efeito redistribui as condições iniciais de co-

lisão, reduzindo-as de faixas de velocidades baixas, como 0.00 − 2.50Km/s, para faixas

de velocidades altas. O presente efeito está vinculado a natureza da variável que contri-

bui sobre a aceleração e assim alterando as velocidade. Na investigação da influência da

altitude observou-se que ela não apresentava contribuições que provocassem uma redis-

tribuição das possibilidades de colisão. Assim como no caso homogêneo, o estudo as CIC

pelos octantes confirmaram as observações já esperadas na distribuição das possibilidades

pelas faixas de altas velocidades.

Nas manobras evasivas foi utilizado um sistema de propulsão com decaimento linear

de massa para o caso de CIC homogêneas e um sistema de propulsão com decaimento

de massa exponencial para o caso de CIC não homogênea. Através do estudo do sistema
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de propulsão linear foi posśıvel concluir que a quantidade inicial de combust́ıvel (mo),

dispońıvel para a realização da manobra, contribui de forma decisiva para a missão, pois

maiores quantidades iniciais de combust́ıvel apresentaram os maiores raios relativos ob-

servados. Percebeu-se também ao utilizar maiores taxas de massa eram obtidos maiores

raios relativos em menos tempo. Além do fato da quantidade de combust́ıvel utilizado

está diretamente relacionado com o valor de taxa de massa.

O estudo do parâmetro tecnológico fator de massa (χ) permitiu concluir que esse

parâmetro apresenta grande influência nas manobras, pois essa grandeza encontra-se vin-

culada as dimensões do véıculo. Pois ao considerarmos a possibilidade de escapar de

objetos colisionais se faz imperativo a investigação das dimensões do véıculo envolvido.

Análises apresentam que para véıculo pequenos, (χ = 1.0), as diversas faixas de velocida-

des garantem escapes de DE no intervalo de (0,9 a 2,0)Km, entretanto, o uso de véıculos

maiores, (χ = 6.0), para as mesmas condições promoveriam o escape apenas de objetos de

dimensões muito menores compreendidas no intervalo de aproximadamente (0.2 a 0.6)Km.

Sobre a velocidade de exaustão evidenciou-se que o seu aumento implica em distâncias

relativas finais maiores. Sendo posśıvel escapar de detritos de tamanhos diferentes a de-

pender das configurações da velocidade de exaustão atribúıda ao sistema de propulsão.

Durante o estudo das manobras evasivas lineares, foram obtidas as condições ne-

cessárias, baseada no principio mı́nimo de Pontryagin, que buscam promover a realização

de manobras mais baratas , considerando o gasto referente ao consumo de combust́ıvel.

É conhecido que essas equações exigem um alto desempenho computacional, entretanto

espera-se que os resultados obtidos ao fim dos estudos com controle de otimização possam

compensar os investimentos computacionais.

Nas manobras evasivas realizadas em ambiente de arrasto atmosférico foi conside-

rado que a densidade atmosférica, o coeficente de atrito, a massa e as dimensões do DE

eram fixas e possuiam os respectivos valores ρ = 2, 789.10−10Km
m3 , Co = 2, 2, 10−2Kg e

10−5Km. Sobre a quantidade inicial de combust́ıvel, mo , concluiu-se que quanto maior

a quantidade de propolente dispońıvel para manobra maiores são os raios relativos al-

cançados durante e ao final da manobra. O mesmo se observou para o estudo das veloci-

dades de exaustão. Através delas destacou-se que velocidades da ordem de 10−3 já seriam

suficientes para gerar raios relativos grandes. Permitindo assim concluir que quando há

atuação do arrasto atmosférico sobre o DE não existe a necessidade de implementar gran-

des velocidades ao sistema de propulsão para a realização das manobras que buscam

desviar de objetos pequenos, uma vez que o próprio arrasto favorece esse distanciamento.

Através dessas observações foi posśıvel estudar dinâmicas sujeitas a retropropulsão.
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As simulações mostraram que velocidades de módulo igual a 2, 25.10−5 geraram raios

de aproximadamente 38 Km e 18 Km para os sistemas com propulsão e retropropulsão

respectivamente. O que corresponde a uma redução de aproximadamente 52%, comporta-

mento que se manteve, com as devidas faixas de erros, para todas as faixas analisadas. Os

resultados obtidos nas condições iniciais de colisão e nas manobras evasivas apresentaram

um significativo conjunto de condições que permitiram o estabelecimento de politicas de

manobras evasivas em diversos ambientes.

No estudo referido aos NEO, a manobra orbital utilizada foi a mitigação através

de impacto cinético. Sendo utilizado um sistema de decaimento exponencial os estudo

sobre os erros associados ao sistema de propulsão demonstraram que erros sistemáticos

fixos apresentam para o caso do ângulo fora do plano um maior desvio para a posição no

periélio de sua orbita. Nos erros sistemáticos que sofriam variações ao longo da manobra,

foi observado que dentro do intervalo de erros admisśıveis, que se encontram na faixa

de 0.1 − 2.0, o desvio encontrado apresenta um valor estável para o periélio do NEO

próximo ao valor de 4.105Km. As análises sobre os erros em α, permitiram observar

que embora não houvessem regiões de desvios claramente estáveis como nos apresentados

em β é notório que os maiores deslocamentos encontram-se na ordem de 106Km. Além

dessas observações foi posśıvel destacar também a expressiva diferença na faixa aceitável

de erros nos gráficos, pois para desvios no propulsor em α são observados valores até 1.0,

enquanto para β o valor não ultrapassa 0.40.
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REFERÊNCIAS 124

. HYPERVELOCITY IMPACTS AND PROTECTING SPACE-
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PINHEIRO, E. C. Equações de Clohessy-Wiltshire: modelo linear para
variação de massa nas manobras evasivas de véıculos espaciais. 2016. Tese
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7 Anexos

Nesta seção, estão presentes gráficos, tabelas e outras ferramentas com o objetivo

de complementar o entendimento e o estudo dos resultados apresentados no presente

trabalho.

7.1 Anexo I - Controle de Otimização

As equações em (7.1) apresentam termos referentes as expressões da velocidade para

as componentes y(t) e z(t) expostas na seção (3.3.2).

Ż3 =
∑ (−1)3k+1ω2k−1(Mo + ṁt)2k−2

(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−2

Ż4 =
−ṁ

M0 + ṁt
+
∑ (−1)3kω2k(Mo + ṁt)2k

(2k)(2k)!ṁ2k−1

Ẏ3 =
−ṁ

M0 + ṁt
+
∑ (−1)3kω2k(Mo + ṁt)2k

(2k)(2k)!ṁ2k−1

Ẏ4 =
∑ (−1)3k+1ω2k−1(Mo + ṁt)2k−2

(2k − 1)(2k − 1)!ṁ2k−2

(7.1)

Os termos expressos em (7.2) e (7.3) apresentam equações que fazem parte da

condição de otimização para o caso de sistemas de propulsão linear, apresentada na seção

(3.3.2).

C01 =
∑ (−1)3k+2ω2k−1M2k−1

o

(2k − 2)!ṁ2k

C02 =
∑ (−1)3k+2ω2kM2k

o

(2k − 1)!ṁ2k+1

C03 =
∑ (−1)3k+2ω2k−1M2k

o

(2k − 1)!ṁ2k

[(
Mo + ṁt

ṁ

)2k−2

−
(
Mo

ṁ

)2k−2
]

C04 =
∑ (−1)3k+1ω2kM2k

o

(2k)!ṁ2k

[(
Mo

ṁ

)2k−2

−
(
Mo + ṁt

ṁ

)2k−2
]

C05 =
∑ (−1)3k+1ω2k(2k − 2)Mo

(2k)!ṁ2k

[(
Mo + ṁt

ṁ

)2k−3
]

C06 =
−Mo

(Mo + ṁt)2

C07 =
∑ (−1)3k+1ω2k(2k − 1)Mo

(2k)!ṁ2k

[(
Mo + ṁt

ṁ

)2k−2
]

(7.2)
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C08 = C06 + C07

C010 =

[
−ṁ

Mo + ṁt
+ C04

] (7.3)

As expressões (7.4) a (7.7) referem-se as equações da dinâmica relativa referente a

um sistema sujeito a força gravitacional e a ação de um sistema de propulsão exponencial.

Esses resultados foram apresentados por (Jesus et al. (2012)):

x(t) = Hcos(ωt) + Isen(ωt) + Jt+ L− vexM +
4vex
ω

∑
N − 2vey

ω

∑
O

y(t) = Dcos(ωt) + Esen(ωt) +
∑

Fe−γnt +G

z(t) = Acos(ωt) +Bsen(ωt) +
∑

Ce−γnt

(7.4)

˙x(t) = −Hωsen(ωt) + Iωcos(ωt) + J − vexM +
4vex
ω

∑
Ṅ − 2vey

ω

∑
Ȯ

˙y(t) = −Dωsen(ωt) + Eωcos(ωt)−
∑

Fγne−γnt

˙z(t) = −Aωsen(ωt) +Bωcos(ωt)−
∑

Cγne−γnt

(7.5)

A =

{
zo −

∑ (−1)n+1

χnω2

vexγ

1 +
(
γn
ω

)2
}

B =

{
żo
ω

+
vez
ω
ln

(
χ+ 1

χ

)
−
∑ (−1)n+1

χnnω

vez

1 +
(
γn
ω

)2
}

C =
∑ (−1)n+1

χnω2

vezγ

1 +
(
γn
ω

)2
D =

{
−3yo +

2ẋo
ω

+
2vex
ω

ln

(
χ+ 1

χ

)
−
∑ (−1)n+1

χnn

(
2vex
ω

+
γnvey
ω2

)
1

1 +
(
γn
ω

)2
}

E =

{
ẏo
ω

+
vey
ω
ln

(
χ+ 1

χ

)
+
∑ (−1)n+1

χnn

(
2γnvex
ω2

− vey
ω

)
1

1 +
(
γn
ω

)2
}

F =
∑ (−1)n+1

χnn

(
2vex
ω

+
γnvey
ω2

)
1

1 +
(
γn
ω

)2
G = 4yo −

2ẋo
ω
− 2vex

ω
ln

(
χ+ 1

χ

)
H =

ẏo
ω

+
vey
ω
ln

(
χ+ 1

χ

)
(7.6)
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I =

{
−3yo +

2ẋo
ω

+
2vex
ω

ln

(
χ+ 1

χ

)}
J = 3

(
−ẋo + 2yoω −

vex
ω
ln

(
χ+ 1

χ

))
L =

(
xo +

2ẏo
ω
− 2vey

ω
ln

(
χ+ 1

χ

))
M =

∑ (−1)n+1

χnn2γ

(
1− e−γnt

)
N =

∑ (−1)n+1

χnn

(
−sen(ωt) +

γn(1− cos(ωt))
ω

+
ω(1− e−γnt)

γn

)
1

1 +
(
γn
ω

)2
O =

∑ (−1)n+1

χnn

(
(1− cos(ωt)) +

γnsen(ωt)

ω
− (1− e−γnt)

)
1

1 +
(
γn
ω

)2

(7.7)

7.2 Anexo II - Estudo da Nuvem de Detritos

A Tabela (4), presente na seção, visa complementar os dados apresentados durante a

exposição dos resultados obtidos no estudo da nuvem de detritos.

Tabela 4: Dimensões dos Objetos Colisionais - Nuvem de Detritos

Dimensões obtidas no referidos tempos apresentados ao serem registradas colisões

durante a evolução da dinâmica da nuvem de detritos. Fonte: (Reid (2009)).
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7.3 Anexo III - Estudo das Condições de Colisão Sujeitas ao

Arrasto Atmosférico

Nessa seção do Anexo são apresentados os demais gráficos ,figuras (7.1), referentes aos

histogramas por octantes obtidos nas simulações do estudo das condições inicias de colisão

envolvendo a força de arrasto atmosférica e a gravitação. Além da Tabela (5) contendo

os valores das densidades atmosféricas para as diversas altitudes de operação.

Tabela 5: Densidades Atmosféricas em Função das Altitudes

Fonte: (Reid (2009)).

Figura 7.1: Histogramas, por octantes, das CIC para o sistema com Força de Arrasto
Atmosférico

(a) Simulações para λ = 0, 6 (b) Simulações para λ = 0, 7

Fonte: Dados da pesquisa 2016/2017.
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Figura 7.2: Histogramas das CIC para Sujeitos ao Arrasto Atmosférico - Estudo por
Octantes

(a) Simulações para λ = 0, 6 (b) Simulações para λ = 0, 7

Fonte: Dados da pesquisa 2016/2017.

Figura 7.3: Quantidades de Colisão para Dimensões menores que 10−6 Km

Fonte: Pesquisa 2015/2016.
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