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RESUMO
O ângulo de aspecto solar é o ângulo formado entre a direção de incidência dos raios solares
sobre o satélite e a direção do eixo de rotação do satélite. A obtenção do ângulo de aspecto solar
é de suma importância para o bom desempenho da missão, pois os satélites carregam
equipamentos que podem se danificar devido ao superaquecimento causado pela incidência dos
raios solares. Cada satélite possui uma faixa angular ótima em que esta incidência não prejudica
os equipamentos a bordo.
O estudo deste ângulo tem sido importante para o bom desempenho dos Satélites Brasileiros
de Coleta de Dados (SCD1 e SCD2). Para o SCD1 a faixa de segurança varia de 60 a 90 graus
e para o SCD2 esta faixa é mais restrita variando de 80 a 100 graus.
Neste trabalho é considerado satélite estabilizado por rotação, cujo eixo de rotação coincide
com o eixo de maior momento principal de inércia deste satélite. O posicionamento deste eixo
em relação a um sistema inercial é dado pelo ângulo de declinação (formado entre o eixo de
rotação e o plano inercial) e o ângulo de ascensão reta (formado entre a projeção do eixo de
rotação no plano inercial e o eixo inercial X).
Para o cálculo do ângulo de aspecto solar , utiliza-se o produto escalar entre direção de
incidência da luz solar
e a direção do eixo de rotação O vetor unitário
é determinada
pelos ângulos e , sendo que a direção pode ser determinada através da ascensão reta
e
declinação
do Sol.Deste modo o ângulo é dado como demonstrado pelo trabalho [2]:

Neste trabalho o ângulo de aspecto solar é avaliado utilizando os dados fornecidos pelo
Centro de Controle de Satélites do INPE (CCS/INPE) e pelos resultados obtidos em [1],
utilizando o software EXCEL. As comparações a serem realizadas possibilitarão validar a
abordagem numérica já desenvolvida por [1] com a utilização dos quaternios de atitude.
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