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1 Informações Gerais

Curso: Engenharia Elétrica, Mecatrônica e Aeroespacial
Peŕıodo: 2020/1◦sem
Professor: Renato Alves Borges (http://renato.aerospace.unb.br)

Horário das aulas: Teoria (Turma A): Terça e Quinta, 14:00 – 15:50

Local: SG-11 - Sala de Aula A1 39/12

2 Objetivos

Apresentar de forma introdutória os conceitos fundamentais de controle de atitude de pe-
quenos satélites. Serão abordados fundamentos de cinemática e dinâmica de atitude com
experimentos práticos e implementações em hardware. Dentre os tópicos a serem apresen-
tados incluem: revisão de álgebra matricial, sistemas de referenciamento, parametrização
de atitude, cinemática e dinâmica rotacional.

3 Ementa

1. Introdução à determinação e controle de atitude de espaçonaves.

2. Representação de atitude de um corpo ŕıgido.

3. Cinemática e dinâmica de atitude:

• Cinemática de atitude;

• Cinemática da parametrização da atitude;

• Dinâmica da atitude.

4. Determinação e controle de atitude.
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4 Bibliografia

• Principal

– F. L. Markley e J. L. Crassidis, Fundamentals of Spacecraft Attitude Determi-

nation and Control. Springer, 2014.

• Complementar

– J. R. Wertz, D. F. Everett, J. J. Puschell, Space Mission Engineering: The

New SMAD. Microcosm Press, Second Printing, 2015.

– Y. Yang, Spacecraft Modeling, Attitude Determination, and Control - Quaternion-

Based Approach. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019.

– M. J. Sidi, Spacecraft Dynamics & Control - A practical engineering approach.
Cambridge, 2006.

– J. R. Wertz, Spacecraft Attitude Determination and Control. Kluwer Academic
Publishers, 2002.

– P. C. Hughes, Spacecraft Attitude Dynamics. Dover, 2004.

– G. F. Franklin, J. D. Powell, e A. Emami-Naeini. Sistemas de Controle para

Engenharia, 6a ed., Bookman, 2013.

– D. Poole. Álgebra Linear - uma introdução moderna, 2a ed., Cengage Learning,
2016.

5 Metodologia de Ensino

A metodologia adotada consiste em conceber, projetar, implementar e operar um sistema
de determinação e controle de atitude para pequenos satélites. O conteúdo será apresen-
tado em aulas expositivas, duas vezes por semana, enfatizando os fundamentos, e cons-
truindo uma sequência de experiências integradas de aprendizagem com desenvolvimento
teórico e prático. Espera-se desenvolver nos alunos habilidades pessoais e interpessoais
cŕıticas no contexto de criação de produtos, processos e sistemas, enquanto aprimoram
simultaneamente o aprendizado dos fundamentos.

6 Critério de Avaliação

A nota final (NF) da disciplina será calculada como a média ponderada de quatro ava-
liações: três relatórios parciais (Nota 1 - N1, Nota 2 - N2, e Nota 3 - N3), e um trabalho
final (Nota 4 - N4). Caso haja ind́ıcios de cópia nas avaliações entregues, as notas das
mesmas serão reduzidas proporcionalmente à extensão e à gravidade da cópia.

• Relatórios parciais - N1 a N3:

Os relatórios parciais contemplarão questões relacionadas com o projeto final, defi-
nindo uma sequência de atividades relacionadas com os itens 2, 3 e 4 da ementa do
curso. Serão feitos fora do horário das aulas, em grupo, sendo permitido consulta
ao material didático.
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• Trabalho final - N4:

O tema espećıfico do trabalho final será definido no ińıcio das aulas, abordará todo
o conteúdo da ementa do curso, e contemplará principalmente implementação em
hardware (demonstração prática). A análise teórica do trabalho final será entregue
impressa, em formato de artigo de conferência (a ser definido oportunamente), e
será realizada em grupo.

O trabalho final deverá conter o seguintes itens:

1. Introdução; 2. Fundamentação teórica;
3. Resultados experimentais; 4. Discussão e análise;
5. Conclusão; 6. Bibliografia.

As datas prováveis das avaliações (entrega dos relatórios, lista e trabalho final) são:

Entrega do Relatório 1 (N1) 16/04/2020
Entrega do Relatório 2 (N2) 21/05/2020
Entrega do Relatório 3 (N3) 02/06/2020
Entrega do Trabalho final (N4) 02/07/2020

A nota final será computada da seguinte forma:

NF =
N1 +N2 +N3 + 2N4
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importante: Para ser aprovado, o aluno deverá ter nota final NF igual ou superior

a 5,0 e presença superior a 75% das aulas.

7 Cronograma de execução das atividades para avaliação

O cronograma de execução das atividades previstas ao longo do semestre pode ser visto
no site http://renato.aerospace.unb.br/contr_sist_aeroespacial. Eventuais mu-
danças de dias e/ou horários serão divulgadas com antecedência no referido endereço
eletrônico.

8 Outras informações

É imprescind́ıvel que os alunos leiam as informações complementares divulgadas no site
da disciplina http://renato.aerospace.unb.br/contr_sist_aeroespacial, e acom-
panhem o quadro de aviso no mesmo endereço eletrônico. Maiores esclarecimentos, favor
entrar em contato diretamente com o professor responsável.
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