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Introdução
Desde o ano de 1960, missões espaciais
contribuíram para o desenvolvimento e evolução da
exploração espacial do planeta Marte. Atualmente,
pesquisas têm sido realizadas visando a exploração
de Marte. Em particular, o estudo de órbitas ao
redor de Marte pode auxiliar no planejamento e
sucesso de missões ao planeta.

Objetivos

Analisando a figura 1, notamos que há uma
variação da excentricidade e inclinação do veículo
espacial. A excentricidade da órbita varia de 0,01 a
0,0145, o que representa uma variação de
aproximadamente 375 km na altitude de pericentro
do satélite. Analisando a perturbação para um
período de tempo maior, notou-se que a variação de
inclinação e excentricidade é periódica, e que
período e amplitude dependem da altitude e
excentricidade iniciais da órbita.

Implementar o modelo do algorítimo de dupla
média para estudar a perturbação do Sol sobre
órbitas de veículos espaciais ao redor de Marte.

Material e Métodos
Considerando um veículo espacial ao redor de um
planeta, a perturbação causada no veículo
espacial por um terceiro corpo em órbita elíptica
pode ser estudada utilizando o modelo de dupla
média com a função perturbadora expandida em
1
Polinômios de Legendre até segunda ordem .
Incluindo-se então o valor da obliquidade do
planeta ao estudo2, pôde-se mostrar um aumento
da estabilidade do veículo espacial ao redor de
Marte quando perturbado pelo Sol. Considerando
o achatamento do planeta relativo ao harmônico
esférico
J2,
neste
trabalho,
estudamos
numericamente o caso do efeito da perturbação
gravitacional do Sol sobre órbitas de veículos
espaciais em inclinação crítica ao redor de Marte3.

Resultados e Discussão
A figura a seguir mostra as variações de
excentricidade e inclinação para uma órbita com
semieixo maior de 83397km, excentricidade igual a
0,01 e inclinação de 63,38˚ durante 10 anos.

Figura 1 – Gráficos de variação de excentricidade e
inclinação para orbitas com semieixo maior de
83397 km.
XXIX Congresso de Iniciação Científica

Figura 2 – Gráficos de variação de excentricidade e
inclinação para orbitas com semieixo maior de
23397 km.
Analisando a figura 2, é possível notar que para
órbitas com semieixo maior de 23397km, o efeito da
perturbação do Sol diminui, pois o efeito do
achatamento do planeta atenua a perturbação do
Sol. Para esse caso, a excentricidade atinge valores
entre 0,01 e 0,0103, o que representa uma variação
de 7 km na altitude de pericentro do satélite, valor
bem menos significativo que o caso anterior.

Conclusões
Os resultados mostram que o efeito da
pertubação do Sol está diretamente relacionado
com o semieixo maior da órbita. Ao se elevar o
valor do semieixo maior, nota-se uma variação
cada vez maior na altitude de pericentro do
satélite, que em alguns casos pode representar
valores da ordem de centenas de km.
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