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Abstrakt 

V této práci jsou zpracovány základní zákony a poznatky týkající se vesmírných letů na 

oběžnou dráhu okolo Země a také je zde vypracován návod pro začínající uživatele, kteří 

chtějí pracovat s programem GMAT (General Mission Analysis Tool), což je program 

sloužící k navrhování vesmírných misí. 

V závěrečné části práce je též použití programu předvedeno na konkrétním příkladu mise 

družice (CubeSat) na geostacionární oběžnou dráhu. V této části je popsán postup práce, 

jednotlivé podstatné funkce programu a možnosti a způsob práce v něm. Na závěr jsou 

vyhodnoceny grafické a datové výstupy ze simulace. 

Výstupem práce je tedy komplexní charakteristika základů problému návrhu vesmírných 

misí a stručný návod pro práci se softwarem GMAT, který lze v budoucnu využít 

ve výuce. 

Klíčová slova 

Manuál GMAT R2018a, General Mission Analysis Tool, geostacionární oběžná dráha, 

návrh vesmírné mise, návod pro GMAT, základy vesmírného letu, orbitální mechanika, 

výpočtová simulace, geostacionární družice 

 

Abstract 

In this work, there are basic laws and knowledge relating to space flights into an orbit 

around the Earth. Also, there are instructions for beginners, who want to work with the 

GMAT program (General Mission Analysis Tool), which is the program used for 

designing space missions. 

In the final part of the work, there is also a use of the program demonstrated on a specific 

mission of a satellite (CubeSat) into the Geostationary Earth Orbit. In this section, there 

is a described method of work, individual relevant functions of the program and 

possibilities, and a way of work in it. Finally, graphical and data outputs of the simulation 

are evaluated. 

Therefore, the output of the work is complex characteristics of the basics of problems of 

space mission design and a brief GMAT software guide, which could be used in the future 

to teach. 

Key words 

Manual GMAT R2018a, General Mission Analysis Tool, geostationary orbit, space 

mission design, GMAT instructions, basics of spaceflight, orbital mechanics, 

computational simulation, geostationary satellite 
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Úvod 

Lety do vesmíru se už před časem staly běžným úkazem na obloze. S rozvojem 

technologií roste spolu se schopnostmi inženýrů v této oblasti i poptávka po vynášení 

družic na oběžnou dráhu, a to nejen okolo Země. Aby bylo možné posouvat hranice 

lidstva pořád dál, je nutné stále zdokonalovat simulaci jednotlivých letů a vyhodnocování 

výsledků a zajistit potřebnou optimalizaci celého letového plánu. Za těmito účely jsou 

vyvíjeny různé programy, z nichž jedním je program GMAT (General Mission Analysis 

Tool). 

Tato práce je věnována právě návrhům vesmírných misí. Aby bylo docíleno úplné 

představy o návrhu vesmírné mise, je problematika zpracována v již zmíněném softwaru, 

konkrétně ve verzi GMAT R2018a. 

První část dokumentu je věnována představení programu a následný blok kapitol je 

zpracován jako teoretický podklad k práci ve výuce a ke studiu, tzn. jako stručný návod 

na použití zmíněného programu obsahující popis prostředí softwaru a jeho základní 

funkce. 

V neposlední řadě je součástí práce také zpracovaný příklad návrhu vesmírné mise. Pro 

svoji významnost byla zvolena za finální destinaci letu geostacionární oběžná dráha. 

Příklad obsahuje jak popis úvodní problematiky návrhu misí do vesmíru, tak proces 

vytváření simulace v softwaru. Závěrem se objevuje také optimalizace letu a analýza 

mise. 
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1 Manuál k softwaru GMAT 

Následující sekce se zabývá programem GMAT obecně, především pak je zaměřená na 

informace důležité pro pohodlnou práci nového uživatele softwaru v pracovním prostředí 

programu. Objevuje se zde jednak kapitola zaměřená na základní informace o programu, 

pak také popis grafického prostředí programu, dále základní pojmy nutné k porozumění 

praktické části, a jsou zde popsány také v programu běžně používané operace. 

Celý dokument vychází z předpokladu, že k běhu programu je použit operační systém 

Windows a že k simulaci misí je využito grafické rozhraní GMAT, nikoliv psaní skriptů, 

a že uživatel je schopen běžné práce s počítačem a je schopen porozumět anglickým 

výrazům používaným v uživatelském rozhraní softwaru. 

 

1.1 O programu 

Software GMAT byl mimo jiné vytvořen pracovníky NASA (National Aeronautics and 

Space Administration) k návrhům misí a analýze trajektorií těles pohybujících se ve 

vesmíru. Slouží pak spíše ke konkrétním číselným a grafickým výstupům ze situace, 

kterou definoval uživatel, spíše než k hrubým odhadům misí [1] [2]. 

Jedná se o program, který je volně dostupný široké veřejnosti. Jeho kopii, kterou může 

uživatel použít k libovolným účelům, si lze pořídit na webu Sourceforge.com. Jednou 

z klíčových charakteristik je, že GMAT je vyvíjen, až na drobné výjimky, v úzké 

spolupráci s veřejností a s přihlédnutím k jejím požadavkům. K dalším přednostem 

programu patří vysoká a testy ověřená věrohodnost získaných výsledků, díky kterým je 

operačně certifikovaný, a proto je možné obdržené výsledky využít v reálné misi. 

V minulosti už bylo tohoto programu využito během návrhu několika misí včetně mise 

LCROSS, ARTEMIS, LRO, OSIRIS, MMS, ACE, MAVEN a TESS [1] [2]. 

1.1.1 Přehled systému 

Program je určený pro řadu aplikací, k čemuž dopomáhá široké spektrum orbitálních 

režimů, ve kterých je využitelný. Simuluje jak trajektorie v okolí nízké oběžné dráhy 

a geostacionární oběžné dráhy, tak lety na vesmírná tělesa, pohyby v meziplanetárním 

prostoru atd. Při práci se softwarem však nedochází k pouhému plánování a následné 

analýze návrhu vesmírné mise, ale GMAT je schopný i její optimalizace [1] [2]. 

V softwaru se vyskytují dvě prostředí, a to grafické uživatelské rozhraní a skriptové 

rozhraní. Lze ho též využít i na jiných platformách [1] [2]. 
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1.1.2 Klíčové vlastnosti 

GMAT obsahuje řadu modelů, které se vyznačují jistými důležitými prvky. Model 

kosmické lodi v sobě zahrnuje svůj orbitální stav, kinematickou polohu, hmotnostní 

vlastnosti, vizualizaci a připojený hardware. Co se týče modelu Sluneční soustavy, 

obsahuje modely pro Lagrangeovy body a barycentra. Stejně tak je doplněn o možnost 

vytvoření vlastních vesmírných těles, jako jsou například asteroidy. Další důležitou 

vlastností je, že si může sám uživatel definovat vlastní souřadnicové systémy (inerciální, 

přirozené apod.), které lze plnohodnotně využívat například ve výstupech z mise [1] [2]. 

Aby bylo možné vypočítat trajektorie a silová působení, jsou do programu vestavěny 

numerické integrátory (jako např. Runge-Kutta) a silové modely, které stojí za vysokou 

přesností výsledků. Jedná se zejména o gravitační působení tří těles, nesférický model 

gravitace, atmosférický odpor, tlak od slunečního záření, slapové jevy a relativistické 

korekce [1] [2]. 

K pohonu uměle vytvořených těles opatřených modelem raketového pohonu je možné 

použít buď impulzní hoření nebo konečné hoření. Pokud je úkolem dosažení určitého cíle, 

popř. optimalizace, jsou v programu umístěny diferenciální řešiče a optimalizátory 

k tomu určené, které jsou schopny vyřešit a optimalizovat např. délku zážehu a míru 

spotřebovaného paliva na daný manévr [1] [2]. 

Další klíčovou součástí je programovací infrastruktura, která slouží k definování 

proměnných, polí a řetězců a k řízení toku výpočtu (příkazy if, for, while). Dále mimo 

jiné umožňuje volání externích funkcí Matlabu [1] [2]. 

1.1.3 Historie projektu GMAT 

Vzhledem k požadavkům na pokrok v oblastí designu vesmírných misí, zejména možnost 

pracovat na návrzích v prostředí Windows, bylo v roce 2001 rozhodnuto, že započne 

vývoj programu tohoto typu. Během dvou let byly shromažďovány požadavky a začalo 

se též s budováním základního systému, do kterého byly v průběhu následujících let 

doplňovány další funkce [1]. 

Roku 2007 došlo k prvnímu veřejnému vydání tohoto softwaru a v roce 2010 bylo 

rozhodnuto, že další vývoj bude zaměřen na přípravu programu na použití při reálných 

operacích. Po třech letech (v roce 2013) pak po vydání jejich první produkční verze 

R2013a obsahující poprvé také plnou dokumentaci byl program operačně certifikován. 

K roku 2019 je nejnovějším dostupným vydáním GMAT R2018a [1]. 
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1.1.4 Autoři a spolupracovníci 

Celý projekt je veden vládní organizací NASA. Do spolupráce jsou ale zapojeny také 

další vládní organizace, mezi něž patří AFRL (zkr. Air Force Research Laboratory), JPL 

(zkr. Jet Propulsion Laboratory), ESA (zkr. European Space Agency) a KARI 

(zkr. Korea Aerospace Research Institute). O vývoj se ovšem postaraly i některé 

průmyslové společnosti, zejména pak Thinking Systems, Inc. a a. i. Solutions, Inc, ale také 

firmy jako Schafer Corporation, Numerica, Boeing, Honeywell, CSC či Decisive 

Analytics Corporation [1] [2]. 

1.1.5 Další informace 

V případě potřeby lze další informace nebo rozsáhlou dokumentaci k programu získat na 

stránkách http://gmatcentral.org/ nebo na uživatelském fóru dostupném na adrese 

http://forums.gmatcentral.org/. Obšírnou dokumentaci včetně manuálu jde získat také na 

stránkách http://gmat.sourceforge.net/docs/ [1]. 

1.2 Popis pracovního prostředí 

K návrhu a simulaci misí lze použít více způsobů. GMAT nabízí dva typy rozhraní, 

grafické rozhraní (viz obr. 1.1) a skriptové rozhraní. Obě prostředí jsou zaměnitelná 

a schopná vykonávat většinu dostupných příkazů [2]. 

Po otevření programu se na ploše otevřou dvě okna. Jedno slouží k získání pomoci při 

práci s programem (toto okno se nemusí otevřít, je-li změněno výchozí nastavení), druhé 

slouží k návrhu mise, a orientace v tomto grafickém prostředí je nutná pro pohodlnou 

práci. 

V horní liště (tzv. Menu Bar) se nachází menu, které obsahuje tlačítka (File = soubor), 

(Edit = upravit), (Windows = okna) a (Help = pomoc). Tuto lištu lze využít zejména 

k základní práci se souborem a k získání nápovědy [2]. 

Ihned pod lištou menu se nachází panel nástrojů (tzv. Toolbar). Slouží k rychlému 

přístupu k několika příkazům, jsou v něm totiž seřazené často používané funkce. Jedná 

se například o příkazy Run (= Spustit), Pause (= Pauza), Stop (= Zastavit), New Mission 

(= Nová mise), Save (= Uložit), Start Animation (= Spustit animaci) nebo Stop 

Animation (= Zastavit animaci) [2]. 

Vlevo se pak nachází tři záložky, pomocí kterých se dostaneme ke třem stromům. Jedná 

se o záložku zdrojů (tzv. Resources Tab), ve které je umístěn strom zdrojů 

(tzv. Resources Tree), o záložku misí (tzv. Mission Tab), ve které se nachází strom mise 
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(tzv. Mission Tree) a o záložku výstupu (tzv. Output Bar), ve které leží strom výstupu 

(tzv. Output Tree) [2]. 

Ve spodní části okna je umístěno okno zpráv (tzv. Message Window) a pod ním lišta 

statusu (tzv. Status Bar). V Message Window lze zkontrolovat průběh a bezchybnost 

průběhu simulace. Status Bar zobrazuje stav grafického uživatelského rozhraní. Mimo 

jiné se zde během výpočtu objevuje nápis Busy a při přesunutí kurzoru na okno 

zobrazující stopu (průmět dráhy do zemského povrchu) vesmírné lodi (tzv. Ground Track 

Plot) vyčísluje zeměpisnou šířku a délku, ve které se kurzor nachází [2]. 

Obr. 1.1 Grafické rozhraní programu GMAT R2018a 

1.2.1 Resources Tree 

V Resources Tree jsou setříděny veškeré nakonfigurované prostředky, které lze 

k uskutečnění mise využít. Složky tohoto stromu jsou reprezentací objektů, které je 

možné využít nebo zavolat v Mission Tree. Tato záložka tedy neslouží k volání příkazů 

a funkcí, nýbrž slouží k přípravě mise. Uživateli je zde dovoleno manipulovat a pracovat 

s jednotlivými dostupnými prostředky a objekty, přidávat je, přejmenovávat je, editovat 

je či je mazat. To je možné pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na určitou položku 

v Resources Tree a výběru akce ze zobrazené nabídky [2]. 

V záložce Resources Tree se po složkách vyskytují například kosmické lodi 

(tzv. Spacecraft), zážehy (tzv. Burns), silové modely (tzv. Propagators), sluneční 

soustava (tzv.  Solar System), řešiče (tzv. Solvers), výstupy (tzv. Outputs), rozhraní 
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(tzv. Interfaces), proměnné (tzv. Variables/Arrays/Strings) nebo souřadnicové systémy 

(tzv. Coordinate Systems) (viz obr. 1.2). Uvnitř složek jsou pak setříděny jednotlivé 

prostředky [2]. 

Ty pak lze přidávat kliknutím pravým tlačítkem na příslušnou složku a vybráním ze 

zobrazené nabídky. Zatímco některé složky umožňují výběr z více typů daného 

prostředku (např. Burns a Hardware), v jiných případech je v nabídce obsažena jediná 

možnost (např. Spacecraft a Propagators). V případě nabídky obsahující více než jeden 

prostředek je potřeba kurzorem najet na tlačítko Add a poté si zvolit požadovanou 

možnost z následující nabídky. Tímto způsobem je možné upravit i Sluneční soustavu pro 

simulaci. K dispozici jsou jak úpravy již existujících těles, tak tvorba a přidání těles 

nových. Již existující objekt jde upravit pomocí pravého tlačítka a výběru tlačítka Open, 

pomocí nějž dojde k otevření okna vlastností tělesa. V případě přidávání nového tělesa 

do Sluneční soustavy existují dvě možnosti. K přidání planety, komety či asteroidu slouží 

nabídka vyvolaná kliknutím na Slunce (střed dané soustavy), k přidání měsíce slouží 

nabídka vyvolaná klikem na planetu soustavy, které má být satelit přiřazen [2]. 

Obr. 1.2 Resources Tree 

Ke změně parametrů položky (po kliknutí pravým tlačítkem na její jméno v seznamu) se 

využívá tlačítko Open, které otevírá okno s dostupnými parametry, které lze editovat. 
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Přejmenování umožňuje tlačítko Rename. Nové pojmenování musí začínat písmenem, 

může obsahovat číslice a podtržítka. V novém jméně se ovšem nesmí objevit název 

nějaké ze složek (např. Burns), název některého z příkazů (např. Propagate), klíčová 

slova (např. function) nebo mezery. Dále je nutné, aby měly veškeré prostředky své 

unikátní pojmenování. Jako lze prostředek přidat, lze jej i vymazat stiskem tlačítka 

Delete. Tato možnost není ovšem přístupná u každého prostředku a také v případě, že 

nějaká z vlastností je používána příkazem Report. Ke zkopírování a vložení objektu se 

stejnými vlastnostmi pak slouží tlačítko Clone, které obě operace provede a objekt 

s totožnými vlastnostmi ale jiným jménem vloží do Resources Tree. Tuto operaci není 

dovoleno využít pro výchozí planetární tělesa, výchozí souřadné systémy a prostředky 

nacházející se ve složce Propagators [2]. 

1.2.2 Mission Tree 

V Mission Tree jsou uspořádány jednotlivé příkazy (viz obr. 1.3) podle časové 

posloupnosti, čímž tvoří sekvenci příkazů, která bude během simulace provedena. Na 

pravém okraji této záložky jsou umístěny ve svislé liště nástroje sloužící k zobrazení 

položek sekvence mise (tzv. Mission Sequence) na základě jejich typu (související 

s fyzikou, související s řešiči, příkaz události ve skriptu a související s řízením toku) nebo 

úrovně ve stromě (1. až 3. větvení). Příkazy je možné také skrýt na základě jejich typu 

(hlášení, rovnice, související s výstupem a volání funkcí). Pokud nezměněno, je 

zobrazeno všechno [2]. 

Podobně jako v záložce Resource Tree lze příkazy do zobrazené sekvence přidávat, lze 

je i mazat, přejmenovávat a editovat. Za účelem získání přehlednějšího obrazu celé mise 

a snazších úprav jejího průběhu jsou jednotlivé příkazy setříděny podle času, ve kterém 

probíhají, a seskupeny za použití odsazení na základě toho, na jaký logický příkaz 

navazují (např. if, while, for). Pokud je ale nějaký typ filtrace aktivní, je třeba brát na 

vědomí případnou nemožnost vykonávat jinak běžně dostupné úkony [2]. 

Provádění příkazů probíhá postupně shora dolů. Jednotlivé bloky příkazů sestávající se 

z příkazu rodičovského a příkazů dětských, které jsou odsazené, jsou vykonávány dle 

svých vlastností. Každý z příkazů je proveden právě jednou. Toto tvrzení nemusí platit, 

pokud jsou dané příkazy sdruženy pod jim nadřazenými logickými příkazy řídícími tok. 

Jedná se zejména o příkazy If, For a While. Ty ze své podstaty manipulují s počtem 

provedení své podskupiny příkazů. Příkazy v dané podskupině jsou vykonány jen tehdy, 

je-li úspěšně proveden jim nadřazený příkaz (je vyhodnocen jako pravda – tzn. True). 

Příkazy tvořící smyčky (např. For a While) slouží k vykonání jim podřazených příkazů 

vícekrát, ale není to jejich podmínkou. Vykonávání jednotlivých příkazů bude zastaveno 

ve chvíli, kdy bude příkaz tvořící smyčku vyhodnocen hodnotou False. Pokud je třeba 

provést některý z příkazů pouze za určité podmínky, je v programu k dispozici příkaz If. 
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K vykonání jemu příslušných příkazů dochází jen v případě, že je vyhodnocen hodnotou 

True. V opačném případě je jemu podléhající blok ve vykonávání mise přeskočen. 

Kombinaci příkazů If-Else lze pak využít, jestliže je třeba reagovat na oba typy výsledku. 

Blok příkazů pod příkazem If bude vykonán v případě vyhodnocení podmínky jako True, 

blok příkazů pod příkazem Else bude zase vykonán v případě vyhodnocení podmínky 

jako False [2]. 

Práce se sekvencí mise je jako obvykle zajištěna pomocí vyskakovacích nabídek. Při 

kliknutí pravým tlačítkem myši na domovskou složku Mission Sequence dojde ke 

zobrazení nabídky vztahující se obecně k Mission Tree. Pomocí ní lze zobrazovat 

např. detaily příkazů, především však slouží k přidávání nových příkazů. Výběrem 

Collapse All, popř. Expand All, dojde ke kolapsu celého stromu příkazů až na úroveň 

nejvyšší, popř. dojde k expandování stromu. Možnost Append slouží uživateli 

k přidávání nových příkazů z uvedené nabídky. Příkazy budou přidány vždy na konec 

sekvence. Z této nabídky lze také spustit simulaci mise stiskem tlačítka Run. K dalším 

funkcím tohoto menu patří vypsání detailů jednotlivých příkazů za jejich pojmenováním, 

zobrazení sekvence mise jako textového souboru, zobrazení současného souboru ve 

formě skriptu, vytvoření textového souboru sumarizujícího misi a možnost připnutí 

a odepnutí celé nabídky od levého sloupce [2]. 

Druhým typem vyskakovací nabídky je menu pro příkazy, které je možné zobrazit taktéž 

pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši, tentokrát ale kliknutím na příkaz, se kterým má 

být dále pracováno. Jednotlivé příkazy lze stejným způsobem jako v jiných záložkách 

upravovat (vlastnosti příkazu budou zobrazeny po stisknutí tlačítka Open nebo dvojkliku 

levým tlačítkem myši), přejmenovávat i mazat. Navíc se zde vyskytují tlačítka Insert 

After a Insert Before, která stejně jako Append slouží v této nabídce k přidávání příkazů 

do sekvence. Shrnutí stavu orbity a kosmické lodi po provedení příkazu je k nalezení pod 

pojmem Command Summary [2]. 

Pro více informací o příkazech a jejich přidávání viz kapitolu 1.4 
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Obr. 1.3 Mission Tree 

1.2.3 Output Tree 

Tato záložka zajišťuje shromáždění a výpis výsledků simulace. V Output Tree se totiž 

nacházejí výstupy programu, nikoliv však shrnutí jednotlivých pokynů udělených v části 

Mission Sequence, viz kapitolu 1.2.2. Jsou zde vypsána například hlášení (Reports), ale 

zejména pak grafické výstupy simulace (Orbit View, Ground Track Plot a XY Plot) 

(viz obr. 1.4) [2]. 

Datové soubory lze zobrazit dvojklikem ve formě textového souboru. Grafické vykreslení 

je zobrazeno pokaždé, když je spuštěna mise (tlačítkem Run). Při zavření oken, v nichž 

se zobrazují, není tyto výstupy možné otevřít jiným způsobem nežli novým spuštěním 

mise, a to ani pomocí Output Tree [2]. 
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Obr. 1.4 Output Tree 

1.3 Základní pojmy 

Následující podsekce se zabývají základními pojmy, se kterými se uživatel programu 

GMAT setká hned na počátku první mise. Jedná se o záložku Resource Tree, která 

obsahuje obecné informace týkající se prostředků využitelných k simulaci mise. Dále 

slouží zejména k nakonfigurování jednotlivých položek a také jako jejich stručný přehled 

[2]. 

Aby mohl uživatel efektivně pracovat se vstupními daty pro simulaci letu, jsou veškeré 

zmíněné prostředky k jejímu uskutečnění sdruženy v sekci Resources Tree a roztříděny 

do logických skupin. Novou položku lze přidat do příslušné složky pomocí kliknutí 

pravým tlačítkem na danou složku. Stejným způsobem je ve stromu možné upravovat či 

jinak editovat také již existující prostředky [2]. 

Aby bylo možné s položkami v Resource Tree pracovat, je nutné mít otevřenou misi 

(minimálně tu výchozí, která je otevřena automaticky po spuštění programu). Při 

nejasnostech lze využít manuálu uvedeného ve zdrojích této práce, v němž se veškeré 

položky rozebírají i v širokém kontextu s jinými prostředky či funkcemi softwaru [2]. 

1.3.1 Spacecraft 

Konfigurace kosmické lodi patří k těm nejzákladnějším procesům, které je nutné před 

začátkem simulace teoreticky zvládnout. Vyskakovací okno této položky, která je již 

vytvořena ve výchozí misi, obsahuje několik karet, ve kterých se lze pohybovat 

(viz obr. 1.5) [2]. 

První z karet zdroje Spacecraft je Orbit, která slouží k definování orbitálního stavu, popř. 

polohy a rychlostí satelitu. Dosazované parametry závisí na zvoleném typu stavu 

(tzv. State Type). Je možné vybírat z několika variant, mezi něž patří používaný kartézský 

a keplerovský stav. Ty pak lze definovat také v různých souřadnicových systémech 

(tzv. Coordinate System), ne každý stav lze ovšem definovat v každém souřadnicovém 

systému. Např. kartézský stav lze využít v každém souřadnicovém systému, keplerovský 



Letecký ústav  David Koziel 

FSI VUT v Brně  Návrh vesmírné mise 

 

26 
 

stav musí být vázán k nebeskému tělesu. Dále je uživateli k dispozici možnost volby 

formátu času (tzv. Epoch Format) a čas počátku mise (tzv. Epoch) [2] [3]. 

Obr. 1.5 Nastavení kosmické lodi 

K výpočtu polohy kosmického plavidla, které je v programu považováno za tuhé těleso, 

lze využít několika zabudovaných modelů, které si lze zvolit v záložce Attitude. K běžné 

práci ovšem postačí výchozí model CoordinateSystemFixed, který definuje polohu 

satelitu pomocí kteréhokoliv z již existujících souřadných systémů (např. pomocí 

výchozího EarthMJ2000Eq). Další a pro běžné aplikace spíše nepodstatnou složkou je 

pak následné nastavení sekvence výstupu Eulerových úhlů, kterou lze ponechat ve 

výchozím nastavení [2]. 

V záložce Ballistic/Mass je pro začátečníky důležitá pouze první část okna zvaná 

Spherical, ve které dochází k definování fyzických parametrů satelitu. Jedná se o suchou 

hmotnost (tzv. Dry Mass), součinitel odporu (tzv. Coefficient of Drag), koeficient 

odrazivosti (tzv. Coefficient of Reflectivity), velikost plochy, na kterou působí odpor 

vzduchu (tzv. Drag Area) a velikost plochy, na kterou působí tlak od slunečního záření 

(tzv. SRP Area) [2]. 

Pokud má kosmická loď mít připojený nějaký hardware, je nutné tak učinit v záložkách 

Tanks a Actuators. Pro připojení palivových nádrží je třeba zvolit záložku Tanks 

a příslušnou nádrž v levém sloupci a pomocí šipky ji připojit k satelitu. Připojený 

hardware se zobrazí v pravém sloupci. To stejné platí také pro připojení pohonu satelitu 

v záložce Actuators. Tímto způsobem lze k satelitu připojit vícero položek stejného typu 

[2]. 

GMAT také nabízí možnost změny vizualizace satelitu v záložce Visualisation. 

Uživatelem může být měněna řada parametrů, zejména pak měřítko, ve kterém je model 

ve výstupech zobrazen. Nechybí ovšem ani možnost použití vlastního modelu kosmické 

lodě nebo nastavení barvy vlastní orbity či orbity počítané sekvencí Target [2]. 
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1.3.2 Hardware 

V rámci hardwaru se tato práce zabývá pouze chemickými nádržemi (viz obr. 1.6) 

a chemickými pohony (viz obr. 1.7), i když v softwaru je nyní i možnost využití 

elektrických, nukleárních či solárních pohonů/zdrojů energie. 

Chemická nádrž na palivo je používána pro lety pomocí zážehů konečných velikostí 

(tzv. Finite Burns) nebo impulzních zážehů (tzv. Impulsive Burns) s funkcí vyčerpávání 

paliva (tzv. Mass Depletion). V programu je zpracována jako termodynamický model 

využívající Boylův zákon (o konstantní teplotě termodynamického děje) k modelování 

vypouštění paliva za předpokladu neměnné teploty v nádrži. Aby byla nádrž funkční, je 

nutné ji po vytvoření připojit ke kosmické lodi ve složce Spacecraft [2]. 

V dialogovém okně chemické nádrže lze nastavit parametry paliva i parametry nádrže. 

Změnit lze hmotnost paliva (tzv. Fuel Mass), hustotu paliva (tzv. Fuel Density), teplotu 

a referenční teplotu (tzv. Tempretarure a Reference Temperature) a tlak (tzv. Pressure). 

Korigovat je dovoleno také objem nádrže (tzv. Volume) a tlakový model (tzv. Pressure 

Model). Za zmínku také stojí možnost používat během iterací záporné hodnoty hmotnosti 

paliva, což se vyplatí zejména v počátcích práce na simulaci, než je program schopen 

dosáhnout v sekvencích Target nebo Optimize konvergence výsledků korektním 

způsobem [2]. 

Obr. 1.6 Nastavení chemické nádrže 
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Chemický pohon (tzv. Chemical Thruster) je užíván pouze v misích využívající zážehy 

konečných velikostí (tzv. Finite Burns). K modelování tahu a specifického impulsu 

využívá polynomy, které jsou funkcí teploty a tlaku v chemické nádrži. Proto je nutné 

k chemickému pohonu vždy připojit chemickou nádrž [2]. 

V případě chemického pohonu dochází pomocí dialogového okna k nastavení jemu 

příslušného souřadnicového systému (tzv. Coordinate System), vektoru tahu motoru 

(tzv. Thrust Vector), změny hmotnosti (tzv. Mass Change) a koeficientů polynomů tahu 

a specifického impulsu v nastavení Configure Polynomials [2]. 

Obr. 1.7 Nastavení chemického pohonu 

V rámci souřadnicového systému používaného během počítání tahu nutného k pohonu 

kosmického plavidla si lze zvolit několik možností, zejména však lokální souřadnicový 

systém (Coordinate System: Local). Některým souřadnicovým systémům je nutné 

specifikovat jejich počátek (tzv. Origin), což je referenční bod souřadnicového systému, 

a také osy souřadnicového systému, např. VNB, což jsou osy přirozeného souřadnicového 

systému rychlost – normála – binormála. Co se týče vektoru tahu motoru, jeho nastavení 

úzce souvisí se zvolenými parametry souřadného systému. Důležité jsou pak především 

tři první kolonky sloužící k vložení souřadnic vektoru směru tahu v pořadí, které je určené 
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právě zvoleným souřadnicovým systémem. Ve třetí sekci může uživatel nadále upravovat 

vlastnosti motoru související se změnou hmotnosti satelitu. Změnit lze např. gravitační 

zrychlení a poměr míchání oxidačního činidla a paliva, ale především umožňuje uživateli 

přiřadit motoru příslušnou nádrž pomocí tlačítka Select Tanks a definovat, jestli bude 

počítáno s ubýváním paliva. V potaz je nutné vzít i vyčíslení koeficientů polynomů tahu 

a specifického impulsu pomocí tlačítka Configure Polynomials [2]. 

1.3.3 Burns 

V programu GMAT existují dva typy zážehů – impulzní zážeh (tzv. Impulsive Burn) 

(viz obr. 1.8) a konečně velký zážeh (tzv. Finite Burn) (viz obr. 1.9). Impulzní zážeh je 

v realitě nedosažitelný, ale jedná se o zjednodušenou představu snadněji použitelnou při 

základních výpočtech. Konečně velký zážeh je model skutečného zážehu [2]. 

Díky impulzním zážehům je během mise zprostředkována možnost instantně změnit 

složky vektoru rychlosti kosmické lodi. Lze tak učinit např. pomocí sekvence Target, ve 

které se bude vyskytovat příkaz Maneuver, který tuto změnu provede. Jelikož impulzní 

zážehy nepoužívají motory (ale mohou používat nádrže) připojené ke kosmickému 

plavidlu, důležité vlastnosti pohonu jsou definovány právě v nastavení Impulsive Burn, 

které je podobné jako pro chemický pohon (viz kap. 1.3.2). Lze v něm definovat 

souřadnicový systém (tzv. Coordinate System), změnu souřadnic vektoru rychlosti 

(tzv. Delta-V Vector) a změnu hmotnosti (tzv. Mass Change) [2]. 
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Obr. 1.8 Nastavení impulzního zážehu 

Po zvolení souřadnicového systému (viz kap. 1.3.5) je možné definovat tři složky vektoru 

změny rychlosti (seřazené dle zvoleného souřadnicového systému), ale není to nutné pro 

zážehy vyskytující se následně v sekvenci Target. Další možností softwaru je zaškrtnutí 

pole úbytku hmotnosti (tzv. Decrement Mass), čímž je uživateli zpřístupněna možnost 

využití chemických nádrží pro daný impulz, přičemž z nich dojde k úbytku hmoty. Je 

tedy možné volit mezi již vytvořenými nádržemi v kolonce Tank, vyčíslit specifický 

impuls v řádku Isp a v řádku GravitationalAccel určit hodnotu gravitačního zrychlení [2]. 

Zážehy konečné velikosti mění vektor rychlosti na základě požadavků uživatele, 

parametrů kosmické lodi, motorů a nádrží. Děje se tak především v sekvenci Target 

pomocí tří po sobě jdoucích příkazů BeginFiniteBurn, Propagate a EndFiniteBurn. 

K nastavení tohoto modelu zážehu stačí tedy pouze přiřadit tomuto prostředku příslušný 

chemický motor s již nakonfigurovanými vlastnostmi (a přiřazenou chemickou nádrží) 

[2]. 
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Obr. 1.9 Nastavení konečného zážehu 

1.3.4 Variables 

Program GMAT disponuje schopností uchovávat v paměti jednotlivé (reálné) číselné 

hodnoty pomocí proměnných (tzv. Variables), což je prospěšné zejména v oblasti 

Mission Sequence, kde mohou být proměnné zadány do většiny příkazů namísto 

konkrétních číselných hodnot. Proměnnou lze vytvořit a pojmenovat ve složce 

Variables/Arrays/Strings, kde jí lze vepsat její počáteční hodnotu a pomocí šipky ji uložit 

do okna vpravo (viz obr. 1.10). Hodnotu proměnné je možné následně změnit v průběhu 

Mission Sequence např. pomocí kombinací příkazů Vary a Achieve, příp. Propagate [2]. 

Obr. 1.10 Nastavení proměnných 
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1.3.5 Coordinate Systems 

V programu existuje několik typů souřadnicových systémů (tzv. Coordinate Systems), 

které je možné si zvolit, popř. vytvořit. Každý z nich je definován pomocí svého počátku 

a souřadnicových os. Počátek lze definovat např. ve středu planetárního tělesa, družice 

nebo v Lagrangeově bodě [2]. 

Po přidání nového souřadnicového systému do větve Coordinate Systems, bude 

programem otevřeno dialogové okno potřebné pro nastavení vlastností nového 

souřadného systému (viz obr. 1.11). Jakmile je zadáno jméno, měl by být definován taktéž 

počátek systému. V závislosti na typu (tzv. Type) zvolené soustavy souřadnic je pak 

umožněno, popř. neumožněno, modifikovat další vlastnosti. Např. při výběru systému 

ObjectReferenced lze zvolit též primární (tzv. Primary) a sekundární (tzv. Secondary) 

objekt, bod či satelit. Dále je třeba definovat i dva směry os souřadného systému (třetí 

může být doplněn automaticky, aby byla dodržena pravotočivost systému) [2]. 

Obr. 1.11 Nastavení souřadnicového systému 
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1.3.6 Output 

Data shromážděná během simulace mise lze získat několika různými způsoby 

v položkách nastavitelných v sekci výstupů (tzv. Output). Mezi způsoby, jak zobrazit 

výstupy jsou zařazeny soubory hlášení (tzv. Report File) (viz obr. 1.12), grafy 

(tzv. XY Plot) (viz obr. 1.13), orbitální pohledy (tzv. Orbit View) (viz obr. 1.14), 

vykreslení průmětů trajektorie do povrchu (tzv. Ground Track Plot) (viz obr. 1.15) 

a soubory efemerid (tzv. Ephemeris File) (viz obr. 1.16) [2]. 

Každý z typů výstupů má nepřeberné množství parametrů, které můžou být uživatelem 

modifikovány. Z důvodu názornosti je tedy tato problematika obšírněji rozvedena až ve 

druhé části této práce, kde jsou důležité aspekty znázorněny na konkrétním příkladu. 

Obr. 1.12 Soubor hlášení obsahující dvojice MJD [d] a velikosti SMA [km] 
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Obr. 1.13 Graf závislosti vzdálenosti družice [km] od středu Země na MJD [d] 

Obr. 1.14 Orbitální pohled na trajektorii družice v okolí Země 

 

Obr. 1.15 Vykreslení průmětu trajektorie družice do povrchu Země 
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Obr. 1.16 Soubor efemerid družice 

1.3.7 Propagators 

Aby byl GMAT schopen počítat a modelovat pohyby těles, musí být v Resource Tree 

definován propagátor (tzv. Propagator) (viz 1.17). Jelikož se tato práce zabývá pouze 

pohybem v okolí Země, není třeba se tímto nastavením příliš zabývat. Je důležité vědět, 

že pomocí nastavení lze změnit parametry integrátoru, který je pro modelování použit, 

a také silové vlivy na satelit. Jedná se především o přesnost modelu vlivu gravitace (lze 

nastavit pomocí Degree a Order v sekci Gravity) od zvoleného primárního tělesa 

(tzv. Primary Body), vliv dalších těles, která se projevují jako hmotné body 

(tzv. Point Masses), vliv atmosféry (nastavitelné v Atmosphere Model) a vliv tlaku od 

slunečního záření (nastavitelné pomocí zaškrtnutí pole u Use Solar Radiation Pressure) 

[2]. 



Letecký ústav  David Koziel 

FSI VUT v Brně  Návrh vesmírné mise 

 

36 
 

Obr. 1.17 Nastavení výpočtového modelu pro misi 

1.4 Základní operace 

Následující kapitola se zabývá tím, jaké příkazy lze použít při tvorbě letové sekvence. 

Zároveň poskytuje popis jejich vlastností a návod k jejich definování a použití. Pro 

detailní obrázek využití příkazů viz kap. 2.4. 

Aby bylo možné přidávat do Mission Sequence příkazy pro kosmické plavidlo, je třeba 

využít některé z tří příkazů Append, Insert After a Insert Before. Tlačítka Append se 

využívá v případě, že je záměrem vložit nabízené příkazy do podúrovně. Příkaz se vždy 

objeví na konci příslušné série už dříve vložených příkazů. Z předchozího faktu vyplývá, 

že tuto cestu nelze využít v případech, ve kterých daný příkaz nemůže obsahovat 

podpříkazy (tzn. příkazy o úroveň ve stromu nižší, které se k tomuto příkazu vztahují). 

Na rozdíl od příkazu Append se příkazy Insert After nebo Insert Before přidávají 

z nabídky na stejnou úroveň, na jaké leží označený příkaz. Insert Before vloží nový 

příkaz před příkaz označený, Insert After jej umístí za příkaz uživatelem označený. Je 

důležité vzít v potaz, že nejde vždy na požadované místo přidávat libovolný příkaz [2]. 

Během přidávání příkazů je tedy třeba dávat pozor na kontext, ve kterém je příkaz použit. 

Existují kombinace a případy, ve kterých není dovoleno některé možnosti použít 

(nebudou k dispozici v nabídce). Jedná se o tyto situace. Možnosti Append a Insert nelze 
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použít v případě, že nejsou všechny úrovně Mission Tree zobrazené. Příkazy Achieve 

může uživatel využít jedině uvnitř sekvence příkazu Target. Pro použití Vary platí, že se 

mohou objevit pouze uvnitř sekvence Target a Optimize. Jediným místem, kde lze 

uplatnit příkazy NonlinearConstraint a Minimize je pak uvnitř sekvence příkazu 

Optimize. Pro všechny ostatní případy platí, že je možné je přidat na kterékoliv místo 

sekvence mise [2]. 

V další části jsou jednotlivé příkazy a jejich použití popsány. V kap. 2 je následně 

(u převážné většiny) znázorněno jejich praktické využití na konkrétním příkladu. 

1.4.1 Target 

Tento příkaz je využíván k řešení problémů pomocí diferenciální korekce, proto je nutné, 

aby ve složce Solvers v Resources Tree byl v podsložce Boundary Value Solvers 

obsažen diferenciální korektor. Problémy, které jsou tímto způsobem řešeny, jsou 

myšleny proměnné, u kterých není známá jejich přesná hodnota. Po přidání příkazu 

Target do Mission Sequence, bude vytvořen také konec tohoto příkazu EndTarget. 

Společně s příkazy, které se vyskytují mezi nimi, tvoří cílovou sekvenci příkazů 

(tzv. Target Sequence) [2]. 

Aby došlo ke správné práci této sekvence, musí v ní být obsažen příkaz specifikující 

proměnné, se kterými může cílová sekvence pracovat (Vary), a příkaz určující podmínky, 

kterých chce uživatel volbou určitých hodnot proměnných dosáhnout (Achieve). 

Používány jsou zde také příkazy jako např. Maneuver, Propagate, BeginFiniteBurn 

nebo EndFiniteBurn, pomocí nichž bývá různými způsoby s výsledky sekvence 

pracováno, popř. je pomocí nich specifikován cíl definovaný příkazem Achieve [2]. 

Po spuštění výpočtu tlačítkem Run je každou cílovou sekvencí příkazů zobrazeno 

vyskakovací okno, v němž bude ukázán průběh výpočtu, to, zda výsledek konvergoval, 

a výsledná hodnota variované proměnné. 

1.4.2 Vary 

Příkaz Vary definuje proměnné sloužící k vyřešení daného problému uvnitř příkazu 

Target, popř. Optimize. K určení jejich hodnoty je programem využíváno řešičů 

(tzv. Solvers), popř. optimalizátorů (tzv. Optimizers), které lze vybrat z nabídky po 

otevření dialogového okna příkazu Vary [2]. 

Proměnná může být specifikována pomocí tlačítka Edit, kterým je uživateli umožněno 

zvolení proměnné z různých kategorií (Variables, Impulsive Burns atd.). K výběru 

dochází tradičně dvojklikem nebo pomocí označování a přesouvání tlačítky s ikonami 

šipek. Mezi důležité parametry tohoto okna, se kterými je třeba často pracovat, se řadí 
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počáteční hodnota (tzv. Initial Value), spodní hodnota (tzv. Lower), horní hodnota 

(tzv. Upper) a maximální krok (tzv. Max Step). Jejich správné nastavení je klíčovým pro 

schopnost programu určit požadovanou hodnotu a pro rychlost a přesnost, se kterou byl 

cíl vyhodnocen. Příkazů Vary se může v jedné sekvenci příkazu Target vyskytovat více 

[2]. 

1.4.3 Maneuver 

Pomocí příkazu Maneuver dochází k provedení impulzního (instantního) hoření 

(zážehu), což se používá ke skokové změně vektoru rychlosti objektu. V dialogovém 

okně lze pak určit, který z impulzních zážehů (tzv. Impulse Burns) má být v daný 

moment použit a na kterou vesmírnou loď (tzv. Spacecraft) bude aplikován [2]. 

Příkaz Maneuver využívá pouze impulzních zážehů a bývá uplatněn především 

v sekvencích příkazu Target při změně orbity [2]. 

1.4.4 Propagate 

Příkaz Propagate je určen k dopravě vytvořeného tělesa na požadované místo pomocí 

určení podmínek ukončení jeho pohybu. Nabídka tohoto příkazu je rozdělena na čtyři 

hlavní segmenty. V prvním je určen propagátor (tzv. Propagator), který určuje podmínky 

výpočtu trajektorie. Vpravo nahoře lze k příslušnému propagátoru (neboli také silovému 

modelu) na odpovídajícím řádku přiřadit družici, se kterou má být počítáno. Ve spodních 

segmentech je nutné určit podmínky ukončení (tzv. Stopping Conditions) pro daný 

příkaz. Vlevo dojde k vybrání parametru podmínky zastavení (tzv. Parameter) a vpravo 

k vyjádření doplňující podmínky (tzv. Condition). Doplňující podmínku není třeba (či 

není možné) z logických důvodů specifikovat u některých parametrů (např. dosažení 

nejvyššího bodu orbity). Veškeré změny v těchto oddílech lze provádět pomocí kliknutí 

na trojtečku vlevo od buňky, kterou uživatel zamýšlí změnit [2]. 

Pro lepší vizualizaci lze zejména při větším množství za sebou jdoucích příkazů 

Propagate přebarvit trajektorie, které budou po nasimulování mise ve výstupech 

vykresleny. Na spodním okraji okna je uživateli dovoleno odznačit políčko přebarvující 

veškeré trajektorie na výchozí barvu a následně je mu umožněno vybrat si ze široké škály 

barev [2]. 

1.4.5 Achieve 

Příkaz Achieve slouží k určení cíle, kterého má dosáhnout sekvence příkazu Target 

a vyskytuje se pouze tam. Pro cíle, které jsou pro příkaz stanoveny, musí platit, že jsou 
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ovlivnitelné proměnnými definovanými příkazem Vary ve stejné cílové sekvenci 

(sekvenci Target) příkazů [2]. 

Dialogovým oknem, které může být otevřeno tradičně pomocí dvojkliku na příkaz, lze 

změnit některé vlastnosti příkazu a definovat jeho cíle. Mezi podstatné části tohoto okna 

patří zejména změna cíle, kterou lze provést pomocí tlačítka Edit a vybrání požadované 

podmínky z nabídky. K tomu je vázáno určení hodnoty, které chce uživatel pomocí řešiče 

dosáhnout, a také vymezení tolerance, v níž se musí konečný výsledek pohybovat. Je také 

důležité poznamenat, že příkazů Achieve se může uvnitř sekvence příkazu Target 

vyskytovat více [2]. 

1.4.6 Begin Finite Burn a End Finite Burn 

Příkaz BeginFiniteBurn se vždy vyskytuje v kombinaci s příkazem EndFiniteBurn. 

Podobně jako příkaz Maneuver je jejich účelem změna vektoru rychlosti kosmického 

plavidla, zejména pak změna velikosti rychlosti. Rozdílem ovšem je, že změna rychlosti 

není okamžitá (skoková), ale je prováděna v reálném čase. Příkaz BeginFiniteBurn 

slouží ke startu pohonu, zatímco příkaz EndFiniteBurn slouží k jeho vypnutí. V nabídce 

obou příkazů jsou však obsažena dvě totožná pole. Příkazy lze tedy určit pouze zážeh, 

který jimi bude prováděn, a kosmická loď, na kterou bude příkaz aplikován [2]. 

Obou příkazů bývá využíváno zejména v cílových sekvencích příkazu Target 

v kombinaci s příkazem Propagate vloženým mezi ně a určujícím dobu hoření pohonu. 

Aby příkazy mohly vůbec fungovat, je nutné pamatovat na konfiguraci pohonu 

(např. vytvoření ChemicalThruster) a také na konfiguraci nádrže s palivem 

(např. ChemicalTank) [2]. 

1.4.7 Flow Control příkazy 

V programu GMAT jsou k dispozici tři typy příkazů ovládající tok simulace. Jedná se 

o příkazy For, If (popř. If-Else) a While. Principiálně fungují stejným způsobem jako 

v běžných programovacích jazycích [2]. 

Příkaz For je možné využít pro předem stanovený počet opakování určeného cyklu. 

V nabídce lze definovat jak jeho proměnnou, počáteční hodnotu a přírůstek, tak hodnotu 

konečnou [2]. 

Příkaz If (popř. If-Else) slouží k provedení určené sekvence příkazů pouze po splnění 

(popř. nesplnění) zadaných podmínek. V nabídce tohoto příkazu může být 

nakonfigurováno více podmínek, mezi něž lze vkládat logické operátory. Samotné 

podmínky pak disponují pravou a levou stranou. Parametr podmínky může být změněn 

pomocí tří teček příslušejících danému poli. Pokud se jedná o číselný parametr, musí být 
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do pole přímo vepsán. Podmínku (větší, menší nebo rovná se) může uživatel změnit 

dvojklikem na jí příslušné políčko a následným výběrem ze zobrazené nabídky [2]. 

Příkaz While funguje na témže principu (jako příkaz If) a jeho nabídka se dá upravit 

stejným způsobem. Jemu příslušná sekvence je ovšem prováděna, dokud je jemu zadaná 

podmínka splněna. Při jejím prvním nesplnění je cyklus ukončen a dále již neprobíhá [2]. 

1.4.8 Optimize 

K pokročilejším funkcím softwaru patří příkaz Optimize, který je schopen vyřešit otázky 

související s optimalizací letu. K vyřešení daných problémů slouží dva řešiče. 

FminconOptimizer je k dispozici pouze v případě, že je uživateli přístupná sada 

optimalizačních nástrojů programu Matlab. VF13ad rovněž není k dispozici, aniž by byl 

předtím uživatelem zvlášť nainstalován. V surové verzi softwaru je tedy možné použít 

pouze příkaz Yukon [2]. 

Příkaz Optimize je svou funkcí a fungováním podobný příkazu Target, navíc ale provádí 

již zmíněnou optimalizaci, k čemuž se v Mission Sequnce využívají pod tímto příkazem 

(v podúrovni) příkazy jako Minimize, NonlinearConstraint, Vary a další [2]. 

Optimalizaci lze využít k řešení celé řady problémů, např. k minimalizaci paliva 

použitého během manévru. V určitých případech, jako je právě tato práce, lze využít také 

optimalizaci ruční [2]. 
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2 Návrh vesmírné mise 

Navrhování vesmírných misí je velmi komplexní problematika, kterou nelze na této 

úrovni ani v tomto rozsahu zcela podchytit. Druhý oddíl této práce je ovšem zaměřen na 

praktickou část tohoto tématu, která se problematikou návrhu misí zabývá. Proto zde jsou 

vysvětleny základy orbitální mechaniky a také základy problematiky týkající se 

navrhování skutečných misí. Pro získání více podrobnějších informací, které se tímto 

tématem zabývají, lze využít zdrojů, ze kterých tento dokument vychází. 

Další oddíl je tudíž věnován pouze základním vědomostem nutným k pochopení 

problematiky návrhu vesmírných misí, zejména informacím týkajících se plánování letů 

družic na oběžnou dráhu. Především se ale týká samotného návrhu mise, která bude let 

družice a jejího nosiče simulovat. Zobrazeny v ní jsou postupně jednotlivé fáze návrhu 

od počátečního vytyčení cílů, kterých má být dosaženo, přes přípravu plánu, jak má být 

cílů dosaženo, až po provedení simulace mise, čímž dojde k ověření možnost dosažení 

původních cílů daným způsobem. Opomenuta nemůže zůstat analýza výsledků a případná 

optimalizace mise. 

Je nutné poznamenat, že existuje velké množství aspektů, kterými by bylo nutné se 

podrobně zabývat, ale nevešly se do rozsahu práce. Do této skupiny patří např. příprava 

alternativních letových scénářů, nosiče družic, vesmírný odpad, záření, palivo, životnost 

satelitů, meteoroidy, řízení satelitů či komunikace se Zemí. 

2.1 Základní informace 

Aby bylo možné zabývat se návrhem vesmírných misí, je nutné seznámit se s některými 

elementárními zákony a koncepty. Tato kapitola se věnuje právě tomuto základu, ve 

kterém se vyskytují především zákony a pojmy, bez kterých by nebylo možné pokračovat 

v návrhu mise, která je předmětem této práce a na jejichž principech funguje také software 

GMAT. 

2.1.1 Newtonovy zákony a gravitační zákon 

Mezi fundamentální zákony se řadí zejména Newtonovy pohybové zákony, které je 

možné aplikovat jak na vesmírné objekty, tak na umělé vesmírné lodě, které se pohybují 

v blízkosti Země a v Sluneční soustavě v rychlostech pohybujících se v řádech menších 

než tisícina rychlosti světla ve vakuu. První Newtonův zákon zní takto: „Nepůsobí-li na 

těleso žádná síla, nemění se jeho rychlost, těleso se neurychluje.“ To znamená, že volná 

částice setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu tak dlouho, než na ni 

začne působit vnější síla. Druhý Newtonův pohybový zákon lze definovat takto: „Součin 

hmotnosti a zrychlení tělesa je roven výslednici sil, které na těleso působí.“ [3] [4] 
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 �⃗� = 𝑚 ∗ �⃗� (1) 

kde:  F – síla [N] 

 m – hmotnost [kg] 

 a – zrychlení [m/s2] 

Toto si lze vyložit tak, že zrychlení tělesa, které je vyvolané silou na toto těleso působící, 

je této síle přímo úměrné, přičemž konstantou úměrnosti je hmotnost tohoto tělesa. Tento 

zákon lze ale následujícím způsobem zobecnit. 

Je známo, že 

 �⃗� =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
=
𝑑(𝑚�⃗�)

𝑑𝑡
 (2) 

   

kde:  F – síla [N] 

 m – hmotnost [kg] 

 v – rychlost [m/s] 

 p – hybnost [kg*m/s] 

 t – čas [s] 

proto 

 �⃗� = 𝑚 ∗ �⃗� (3) 

kde:  m – hmotnost [kg] 

 v – rychlost [m/s] 

 p – hybnost [kg*m/s] 

Toto zobecnění znázorňuje lineární závislost rychlosti a hybnosti objektu, přičemž 

konstantou úměrnosti je znovu hmotnost tělesa. Tuto formu je důležité aplikovat 

především ve vesmírných aplikacích v oblasti pohonu [3]. 

Třetí Newtonův zákon zní následovně: „Síly, jimiž na sebe navzájem působí interagující 

tělesa, mají stejnou velikost a opačný směr.“ [4] 

 𝐹12⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝐹21⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (4) 

kde:  F12 – síla od tělesa 1 na těleso 2 [N] 

 F21 – síla od tělesa 2 na těleso 1 [N] 

Tento princip je důležité mít na paměti i v kontextu vesmírné mechaniky a gravitačních 

účinků. I přes rozdílné hmotnosti dvou objektů budou síly stejně velké, různá budou jejich 

zrychlení. 
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S Newtonovými pohybovými zákony velmi úzce souvisí jeho vztah pro sílu gravitační, 

který je vyjádřením vzájemných přitažlivých gravitačních sil mezi dvěma objekty 

o určitých hmotnostech a vzdálenosti. 

 𝐹𝑔 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 (5) 

kde:  Fg – gravitační síla [N] 

 G – gravitační konstanta [m3/kg*s2] 

 m1 – hmotnost tělesa 1 [kg] 

m2 – hmotnost tělesa 2 [kg] 

 r – vzdálenost mezi tělesy [m] 

V aplikacích zabývajících se problematikou s velmi hmotným centrálním tělesem 

a s tělesem v jeho blízkosti se používá toto značení [3] [5]. 

 𝐹𝑔 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
 (6) 

kde:  Fg – gravitační síla [N] 

 G – gravitační konstanta [m3/kg*s2] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 M – hmotnost centrálního tělesa [kg] 

 r – vzdálenost mezi tělesy [m] 

Pro zjednodušení se pak také používá pro různé planetární objekty ještě následující 

úprava Newtonova vztahu. 

 𝐹𝑔 = 𝜇
𝑚

𝑟2
 (7) 

kde:  Fg – gravitační síla [N] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 r – vzdálenost mezi tělesy [m] 

Z toho plyne, že pro gravitační zrychlení v okolí Země platí tento vztah. 

 𝑔𝑟 =
𝜇

𝑟2
 (8) 

kde:  gr – gravitační zrychlení v okolí Země [m/s2] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

 r – vzdálenost mezi středem centrálního tělesa a druhým tělesem [m] 
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2.1.2 Zákon zachování mechanické energie 

Se zanedbáním vnějších vlivů platí ve vesmíru zákon zachování mechanické energie, 

tzn. že součet energie potenciální a energie kinetické je konstantní, což je možné využít 

v pozdějších definicích. 

 𝐸𝑝𝑜𝑡1 + 𝐸𝑘𝑖𝑛1 = 𝐸𝑝𝑜𝑡2 + 𝐸𝑘𝑖𝑛2 (9) 

kde:  Epot1 – potenciální energie ve stavu 1 [J] 

 Ekin1 – kinetická energie ve stavu 1 [J] 

Epot2 – potenciální energie ve stavu 2 [J] 

Ekin2 – kinetická energie ve stavu 2 [J] 

S využitím dříve zmíněných koncepcí lze potenciální energii vyjádřit následovně. 

 𝐸𝑝𝑜𝑡 = −𝜇
𝑚

𝑟
 [3] (10) 

kde:  Epot – potenciální energie [J] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 r – vzdálenost mezi středy těles [m] 

Pro energii kinetickou pak platí tento vztah. 

 𝐸𝑘𝑖𝑛 =
1

2
𝑚𝑣2 (11) 

kde:  Ekin – kinetická energie [J] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 v – rychlost tělesa [m/s] 

2.1.3 Koncept gravitační jámy 

Tento koncept úzce souvisí s gravitačním potenciálem a pomáhá k znázornění 

gravitačního vlivu jednotlivých vesmírných těles. Jedná se totiž o model gravitačního 

pole, které se nachází v okolí hmotného tělesa ve vesmíru. Tento model znázorňuje 

energii nutnou k opuštění gravitačního vlivu tělesa a záleží v něm především na hloubce 

gravitační jámy. Aby mohl objekt opustit povrh planetárního tělesa, musí vykonat určitou 

práci, kterou lze vyjádřit integrací síly po dráze z povrchu tohoto objektu (zde Země) do 

nekonečna [3]. 
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 𝑊𝑅 = ∫ 𝜇
𝑚

𝑟2
𝑑𝑟

∞

𝑅

= 𝜇
𝑚

𝑅
=

𝜇

𝑅2
𝑚𝑅 = 𝑔0𝑚𝑅 [3] (12) 

kde:  WR – práce vykonaná zvednutím tělesa z povrchu Země do nekonečna [J] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 r – vzdálenost mezi středy těles [m] 

 R – poloměr Země [m] 

 g0 – gravitační zrychlení na povrchu Země [m/s2] 

Z toho plyne, že práce, kterou je nutné vykonat, je rovna práci vykonané při zvedání tělesa 

o hmotnosti m ze zemského povrchu do výšky R při konstantním zrychlení g0. Z toho 

důvodu je považována hodnota R za hloubku gravitační jámy Země. V případě, že se 

těleso nachází v určité výšce nad povrchem Země, vztah je následovný [3]. 

 𝑊𝑟 = 𝑔𝑟𝑚𝑟 = 𝑔𝑟𝑚𝑟
𝑊𝑅

𝑔0𝑚𝑅
=
𝑔𝑟
𝑔0

𝑟

𝑅
𝑊𝑅 =

𝑅

𝑟
𝑊𝑅 [3] (13) 

kde:  Wr – práce vykonaná zvednutím tělesa ze vzdálenosti r od středu Země do nekonečna [J] 

 WR – práce vykonaná zvednutím tělesa z povrchu Země do nekonečna [J] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 r – vzdálenost mezi středy těles [m] 

 R – poloměr Země [m] 

 g0 – gravitační zrychlení na povrchu Země [m/s2] 

 gr – gravitační zrychlení ve vzdálenosti r od středu Země [m/s2] 

Z tohoto vzorce vyplývá, že profil gravitační jámy je definován nepřímou úměrností 

vzdálenosti tělesa od planetárního objektu. Tímto způsobem lze hloubku gravitační jámy 

definovat každému sférickému tělesu ve vesmíru. Je ovšem nutné vždy tuto hodnotu 

normalizovat k hodnotě g0, tudíž nebude hodnota poloměru tělesa stejná jako velikost 

normalizované hloubky gravitační jámy a bude lépe ilustrovat náročnost úniku z dosahu 

gravitačního vlivu jiných těles v porovnání se Zemí [3]. 

 𝑘 =
𝑔𝑡
𝑔0

 (14) 

kde:  k – bezrozměrná konstanta [-] 

 g0 – gravitační zrychlení na povrchu Země [m/s2] 

 gt – gravitační zrychlení na povrchu daného tělesa [m/s2] 
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 𝑅𝑡,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑘𝑅𝑡,𝑛𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚  (15) 

kde:  k – bezrozměrná konstanta [-] 

 Rt,norm – normalizovaná hloubka gravitační jámy [km] 

 Rt,nenorm – nenormalizovaná hloubka gravitační jámy/poloměr vesmírného objektu [km] 

2.1.4 Koncept únikové rychlosti 

Únikovou rychlostí je myšlena minimální rychlost, kterou musí těleso vyvinout, aby bylo 

schopno uniknout vlivu gravitačního pole planetárního objektu, tzn. těleso bude mít 

nulovou rychlost v nekonečné (nebo v dostatečně velké) vzdálenosti od středu objektu. 

Odpoutat se z povrchu touto rychlostí by bylo sice značně neefektivní a pomalé a je lepší 

použít spíše vyšších rychlostí, přesto je toto platná metoda, kterou lze tuto únikovou 

rychlost z povrchu (v tomto případě se jedná o Zemi) zjistit [3]. 

 𝐸1 = 𝐸2 →
1

2
𝑚𝑣𝑒𝑠𝑐

2 = 𝑚𝑔0𝑅 [3] (16) 

kde:  E1 – energie tělesa ve stavu 1 [J] 

 E2 – energie tělesa ve stavu 2 [J] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 vesc – úniková rychlost tělesa [m/s] 

 R – poloměr Země [m] 

 g0 – gravitační zrychlení na povrchu Země [m/s2] 

 𝑣𝑒𝑠𝑐 = √2𝑔0𝑅 = √
2𝜇

𝑅
 [3] (17) 

kde:  vesc – úniková rychlost tělesa [m/s] 

 R – poloměr Země [m] 

 g0 – gravitační zrychlení na povrchu Země [m/s2] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

Výše zmíněný vztah lze použít také pro obecnou vzdálenost od středu objektu, čímž dojde 

k vyjádření únikové rychlosti v závislosti na výšce tělesa [3]. 

 𝑣𝑒𝑠𝑐(𝑟) = √2𝑔0𝑟 = √
2𝜇

𝑟
 [3] (18) 

kde:  vesc – úniková rychlost tělesa [m/s] 

 r – vzdálenost tělesa od středu Země [m] 

 g0 – gravitační zrychlení na povrchu Země [m/s2] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 
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K tomuto se váže i tzv. kruhová rychlost, již musí těleso dosáhnout ve směru 

horizontálním, aby došlo k jeho oběhu po orbitální trajektorii kruhového tvaru okolo 

středu hmotnosti Země [3]. 

 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟 = 𝐹𝑔 → 𝑚
𝑣𝑐𝑖𝑟𝑐
2

𝑟
=

𝜇

𝑟2
 [3] (19) 

kde:  Fcentr – dostředivá síla [N] 

 Fg – gravitační síla [N] 

 m – hmotnost obíhajícího tělesa [kg] 

 r – vzdálenost mezi středy těles [m] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

vcirc – kruhová rychlost [m/s] 

 𝑣𝑐𝑖𝑟𝑐 = √
𝜇

𝑟
 [3] (20) 

kde:  r – vzdálenost mezi středy těles [m] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

vcirc – kruhová rychlost [m/s] 

2.1.5 Keplerovy zákony a orbity 

Aby bylo možné využít některých zákonů, je nutné stanovit si některé předpoklady, které 

musí daná aplikace splňovat. Jedním z předpokladů je uvažování problému dvou těles. 

To znamená, že při určování pohybů budou uvažována pouze dvě tělesa, která na sebe 

budou vzájemně působit, k čemuž lze použít Newtonův gravitační zákon. Pro většinu 

aplikací je také nutné uvažovat systém dvou těles, z nichž jedno je mnohem hmotnější 

než druhé. Z toho vyplývá, že se jejich společný střed hmotnosti nachází ve velké 

blízkosti středu hmotnosti hmotnějšího z těles. Dále platí, že zmíněná tělesa musejí být 

homogenní a sférická. V soustavě se také nesmí nacházet žádná další tělesa ani jiný vnější 

zdroj vlivu na tato tělesa, který by způsoboval nežádoucí odchylky od normálu [3]. 

První Keplerův zákon říká, že všechny oběžné dráhy planet jsou elipsy, přičemž Slunce 

leží v jednom z ohnisek příslušné elipsy. Pro toto tvrzení však existuje ještě jeho 

zobecnění. V případě problému dvou těles je trajektorie méně hmotného okolo 

masivnějšího z dvojice některou z kuželoseček, tzn. kružnicí, elipsou, parabolou nebo 

hyperbolou [3]. 

Druhý Keplerův zákon tvrdí, že plochy opsané průvodiči při pohybu planety okolo Slunce 

za stejný časový úsek jsou si rovny. Z toho plyne, že se těleso pohybuje vždy nejmenší 

rychlostí v bodě nejvzdálenějším od centrálního objektu (tzv. apocentrum) a největší 

rychlostí v bodě nejbližším centrálnímu objektu (tzv. pericentrum), což lze také vyjádřit 

následující rovnicí vycházející ze zákona zachování momentu hybnosti [3] [5]. 
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 𝑣𝑎𝑟𝑎 = 𝑣𝑝𝑟𝑝 [3] (21) 

kde:  ra – vzdálenost apocentra od středu centrálního tělesa [km] 

va – rychlost v apocentru [m/s] 

rp – vzdálenost pericentra od středu centrálního tělesa [km] 

vp – rychlost v pericentru [m/s] 

Třetí Keplerův zákon vyjadřuje vztah mezi periodou oběhu tělesa a hlavní poloosou 

elipsy, která tvoří orbitu tělesa. 

 𝑇 = 2𝜋√
𝑎3

𝜇
 [3] (22) 

kde:  T – perioda oběhu orbity [s] 

 a – velikost hlavní poloosy [m/s2] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

2.1.6 Eliptická oběžná dráha 

Pro lepší orientaci v oběžných drahách je žádoucí definovat si některé základní parametry 

eliptických drah a elips samotných. Dráhy planet okolo Slunce, ale také satelitů okolo 

Země jsou totiž eliptické, popř. kruhové, což je speciální případ elipsy [3]. 

Obr. 2.1 Parametry eliptické oběžné dráhy [3], upraveno 

Na obr. 2.1 lze vidět jednotlivé parametry elipsy. Parametr a značí hlavní poloosu elipsy, 

b značí vedlejší poloosu elipsy, c označuje vzdálenost mezi středem elipsy a ohniskem 
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elipsy, ra je vzdálenost apocentra od středu centrálního tělesa, rp je vzdálenost pericentra 

od středu centrálního tělesa a r je velikost vektoru polohy tělesa pohybujícím se rychlostí 

�⃗� na oběžné dráze. Dalším důležitým parametrem, který se v ilustraci vyskytuje je pravá 

anomálie θ, která je definována jako úhel, který svírá přímka apsid (prochází pericentrem 

a apocentrem) a vektor polohy r. Je zde také dobré definovat pojem excentricita orbity e, 

kterou lze matematicky vyjádřit jako poměr c (vzdálenost ohniska elipsy od středu elipsy) 

ku a (délka hlavní poloosy elipsy) [3] [5]. 

Co je také důležité u eliptických orbit zmínit jsou měrné energie (energie na jednotku 

hmotnosti). Celková energie je součtem energie kinetické a energie potenciální. 

 𝜖 =
𝑣2

2
−
𝜇

𝑟
 [3] (23) 

kde:  ϵ – měrná energie oběžné dráhy [J/kg] 

r – vzdálenost mezi středy těles [m] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

v – okamžitá rychlost obíhajícího tělesa [m/s] 

Pro eliptickou oběžnou dráhu je tudíž výsledek záporný. Pro parabolu by byla energie 

rovna nule, pro hyperbolu zase kladná. V případě, že bude rychlost v rovnici (23) 

vyjádřena pomocí rovnice (21), vztah bude po úpravě pro elipsu vypadat následovně [3]. 

 𝜖 = −
𝜇

2𝑎
 [3] (24) 

 

kde:  ϵ – měrná energie oběžné dráhy [J/kg] 

a – velikost hlavní poloosy [m] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

Z toho plyne, že měrná energie orbitálního pohybu je závislá pouze na hmotnosti 

centrálního tělesa a velikosti hlavní poloosy. Díky zákonu zachování energií je dále 

možné určit vztah, který definuje velikost rychlosti v každém momentu na eliptické 

oběžné dráze [3]. 

 𝑣(𝑟) = √
2𝜇

𝑟
−
𝜇

𝑎
 [3] (25) 

kde:  ϵ – měrná energie oběžné dráhy [J/kg] 

r – vzdálenost mezi středy těles [m] 

a – velikost hlavní poloosy [m] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 
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2.1.7 Orbitální parametry 

Pro jednoznačné definování oběžné dráhy družice se používají tzv. elementy dráhy 

(někdy též Keplerovy prvky nebo klasické orbitální elementy). K úplnému definování je 

třeba stanovit šest na sebe nezávislých základních prvků, přičemž se často používají tyto: 

a, e, i, Ω, ω, θ (viz obr. 2.2). Místo parametru θ je někdy využíváno prvku Tp [2] [3] [5]. 

Rozměry eliptické dráhy jsou jednoznačně určeny pomocí délky hlavní poloosy (a) 

a excentricity (e). Rovina oběžné dráhy, v níž se elipsa nachází, je definována inklinací 

(i), která značí její sklon, a délkou vzestupného uzlu (Ω), která definuje její polohu vůči 

centrálnímu tělesu (zde Země). Přesněji řečeno určuje velikost úhlu, který svírá směr jarní 

rovnodennosti (referenční směr v souřadném systému Země) a uzlová přímka, která je 

zároveň průsečnicí oběžné dráhy a roviny rovníku. Poloha elipsy v již určené rovině pak 

bývá definována argumentem pericentra (ω), který vyjadřuje mezi uzlovou přímkou 

a přímkou apsid (spojnice apocentra a pericentra). K samotnému zjištění polohy družice 

na orbitě lze využít pravé anomálie (θ). Další možností určení polohy kosmického tělesa 

je parametr Tp, který vyjadřuje čas, ve kterém se těleso nacházelo v pericentru orbity. 

Tento prvek v kombinaci s časem (t) tedy také jednoznačně určí polohu tělesa [3] [5]. 

Obr. 2.2 Elementy dráhy [5] 

V praxi se ovšem hojně využívá spíše konceptu stavových vektorů, který je pro mnoho 

aplikací výhodnější. Je důležité poznamenat, že stavový vektor vesmírného tělesa je 

funkčně ekvivalentní se dříve zmíněnými elementy dráhy. Stavový vektor vypadá 

následovně: (𝑥, 𝑦, 𝑧, �̇�, �̇�, �̇�, 𝑡). První tři souřadnice určují polohu tělesa v geocentrické 

rovníkové inerciální souřadnicové soustavě (viz kap. 2.1.8), další tři určují vektor 

rychlosti, sedmá souřadnice pak vyjadřuje závislost polohy a rychlostí na čase [3] [5]. 
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2.1.8 Geocentrická rovníková souřadnicová soustava 

Geocentrická rovníková souřadnicová soustava je inerciální soustavou, což znamená, že 

v ní lze aplikovat Newtonovy zákony. Její počátek leží ve středu centrálního gravitačního 

pole a osy směřují stále stejným směrem vůči stálicím (viz obr. 2.3) [5]. 

Obr. 2.3 Geocentrická rovníková inerciální souřadnicová soustava [5] 

Z obrázku lze vyčíst, že osa X směřuje ve směru jarní rovnodennosti (v rovině rovníku), 

osa Z k severnímu pólu Země, která je zde centrálním tělesem a osa Y je doplněna tak, 

aby byla zachována pravotočivost souřadného systému [5]. 

2.1.9 Orbitální manévry 

Aby bylo možné dosáhnout požadovaných orbit, je třeba zabývat se manévry k tomu 

sloužícími. Základním předpokladem, který je v této kapitole zavedený a slouží ke 

zjednodušení, je instantní změna rychlosti kosmické rakety o určité Δ�⃗� aplikované 

v určitý moment na oběžné dráze. Tyto změny rychlosti změní dráhu oběhu různými 

způsoby podle směru, ve kterém jsou provedeny. Změna dráhy může být buď koplanární 

(změna dráhy ve stejné rovině), nekoplanární (změna sklonu roviny orbity v prostoru) 

nebo kombinovaná [3] [5]. 

Obecně lze tedy změnit orbitu obecným impulsem vedeným v libovolném směru. Pokud 

je ovšem cílem série manévrů efektivně zvýšit vzdálenost, ve které těleso obíhá, je účelné 

provádět Δ�⃗� ve směru vektoru rychlosti �⃗� (viz obr. 2.4). Tím dojde ke zvýšení kinetické 

energie tělesa dle rovnice (11), čímž se zvýší též celková měrná energie orbitálního 

pohybu dle rovnice (23). Na základě toho lze z rovnice (24) říct, že tímto způsobem dojde 
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ke zvětšení hlavní poloosy elipsy. V případě, že je původní orbitou kružnice, bude se po 

aplikaci Δ�⃗� raketa nacházet v pericentru (a) dráhy a apocentrum (b) se bude nacházet na 

přímce apsid na opačné straně oběžné dráhy. Centrální těleso, které původně leželo ve 

středu kruhové orbity (O), se nyní bude nacházet v pericentru bližšímu ohnisku vzniklé 

eliptické dráhy (F). Body O a F jsou totožné, lze tedy říct, že touto cestou dochází ke 

zvedání protilehlého bodu oběžné dráhy [3] [5]. 

Obr. 2.4 Zvýšení energie oběžné dráhy [5], upraveno 

Pokud je cílem manévrů dostat kosmickou loď z jedné kruhové oběžné dráhy na druhou 

kruhovou oběžnou dráhu, využívá se tzv. Hohmannova přechodu (viz obr. 2.5), který je 

nejefektivnějším způsobem, jak tohoto úkolu docílit [3]. 
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Obr. 2.5 Hohmannův přechod mezi dvěma kruhovými orbitami [5], upraveno 

Z obrázku je patrné, že se jedná o dvě kruhové oběžné dráhy. Orbita 1 o poloměru r1 je 

počáteční, orbita 2 o poloměru r2 je finální. Orbita 3 je eliptická a je tečná ve svém 

pericentru (a) na kružnici 1 a tečná ve svém apocentru (b) na kružnici 2. 

Ke zjištění Δ𝑣𝑎⃗⃗⃗⃗⃗ a Δ𝑣𝑏⃗⃗⃗⃗⃗ pro přesun s orbity o poloměru r1 na orbitu o poloměru r2 je 

zapotřebí použít rovnici pro rychlost na eliptické dráze (25). Jelikož rychlosti z rovnice 

(24) závisejí na oběžných drahách pouze na délce hlavní poloosy, lze pomocí poloměrů 

získat potřebné impulzní změny rychlostí [3]. 

 𝑣𝑎3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ + ∆𝑣𝑎⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  [3] (26) 

 𝑣𝑎3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = √
2𝜇

𝑟1
−

2𝜇

𝑟1 + 𝑟2
= √

2𝜇𝑟2
𝑟1(𝑟1 + 𝑟2)

 [3] (27) 

 Δ𝑣𝑎⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑎3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ = √
2𝜇𝑟2

𝑟1(𝑟1 + 𝑟2)
− √

𝜇

𝑟1
 [3] (28) 

 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑏3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + ∆𝑣𝑏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  [3] (29) 
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 𝑣𝑏3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = √
2𝜇

𝑟2
−

2𝜇

𝑟1 + 𝑟2
= √

2𝜇𝑟1
𝑟2(𝑟1 + 𝑟2)

 [3] (30) 

 Δ𝑣𝑏⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣𝑏3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = √
𝜇

𝑟2
−√

2𝜇𝑟1
𝑟2(𝑟1 + 𝑟2)

 [3] (31) 

kde:  v1 – počáteční rychlost [m/s] 

 Δva – změna rychlosti v bodě a [m/s] 

 va3 – rychlost v pericentru eliptické orbity [m/s] 

 vb3 – rychlost v apocentru eliptické orbity [m/s] 

 Δvb – změna rychlosti v bodě b [m/s] 

 v2 – konečná rychlost [m/s] 

r1 – velikost poloměru původní kruhové orbity [m] 

r2 – velikost poloměru finální kruhové orbity [m] 

 μ – gravitační parametr daný součinem G a M [m3/s2] 

V případě, že je třeba změnit rovinu oběžné dráhy kosmického letadla, je třeba provést 

změnu vektoru rychlosti v jiném směru, než míří vektor rychlosti v tom daném momentu. 

Vzhledem k vysoké náročnosti na palivo (velké Δ�⃗�) není tento manévr doporučován, ale 

pokud musí být proveden, je z hlediska paliva nejefektivnější, aby se tak dělo v momentě, 

kdy se raketa nachází v rovině rovníku [3]. 

2.1.10 Míra dohánění těles pro blízké orbity 

Pro aplikace, v nichž je důležité, aby se dva objekty spolu setkaly na oběžné dráze, je 

tento koncept důležitý k určení míry, se kterou se bude měnit vzájemná poloha dvou spolu 

gravitačně neinteragujících objektů na orbitách kolem jednoho masivního centrálního 

objektu. Je důležité vzít v potaz, že vztah je platný pouze pro dvě kruhové orbity, pro něž 

platí, že ∆𝑟 ≪ 𝑟, popř. pro kruhovou a eliptickou orbitu, pro které platí, že |𝑟 − 𝑎| ≪ 𝑟. 

Ze vztahů (20) a (22) pak lze odvodit následující vztah, který vyjadřuje ∆𝑥, o které se 

změní vzájemná poloha dvou těles na kruhových oběžných drahách po jednom oběhu 

(viz obr. 2.6) [3]. 

 ∆𝑥 =̃ 3𝜋∆𝑟 [3] (32) 

kde:  Δx – rozdíl v poloze v ose x [m] 

 Δr – rozdíl poloměrů dvou kruhových orbit [m] 

Jelikož je perioda oběhu závislá pouze na poloměru (popř. na hlavní poloose), lze 

obdobně určit též ∆𝑥 pro kombinaci eliptické a kruhové orbity [3]. 
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 ∆𝑥 =̃ 3𝜋(𝑟 − 𝑎) [3] (33) 

kde:  Δx – rozdíl v poloze v ose x [m] 

 r – poloměr kruhové orbity [m] 

 a – hlavní poloosa eliptické orbity [m]  

Obr. 2.6 Koncept dohánění těles na blízkých oběžných drahách [3] 

2.1.11 Pohon raket 

Základní rovnicí, která se používá v oblasti pohonů raket, je Ciolkovského rovnice neboli 

raketová rovnice, která je platná v prostoru, kde na raketu nepůsobí žádné další síly, 

jejichž efekty na rychlost musí být v případě, že na raketu některé působí, přidány zvlášť 

[3]. 

 ∆𝑣 = 𝑣𝑒 ln (
𝑚𝑖

𝑚𝑓
) [3] (34) 

kde:  Δv – rozdíl v rychlostech před a po zážehu [m/s] 

 ve – rychlost vycházejících spalin [m/s] 

 mi – původní hmotnost rakety [kg] 

 mf – konečná hmotnost rakety [kg] 

Toto vyjádření lze získat pomocí druhého Newtonova zákona. Existuje ovšem i její další 

forma, která obsahuje lehce odlišné parametry [3]. 
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 ∆𝑣 = 𝑔𝐼𝑠𝑝 ln (
𝑚𝑖

𝑚𝑓
) [3] (35) 

kde:  Δv – rozdíl v rychlostech před a po zážehu [m/s] 

 g – gravitační zrychlení na Zemi, tzn. 9,81 [m/s] 

 Isp – specifický impuls [s] 

 mi – původní hmotnost rakety [kg] 

 mf – konečná hmotnost rakety [kg] 

Isp je důležitým parametrem raketových pohonů. Lze ho definovat jako tah v kilogramech 

(tj. tah v Newtonech lomeno gravitační zrychlení) lomeno hmotnostní tok pohonných 

hmot (tj. kilogramy za sekundu), díky čemuž může být považován za měřítko účinnosti 

pohonného systému. Někdy je možné najít specifický impuls v jiných jednotkách (Ns/kg), 

a to v případě, že je v rovnici (35) vynecháno zrychlení g [3] [5]. 

Jelikož 

 𝑚𝑝 = 𝑚𝑖 −𝑚𝑓 [3] (36) 

kde:  mp – hmotnost užitého paliva [kg] 

 mi – původní hmotnost rakety [kg] 

 mf – konečná hmotnost rakety [kg] 

lze z rovnice (35) vyjádřit hmotnost paliva využitého ke konkrétnímu ∆𝑣 při znalosti mi 

nebo mf [3]. 

 𝑚𝑝 = 𝑚𝑖 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
∆𝑣

𝑔𝐼𝑠𝑝
)] [3] (37) 

 𝑚𝑝 = 𝑚𝑓 [𝑒𝑥𝑝 (
∆𝑣

𝑔𝐼𝑠𝑝
) − 1] [3] (38) 

kde:  Δv – rozdíl v rychlostech před a po zážehu [m/s] 

 g – gravitační zrychlení na Zemi, tzn. 9,81 [m/s] 

 Isp – specifický impuls 

 mi – původní hmotnost rakety [kg] 

 mf – konečná hmotnost rakety [kg] 

mp – hmotnost užitého paliva [kg] 

Na obrázku 2.7 je pak znázorněna závislost finální rychlosti na poměru hmotností. 
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Obr. 2.7 Graf závislosti konečné rychlosti rakety na hmotnostním poměru při různých ve 

[6], upraveno 

2.2 Cíl mise 

Cílem zpracování této mise je ukázat na praktickém příkladu pochopení principů orbitální 

mechaniky a práce v softwaru GMAT. Cílem samotné simulace mise je doprava družice 

na geostacionární oběžnou dráhu okolo planety Země (tzv. GEO – Geostationary Earth 

Orbit). Jedná se o jednu ze speciálních zemských orbit. Nejvyužívanější oběžnou dráhou 

je sice nízká oběžná dráha (tzv. LEO – Low Earth Orbit), GEO ovšem skýtá vysoký 

potenciál především v telekomunikaci. Obecně je uváděno, že družice pohybující se po 

geostacionární dráze okolo Země dokáže pokrýt signálem okolo 41 % zemského povrchu 

[3] [7] [8]. 

Jelikož je GEO definována nulovou inklinací a je speciálním typem oběžných drah 

geosynchronních, jejichž perioda oběhu okolo Země je stejná jako perioda otáčení Země 

kolem své osy (jeden hvězdný den – jedna otáčka Země vůči hvězdám, ne Slunci), získává 

tím tato oběžná dráha zajímavou vlastnost. Satelity na ní umístěné se ze zemského 

povrchu jeví jako nepohyblivé, protože se díky své výšce a nulové excentricitě pohybují 

stejnou úhlovou rychlostí jako Země, tj. 15 stupňů za hodinu. Tato unikátní vlastnost, 

díky které je zaměření družic snazší, činí zmíněnou orbitu právě tak atraktivní. Její 

nevýhodou je pak ale její vysoký poloměr (přes 42 tisíc km) [3] [5]. 
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Ve zkratce, cílem návrhu je vybrat typ družice a způsob dopravy družice do vesmíru 

a následně vytvořit sekvenci příkazů, které budou provedeny, aby výstupem mise byla 

geostacionární družice „setrvávající“ nad požadovaným místem. Pro názornost je 

zvoleným místem nultý poledník. 

2.3 Příprava mise 

Na počátku mise je třeba zvolit si typ či rozměry družice. Pro účely této práce byl zvolen 

nanosatelit 1U CubeSat, jelikož tento typ družice prokázal svou vhodnost pro výukové 

účely. Velké plus pro toto zařízení je také fakt, že díly pro CubeSaty jsou standardizované, 

a díky tomu mohou být produkovány v hromadných sériích. V oblasti malých satelitů 

tento fakt snížil jejich nákladnost. Navíc jejich stejné, a především malé rozměry také 

dopomohly k tomu, že došlo taktéž ke snížení ceny jejich dopravy do vesmíru. V dnešní 

době existuje navíc možnost poslat CubeSat na orbitu v rámci jiné mise, během níž pak 

dojde k jeho vypuštění do vesmíru [9] [10] [11]. 

Co se týče volby místa vzletu, což definuje zejména inklinaci, ale také jiné parametry 

orbity, na které se bude na počátku mise satelit nacházet, bylo zvoleno Kourou. Město 

Kourou leží ve Francouzské Guyaně a od roku 1964 se v něm nachází komplex, který od 

roku 1975 zajišťuje organizaci ESA (tj. European Space Agency neboli Evropská 

vesmírná agentura) přístup do vesmíru. Díky své poloze (5,3° severní šířky) má plocha 

pro starty raket výborné parametry pro mise směřující na GTO (tj. Geostationary Transfer 

Orbit neboli přechodová dráha pro geostacionární oběžnou dráhu), která se používá 

k přechodům kosmických letadel na geostacionární orbitu. Výhodná je jak velmi nízká 

inklinace, tak „efekt praku“, který je vytvořený vysokou rychlostí rotace Země v blízkosti 

rovníku [3] [12] [13]. 

V Kourou mohou do vesmíru startovat celkem tři typy raket: Ariane, Soyuz a Vega, 

přičemž rakety řady Ariane jsou uzpůsobené zejména misím směřujícím na LEO a GTO, 

kam mohou dopravit náklad o hmotnosti až 10 tun. Proto je mise samotného satelitu 

započata až po vypuštění z rakety Ariane na GTO [13] [14]. 

2.4 Provedení mise 

Tato kapitola obsahuje praktický příklad mise, jejíž znění je uvedeno v zadání této 

bakalářské práce. Jak již bylo zmíněno, satelit bude vynesen pomocí rakety Ariane na 

přechodovou orbitu pro geostacionární oběžnou dráhu. Odtud bude vypuštěn v nejvyšším 

bodě oběžné dráhy (v apocentru) za dodání takového Δv, aby byla jeho inklinace rovna 

nule a výška pericentra zůstala nezměněna. Následně dojde ke zvýšení pericentra orbity, 

aby došlo k navýšení délky hlavní poloosy. To se kvůli slabšímu pohonu provede 

několikrát. V momentě, kdy se družice přiblíží nad místo, ve kterém má setrvávat, bude 
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v apocentru dalším zážehem změněna její rychlost tak, aby se během následující otáčky 

přesunula přesně nad něj. V ten okamžik bude proveden finální manévr nutný k ustálení 

družice nad požadovaným místem, který sníží excentricitu na číslo blízké nule. V této 

poloze stráví družice požadovaný čas. Znázornění trajektorie si lze prohlédnout na 

obr. 2.8. 

Obr. 2.8 Pohled na plánovanou trajektorii družice 

Vzhledem k předpisům ohledně umělých družic v kosmu je ale žádoucí, aby po konci 

aktivní služby satelitu došlo do 25 let k jeho deorbitaci či k jeho odklizení na méně 

frekventovanou trajektorii. K tomu lze využít tzv. „graveyard orbit“, která slouží přesně 

k těmto účelům a nachází se zhruba 300 km nad GEO, což je pokládáno za dostatečně 

bezpečnou vzdálenost. Pomocí Hohmannova přechodu bude proto CubeSat ve vhodnou 

dobu přemístěn do této oblasti. V praxi se takto děje zhruba tři měsíce před vyčerpáním 

zásob paliva nutných pro udržení orbity. Z důvodu délky simulace a její náročnosti na 

výpočetní techniku je v simulaci doba automatického udržování na orbitě zkrácena na 

zhruba 72 dní (60 iterací naprogramovaného cyklu for, viz kap. 2.4.2) [3] [15]. 

Než je možné pustit se do nové mise a začít konfigurovat jednotlivé prostředky, je nutné, 

aby uživatel programu v liště nástrojů spustil novou misi (      ). 

2.4.1 Konfigurace prostředků (Resource Tree) 

V této části je zpracováno nastavení veškerých pro misi potřebných prostředků v záložce 

Resource Tree. Jedná se o změnu vlastností kosmického letadla (složka Spacecraft), 

chemické nádrže a chemického pohonu (složka Hardware), zážehů (složka Burns), 

silových modelů (složka Propagators), řešičů (složka Solvers), výstupů (složka Output), 

proměnných (složka Variables/Arrays/Strings) a souřadnicových systémů (složka 

Coordinate Systems). 
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2.4.1.1 Spacecraft a Hardware 

Ve vyskakovacím okně po dvojkliku na družici ve složce Spacecraft, jež je už vytvořena, 

je třeba v prvé řadě nastavit hodnoty v záložce Orbit (viz obr. 2.9). Pro větší přehlednost 

je zvolen formát Gregoriánského kalendáře a mise bude započata 25. říjnem 2022. 

Výchozí pojmenování lze pro úplnost změnit (pomocí pravého tlačítka a výběru Rename) 

na CubeSat. Souřadnicový systém lze ponechat výchozí. 

Obr. 2.9 Obecné nastavení orbity 

Jelikož byl v řádku State Type zvolen keplerovský typ, v pravé části okna je možné orbitu 

definovat pomocí klasických elementů orbity (viz obr. 2.10), kde SMA je délka hlavní 

poloosy, ECC je excentricita orbity, INC je inklinace orbity, RAAN je délka vzestupného 

uzlu, AOP je argument pericentra a TA je pravá anomálie (viz kap. 2.1.7). 

Obr. 2.10 Určení počáteční oběžné dráhy a polohy 

Dle údajů je zřejmé, že se jedná o nízkou oběžnou dráhu (velikost hlavní poloosy je okolo 

6900 km a excentricita je nulová) s inklinací odpovídající zeměpisné šířce startovacího 

místa. Ostatní parametry lze pro tuto demonstraci ponechat nulové. 
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V záložce Ballistic/Mass lze pak definovat parametry satelitu týkající se jeho hmotnosti, 

odporu atmosféry a povrchu vystaveného záření (viz obr. 2.11). 

Obr. 2.11 Nastavení hmotnosti a balistiky satelitu 

Hodnoty byly určeny na základě běžných hodnot pro CubeSaty či jiné malé satelity, 

popř. ponechány na výchozí hodnotě. Hmotnost byla stanovena jako součet hmotnosti 

Cubesatu 1U a dvou pohonů, z nichž jeden je využit k přesunu na geostacionární oběžnou 

dráhu a druhý k udržení výšky a následnému přesunu nad GEO. Následně bylo zhruba 

10 % hmotnosti přidáno jako odhad celé konstrukce, která tyto komponenty pojí 

dohromady. Další parametry byly určeny z předpokládaných ploch a rozměrů [11] [16] 

[17] [18]. 

Pro dokončení konfigurace kosmické lodě je potřeba vytvořit nutný hardware. Jedná se 

o chemickou nádrž a chemický pohon. Chemický pohon lze přidat pomocí příkazu Add 

(zobrazí se po stisku pravého tlačítka myši na složce Hardware) a výběru 

Chemical Thruster, chemickou nádrž pomocí příkazu Add a výběru Chemical Tank. 

Jelikož má použitá raketa dva stupně, je třeba vytvořit dvě nádrže i dva motory 

a pojmenovat je (viz obr. 2.12). 

Obr. 2.12 Pojmenování hardwaru 

V prvé řadě by měly být nakonfigurovány nádrže, aby mohly být následně během 

konfigurace pohonů k nim připojeny. Vzhledem ke zvolenému pohonu je třeba 

nakonfigurovat nádrž ChemTank_Stage1 podle obr. 2.13 [17] [19]. Hmotnost paliva byla 

zjištěna postupnou optimalizací, teploty byly ponechány na výchozích hodnotách, další 
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charakteristiky nádrže a paliva byly zjištěny z dostupných zdrojů nebo určeny na základě 

předchozích voleb. 

Obr. 2.13 Konfigurace chemické nádrže pro první stupeň 

Stejným způsobem byly určeny hodnoty také pro nádrž ChemTank_Stage2, některé 

hodnoty byly však ponechány na výchozích hodnotách kvůli nedostatku dostupných dat 

pro konkrétní pohony (viz obr. 2.14). 

Obr. 2.14 Konfigurace nádrže pro druhý stupeň 
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Následně je nutné vyřešit pohon kosmického letadla. Jejich nastavení se odvíjí dle dat, 

která jsou volně k dispozici pro malé satelity a CubeSaty. Jedná se zejména o jejich 

specifický impuls a tah. Na obr. 2.15 je možné vidět nastavení pohonu. Nastavení 

souřadnicového systému, který je nastaven jako přirozený souřadnicový systém (tečna – 

normála – binormála) vůči Zemi, lze ponechat stejné. 

Obr. 2.15 Konfigurace pohonu 

Zachovat výchozí konfiguraci je možné i pro vektor tahu, jelikož pro aplikaci zážehů za 

účelem zvýšení energie orbity je třeba aplikovat Δv ve směru vektoru rychlosti. Ze sekce 

Coordinate System lze vyčíst, že je to právě směr jedna, který směru rychlosti odpovídá. 

Aby docházelo k úbytku váhy z některé z nádrží, je potřeba zaškrtnout políčko 

Decrement Mass a pomocí tlačítka Select Tanks vybrat a přiřadit tomuto motoru 

požadovanou nádrž. Oba motory jsou až na zvolenou nádrž dosud nastaveny stejně. 

Odlišnosti motorů se projevují až během konfigurace polynomů pomocí tlačítka 

Configure Polynomials. Pro motor, který je určen k prvotní fázi výstupu na orbitu, je 

třeba dle dostupných zdrojů zvolit koeficient K1 pro polynom určující specifický impuls 

v záložce Impulse Coefficients a koeficient C1 pro polynom určující tah motoru 

v záložce Thrust Coefficients. Nastavení pro pohon ChemThruster_Stage1 je zobrazeno 

na obr. 2.16 a 2.17 [17]. 
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Obr. 2.16 Koeficienty tahu pohonu 

Obr. 2.17 Koeficienty impulsu pohonu 

Stejným způsobem dochází také k nastavení pohonu ChemThruster_Stage2, za 

koeficient C1 je dle dostupných zdrojů dosazeno 0,5 N a za koeficient K1 je dosazeno 

285 s [18]. 

Jelikož jsou nyní oba pohony vytvořené a nakonfigurované, zbývá je jen přiřadit ke 

družici. To je možné provést v nastavení položky CubeSat v záložce Actuators 

(viz obr. 2.19). To stejné je nutné provést také s nádržemi v záložce Tanks (viz obr. 2.18). 
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Obr. 2.18 Připojování nádrží 

Obr. 2.19 Připojování pohonů 

2.4.1.2 Burns 

V tomto okamžiku je možné přistoupit k vytváření zážehů ve složce Burns pomocí 

příkazu Add, který nabízí přidání impulzního zážehu (tzv. Impulsive Burn) a zážehu 

konečného (tzv. Finite Burn). Pro vybranou misi bylo zvoleno řešení pomocí dvou 

impulzních zážehů v počáteční fázi mise a čtrnácti konečných zážehů v části mise po ní 

následující. 

Po vytvoření impulzních zážehů je třeba je pojmenovat, např. IB_1 a IB_2. Jejich 

nastavení je založeno na stejném principu jako nastavení pohonů, proto není nutné se jím 

zdlouhavě zabývat. Nastavení IB_1 je možné ponechat jako výchozí, v okně pro 

nastavení IB_2 je ale nutné změnit souřadný systém, vzhledem ke špatné funkčnosti 

přednastaveného lokálního souřadnicového systému v tomto konkrétním případě. Ten je 

ovšem vytvořen až v kapitole 2.4.1.5, proto je třeba se k tomuto kroku ještě později vrátit. 

Ostatní pole není třeba měnit, jelikož správné Δv bude zážehu definováno až po spuštění 

sekvence mise a vzhledem k použití zážehů není třeba uvažovat úbytek hmotnosti paliva. 

Nastavení konečných zážehů je zobrazeno na obr. 2.20. Jedná se pouze o přiřazení 

příslušného pohonu, který bude v sekvenci mise tento zážeh provádět. 
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Obr. 2.20 Nastavení konečného zážehu 

První konečný zážeh je dobré pojmenovat za účelem větší přehlednosti (je použit po 

IB_2) jako FB_3. V tomto nastavení je třeba tomuto zážehu přiřadit motor 

ChemThruster_Stage1. Vzhledem k totožnému nastavení prvních osmi zážehů (tzn. do 

FB_10) lze využít funkci Clone, která pomocí pravého tlačítka a následného výběru této 

funkce umožňuje zážehy duplikovat. Pro zážeh FB_11 a zážehy po něm následující je 

třeba vybrat ChemThruster_Stage2, postup je však totožný. 

2.4.1.3 Propagators a Solvers 

Aby bylo možné počítat vzájemné pohyby jednotlivých těles, musí být vytvořen ve složce 

Propagators příkazem Add Propagator silový model specifikující numerickou metodu 

výpočtů a silové vlivy na použitou družici. Konfigurace silového modelu je rozsáhlá 

a není nutné se jí v této aplikaci příliš zabývat, proto zůstane většina polí vyplněna svými 

výchozími hodnotami či jinými prvky. Nakonfigurovaný silový model použitý pro tuto 

misi lze vidět na obr. 2.21. 
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Obr. 2.21 Nastavení silového modelu 

Změněny jsou pouze hodnoty určující řád polynomu v modelu gravitace na hodnotu 20, 

aby bylo dosaženo nutné přesnosti výpočtů, a je zanedbán vliv tlaku slunečního záření na 

družici kvůli nedostupnosti přesného modelu družice. Dále byl použit atmosférický 

model JacchiaRoberts a do sekce Point Masses byla přidána tělesa ovlivňující svou 

hmotou dráhu družice – Luna (Měsíc) a Sun (Slunce). 

Obr. 2.22 Nastavení diferenciálního korektoru 
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Aby bylo možné v sekvenci mise používat sekvence příkazu Target, je třeba vytvořit 

diferenciální korektor. To lze učinit v složce Boundary Value Solvers, která je 

podsložkou Solvers. Jeho nastavením se není třeba zabývat, jelikož pro tuto aplikaci 

dobře poslouží diferenciální korektor o výchozím nastavení (viz obr. 2.22). 

2.4.1.4 Variables 

Jelikož je k dosažení cíle mise použito konečných zážehů, je žádoucí ke každému z nich 

přiřadit jednu proměnnou, která je v sekvenci mise využita k definování času hoření 

daného zážehu. Proměnnou lze přidat do složky Variables/Arrays/Strings příkazem Add 

a výběrem Variable ze zobrazené nabídky. Počáteční hodnotu lze ponechat nulovou 

(viz obr. 2.23), její hodnota bude upřesněna v sekvenci mise. Kvůli přehlednosti byla 

zvolena jména těchto proměnných od BD_3 do BD_16, což odpovídá názvům 

jednotlivých konečných zážehů. 

Obr. 2.23 Nastavení proměnné 

2.4.1.5 Coordinate Systems 

Pro většinu aplikací není pro uživatele nutné vytvářet vlastní souřadnicové systémy, 

v této aplikaci to má ovšem využití. Pokud je potřeba znázornit setrvávání satelitu nad 

jedním konkrétním místem na Zemi, je třeba pro výstup, který toto má znázornit, 

definovat použitelný souřadnicový systém. Ten může být nazván např. SatCS a jeho 

konfiguraci lze vyčíst z obr. 2.24. 

Obr. 2.24 Nastavení souřadného systému SatCS 
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Vytvořený souřadnicový systém je lokální s počátkem v družici a s osami nastavenými 

tak, aby odpovídaly přirozenému souřadnicovému systému družice. Primárním tělesem 

je Země, sekundárním tělesem satelit, jelikož nás zajímá právě jejich vzájemný pohyb 

v souřadném systému definovaném pomocí polohy právě těchto těles. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 2.4.1.2, impulzní zážeh IB_2 není vzhledem ke své povaze funkční, 

aniž by k němu byl přiřazen souřadný systém se specifickými vlastnostmi. Proto je 

zapotřebí vytvořit souřadný systém SatCS2, který bude definován dle obr. 2.25. 

Vzhledem k práci řešiče je totiž nutné, aby měly v sekvenci Target obě řešené hodnoty 

stejné znaménko, což lze vyřešit změnou směru normály vůči výše zmíněným tělesům. 

Obr. 2.25 Nastavení souřadného systému SatCS2 

2.4.1.6 Outputs 

V poslední řadě by měly být vytvořeny a nakonfigurovány také výstupy, ze kterých 

uživatel získává textové či grafické výsledky z mise (viz kap. 2.4.3). V tomto případě jsou 

využitelné zejména vykreslení trajektorie v prostoru (tzv. Orbit View), průmět trajektorie 

na povrch objektu (tzv. Ground Track Plot), grafy (tzv. XY Plot) a textová hlášení 

(tzv. Report Files). 

Reprezentace trajektorie v prostoru je užitečné znázornění manévrů, které byly 

provedeny, a obsahuje velké množství nastavení. Pro tuto práci byly zvoleny tři tyto 

reprezentace. První z nich (pojmenován OrbitView) obsahuje kompletní zobrazení všech 

provedených manévrů. Jeho nastavení lze vidět na obr. 2.26. 
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Obr. 2.26 Nastavení OrbitView 

Nastavení nijak nemění funkčnost skriptu a jejich změna se projeví pouze po grafické 

stránce, proto se není nutné většině z nich věnovat, zejména pak sekci Plot Option 

a Drawing Option. Jelikož se v tomto případě jedná o komplexní zobrazení trajektorie 

provedené mise, je dobré v sekci View Object přesunout na pravou stranu (čímž je pak 

zapnuta jejich viditelnost a trajektorie v daném souřadném systému) všechny objekty, 

které mají na misi vliv (zde CubeSat, Luna, Sun a Earth). Vzhledem k povaze zobrazení 

je sekce View Definition nastavena způsobem, aby zachycovala trajektorie kolem Země 

v jejím inerciálním souřadném systému z dostatečné vzdálenosti (určena pomocí View 

Point Vector) od svého středu (určen pomocí View Point Reference). 

Pro jasnější ilustraci prvotních manévrů je definován druhý, velice podobný pohled na 

trajektorii (pojmenovaný OrbitViewClose). Je nakonfigurován stejným způsobem jako 

předchozí, pouze s drobnými změnami provedenými především pro ilustraci jejich 

rozdílnosti (viz obr. 2.27). 
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Obr. 2.27 Nastavení OrbitViewClose 

Pro znázornění setrvávání satelitu nad jednou lokací nad Zemí lze taktéž využít tohoto 

typu výstupu. Liší se ovšem nejvíce v sekci View Definition, a to především použitím 

souřadnicového systému definovaného uživatelem. Jeho cílem je zobrazit pohled ze 

Satelitu směrem do středu Země. Nastavení pohledu (pojmenovaného SatView) je možné 

vidět na obr. 2.28. Je provedeno na základě stejných myšlenek jako předchozí dvě 

znázornění. Souřadnicový systém je přirozený a je vztažený k Zemi a pohled je veden 

z lokace, ve které se družice pohybuje, směrem do středu Země. 
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Obr. 2.28 Nastavení SatView 

Pokud je cílem uživatele sledovat i průběh nějaké veličiny v závislosti na jiné, je možné 

využít funkce XY Plot (viz obr. 2.29). 

Obr. 2.29 Nastavení XYPlot 

Pomocí tlačítek Edit X a Edit Y lze pak měnit veličiny na jednotlivých osách. Na obr. 2.29 

je graf nakonfigurován pro vykreslení závislosti zeměpisné šířky družice (tj. Longitude) 

na čase. Stejně tak lze vykreslit závislost vzdálenosti družice od středu Země (tj. RMAG) 

na čase a závislost zeměpisné délky družice (tj. Latitude) na čase. 
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Další možností grafického znázornění setrvávání nad jedním místem nad Zemí je průmět 

polohy satelitu do povrchu Země, což lze udělat pomocí funkce Ground Track Plot ve 

složce Outputs. Nastavení této funkce lze ponechat výchozí (viz obr. 2.30), jelikož 

promítá trajektorii výchozího kosmického letadla (zde CubeSat) do povrchu výchozího 

tělesa (zde Earth). 

Obr. 2.30 Nastavení GroundTrackPlot 

Pokud je potřeba získat nějaké číselné výsledky, v programu se nachází i funkce Report 

File. Složku, do které se v průběhu mise ukládají výsledky lze vytvořit pomocí příkazu 

Add a výběru Report File. Pak ji lze libovolně přejmenovat, např. zde FuelMassReport. 

Určení parametrů probíhá až ve stromu Mission Sequence. 

2.4.2 Letová sekvence (Mission Tree) 

Po dokončení konfigurace Resources Tree je možné přistoupit k samotné misi a sestavit 

dohromady jednotlivé kroky a příkazy. K jednotlivým krokům dochází převážně uvnitř 

jednotlivých sekvencí Target, ale některé příkazy je možné, často i nezbytné, použít 

mimo tuto sekvenci. Pokud jsou ale použity uvnitř sekvence, je nutné dodržet jejich 

řazení, aby byla zachována správná funkce programu. 
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V Mission Tree se nyní ve složce Mission Sequence nachází pouze jediný příkaz, a tím 

je příkaz Propagate, který do splnění svých podmínek nechává výpočet stále běžet. Po 

otevření nastavení je uživateli zobrazeno okno dle obr. 2.31. Tento počáteční krok 

simuluje přechod nosiče, který vynáší družici do vesmíru, na GTO, což je přechodová 

dráha na geostacionární oběžnou dráhu (GEO). 

Obr. 2.31 Nastavení Propagate na zeměpisnou délku 0° 

Jelikož je pro tuto aplikaci nejvhodnější měnit inklinaci v rovině rovníku, je jako parametr 

stanovena zeměpisná šířka a podmínkou ukončení pohybu je jeho nulová hodnota. Pro 

odlišení jednotlivých pohybů je možné změnit barvu trajektorie pro tento konkrétní 

pohyb. 

Následně je na místě přidat pomocí tlačítka Insert After první sekvenci Target, která má 

za cíl právě přesun rakety na GTO, což je simulováno pomocí impulzního zážehu. 

Vzhledem k předchozímu příkazu to způsobí, že se apocentrum i pericentrum bude 

nacházet v rovině rovníku, což je ideální. Pomocí tlačítka Append lze následně přidat 

první příkaz a další zařadit za něj pomocí tlačítka Insert After. Sekvence by měla vypadat 

shodně s tou na obr. 2.32. Nacházejí se zde popořadě příkazy Vary, Maneuver, 

Propagate, Achieve a za sekvencí znovu Propagate. 

 

Obr. 2.32 Target GTO sekvence 
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Nastavení příkazu Vary je znázorněno na obr. 2.33. Cílem tohoto příkazu je pomocí řešiče 

DC1 určit hodnotu proměnné (zde IB_1.Element1) tak, aby byly splněny podmínky 

stanovené v sekvenci. Je důležité dát si pozor zejména na nastavení počáteční hodnoty, 

maximálního kroku, spodní a horní hranice hodnot. 

Stanovení správné proměnné je třeba provést pomocí tlačítka Edit, načež je uživateli 

zobrazena nabídka uvedená na obr. 2.34. Jelikož se jedná o impulzní zážeh, je nutné 

pohybovat se v části Object Type v nabídce Impulsive Burn. Ze zobrazených impulzních 

zážehů je pak možné vybrat ten požadovaný a následně určit jeho konkrétní prvek v části 

Object Properties. V tomto případě se jedná o prvek 1, což je dle přirozeného 

souřadnicového systému souřadnice odpovídající okamžité rychlosti rakety. 

Obr. 2.33 Nastavení impulzního zážehu 1 
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Obr. 2.34 Volba elementu impulzního zážehu 1 

Následně je možné přesunout se k příkazu Maneuver, který zajistí aplikaci impulzního 

zážehu a tím skokovou změnu rychlosti tělesa. Jeho konfiguraci lze vidět na obr. 2.35. 

V první kolonce je možné vybrat, který impulzní zážeh bude aplikován, v druhé kolonce 

lze pak zvolit, na které těleso bude aplikován. 

Obr. 2.35 Nastavení impulzního zážehu 1 

Posledním příkazem v sekvenci je příkaz Achieve, který definuje podmínky, kterých má 

být sekvencí dosaženo. Jejich definování je zobrazeno na obr. 2.36. Pomocí parametru 

RMAG, který lze vybrat podobným způsobem jako prvek impulzního zážehu 

(viz obr. 2.37), určíme kosmickému plavidlu vzdálenost od středu uvedeného centrálního 

tělesa (zde Země). Vzhledem k pozicím Slunce a Měsíce byla požadovaná vzdálenost 

určena na 42 155 km s tolerancí 0,1 km, což umisťuje raketu asi 7 km pod GEO [3]. 

Obr. 2.36 Nastavení RMAG 
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Obr. 2.37 Výběr požadovaného prvku 

Nyní je čas vrátit se k předešlému příkazu, kterým je příkaz Propagate, kterým je třeba 

dodefinovat na něj následující příkaz Achieve. Příkaz Propagate totiž upřesňuje, ve 

kterém okamžiku má k naplnění podmínky stanovené příkazem Achieve dojít. V tomto 

případě se jedná o apocentrum orbity, v němž má této vzdálenosti raketa dosáhnout. 

Konfiguraci příkazu Propagate si lze prohlédnou na obr. 2.38. Vzhledem k povaze 

parametru (dosažení apocentra) k němu nelze přidat žádnou podmínku. Totožným 

způsobem by byl definován příkaz i pro pericentrum (také bez podmínky). Stejný příkaz 

lze provést také za sekvencí Target, aby byla znázorněna trajektorie GTO. 

Obr. 2.38 Podmínka apocentra příkazu Propagate 

Po předchozím příkazu se objekt na oběžné dráze nachází v jejím apocentru. Inklinace 

orbity je však stále nenulová. Jelikož je nejefektivnější měnit inklinaci v rovině rovníku 

a v apocentru má raketa nejnižší rychlost, je tento bod ideálním místem pro aplikaci 

zážehu, který změní inklinaci orbity na nulu. Vzhledem k malým rozměrům satelitu 

a neekonomičnosti použití zvláštního silného motoru pro změnu inklinace je v tomto 

řešení předpokládáno, že Δv udělené družici v tomto okamžiku bude provedeno jeho 

nosičem ve směru téměř kolmém na rovinu rovníku. Z tohoto také vyplývá odůvodnění 

faktu, že impulzní zážeh dva (IB_2), definovaný v kapitole 2.4.1.2, nemá ve svém 

nastavení zahrnut úbytek hmotnosti z nádrží. Sekvence příkazu Target, která dosáhne 

požadovaného výsledku, je na obr. 2.39 [3]. 
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Obr. 2.39 Sekvence Target pro dosažení nulové inklinace 

Jelikož definované impulsy pracují s přirozeným souřadnicovým systémem, přičemž je 

třeba docílit zážehu, pokud možno, kolmého na rovinu rovníku, je nutné, aby vektor 

impulzního zážehu obsahoval dvě nenulové složky. Z toho plyne, že jsou v sekvenci 

Target užity dva příkazy Vary. Pomocí prvního z nich je počítán zážeh ve směru tečném 

na vektor rychlosti kosmického letadla (tzn. element jedna vektoru), pomocí druhé je pak 

počítán směr normálový (tzn. element dva vektoru), který mění inklinaci. Následujícím 

příkazem Maneuver je zážeh aplikován. Jelikož se družice nachází v apocentru, 

podmínky manévru jsou vztaženy k opačnému bodu, tj. pericentrum, čehož je docíleno 

příkazem Propagate. Příkazy Achieve byly použity dva, aby byl systém jednoznačně 

definovaný. První podmínkou je nulová inklinace, která je cílem celého manévru, druhou 

podmínkou je mírné zvýšení pericentra, aby nedošlo ke snížení energie orbity a zároveň 

byl zážeh veden v požadovaném směru. Přesné definování příkazů Achieve lze vidět na 

obr. 2.40 a obr. 2.41. Způsob definování ostatních příkazů v sekvencích vyplývá 

z předchozích informací a z podmínek vypsaných v názvech příkazů na obr. 2.39. 

Vyčíslení počátečních podmínek příkazů Vary se pak nachází na obr. 2.42 a obr. 2.43. Za 

sekvenci Target je znovu důležité umístit příkaz Propagate, který zastaví pohyb družice 

po proběhnutí sekvence Target v apocentru oběžné dráhy. 

Obr. 2.40 Nastavení příkazu Achieve pro nulovou inklinaci 
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Obr. 2.41 Nastavení příkazu Achieve pro vzdálenost od středu Země 

Obr. 2.42 Nastavení příkazu Vary pro prvek 1 impulzního zážehu 2 

Obr. 2.43 Nastavení příkazu Vary pro prvek 2 impulzního zážehu 2 

Jelikož je cílem mise dostat družici na geostacionární oběžnou dráhu, je třeba zvýšit 

pericentrum orbity a snížit její excentricitu. Kvůli relativně slabému pohonu je nutné, aby 

k tomuto docházelo postupným zvyšováním pericentra orbity. Jelikož se po předchozím 

kroku družice (v tuto chvíli už bez nosiče) nachází v apocentru, je možné začít tyto 

manévry provádět. Použitá sekvence je znázorněna na obr. 2.44. 

Obr. 2.44 Sekvence Target vedoucí ke zvýšení pericentra oběžné dráhy 
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Tato sekvence je již provedena pomocí konečných zážehů, princip zadávání zůstává ale 

stále stejný. Pomocí příkazu Vary (viz obr. 2.45) je ale potřebné hledat dobu zážehu 

potřebnou k dosažení cíle stanoveného příkazem Achieve. Pro tento účel je využito dříve 

definovaných proměnných uložených ve složce Variables/Arrays/Strings. Pro přidání 

proměnné je potřeba po stisknutí tlačítka Edit vybrat položku Variable v sekci Object 

Type. Jelikož se jedná už o třetí sekvenci Target je účelné použít proměnnou s pořadovým 

číslem tři (viz obr. 2.46). 

Obr. 2.45 Nastavení příkazu Vary pro proměnnou BD_3 

Obr. 2.46 Výběr proměnné BD_3 

Po příkazu Vary se uvnitř sekvence nachází trojice příkazů. Jedná se o příkaz 

BeginFiniteBurn a příkaz Propagate následovaný příkazem EndFiniteBurn. 

V nastavení příkazů startujících a ukončujících zážeh je potřeba pouze zvolit těleso, na 

které má být zážeh aplikován, a který zážeh má být proveden (viz obr. 2.47). Pro příkaz 

Propagate je tentokrát použit parametr uplynulých sekund (tzn. ElapsedSec), přičemž 

jeho podmínka se musí rovnat proměnné BD_3 (viz obr. 2.48), která byla použita 

v příkazu Vary v té samé sekvenci Target. 
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Obr. 2.47 Nastavení spuštění i ukončení konečného zážehu FB_3 

Obr. 2.48 Nastavení podmínky příkazu Propagate pomocí proměnné BD_3 

Sekvence Target je následně ukončena příkazem Propagate, který definuje, že k dosažení 

podmínky má dojít v pericentru orbity, a příkazem Achieve, jehož konfiguraci lze vidět 

na obr. 2.49. Po provedení této sekvence se tedy družice nachází v pericentru orbity ve 

vzdálenosti 12 000 km od středu Země. Aby mohl výstup na GEO pokračovat, je nutné 

přidat za sekvenci Target příkaz Propagate, který družici přesune do apocentra. 

Obr. 2.49 Nastavení příkazu Achieve pro perigeum ve vzdálenosti 12 000 km od středu 

Země 

Stejným způsobem může být provedeno několik dalších zvýšení energie orbity. Celkem 

je tuto iteraci dobré provést čtyřikrát. Jelikož je řešení vysoce podobné předchozí 

sekvenci Target, je na obr. 2.50 nastíněno pouze řešení tohoto problému. 
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Obr. 2.50 Sekvence Target sloužící k postupnému zvýšení pericentra oběžné dráhy 

Jednotlivé sekvence se liší pouze výškou pericentra dosaženou na jejím konci, případně 

barvou jednotlivých trajektorií pro přehlednost a počátečními podmínkami příkazů Vary 

nastavenými pro rychlejší výpočet. Mezi sekvencí IV a V je ovšem jeden příkaz 

Propagate navíc oproti předchozím iteracím příkazů. Jelikož se se zvyšující se velikostí 

hlavní poloosy eliptické orbity zvyšuje perioda oběhu satelitu kolem Země, docházelo by 

při jejím dalším zvýšení k velmi pomalému přesunu satelitu nad požadované místo. Cílem 

této mise je pro názornost přesunout satelit přesně na nultý poledník, proto je nutné 

nejdříve dopravit satelit blíže k této destinaci, čehož je docíleno právě příkazem 

Propagate. Díky tomuto příkazu výpočet poběží, dokud se družice nedostane na 60   ° z. d. 

(viz obr. 2.51), pro což je nutný parametr Longitude a podmínka -60. 

Obr. 2.51 Nastavení příkazu Propagate pomocí parametru zeměpisné délky 

Stejně tak je důležité poznamenat, že na sekvenci Target pojmenovanou Targer Higher 

Altitude V už nenavazuje příkaz Propagate, který by družici přesunul do apocentra orbity. 
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Jelikož se výška pohybu družice blíží výšce GEO je nutné zpřesnit vzdálenost apocentra. 

Po předchozí sekvenci Target se družice nachází v pericentru, tím pádem je možné 

upravit vzdálenost apocentra další sekvencí Target (viz obr. 2.52). 

Obr. 2.52 Sekvence Target zvyšující apocentrum orbity 

Jak tedy z této sekvence vyplývá, v apocentru orbity družice dosahuje po aplikaci zážehu 

vzdálenosti od středu Země 42 164,2 km (viz obr. 2.53). 

Obr. 2.53 Nastavení příkazu Achieve pro RMAG rovnající se 42 164,2 km 

V této fázi mise je nezbytné nechat satelit doputovat ještě blíže požadované destinaci, 

čehož lze znovu docílit pomocí příkazu Propagate za použití parametru Longitude 

(viz obr. 2.54). Aby mohlo být provedeno snížení excentricity orbity na nulu zároveň se 

zvýšením pericentra a zachováním výšky apocentra, je za tento příkaz vložen další příkaz 

Propagate, který družici přesune do apocentra. 

Obr. 2.54 Nastavení podmínky a parametru příkazu Propagate 
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V tomto momentě se tedy družice nachází v apocentru a cílem navazující sekvence 

Target (viz obr. 2.52) je umístění družice nad požadované místo. Toho lze docílit 

vypočtením zážehu, který způsobí změnu velikosti hlavní poloosy takovou, že rozdíl 

v periodách oběhu družice okolo Země a rotace Země kolem své osy vyústí ve změnu 

polohy průmětu pozice družice velikosti rovnající se rozdílu polohy průmětu současné 

polohy a požadované polohy na oběžné dráze. To znamená, že pomocí této sekvence se 

apocentrum orbity bude po provedení zážehu nacházet přesně nad nultým poledníkem, 

což vyplývá z kombinace příkazů Propagate a Achieve v dané sekvenci (viz obr. 2.55 

a obr. 2.56). 

Obr. 2.55 Sekvence Target sloužící k dosažení správné pozice nad Zemí 

Obr. 2.56 Nastavení příkazu Achieve pro požadovanou finální lokaci 

Protože se družice v tomto momentě nachází na požadované zeměpisné délce, protože se 

nachází v apocentru eliptické orbity a protože je pericentrum dostatečně vysoko na to, 

aby toho motor zvládl krátkým konečným zážehem docílit, je možné převést eliptickou 

oběžnou dráhu na kruhovou, k čemuž je využita sekvence Target na obr. 2.57. 

Obr. 2.57 Sekvence Target sloužící k dosažení nulové excentricity 
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Tato sekvence se ale liší jednou maličkostí. Jelikož je excentricita parametrem 

definujícím orbitu jako celek, není třeba dodefinovat příkaz Achieve příkazem Propagate. 

Nastavení příkazu Achieve je zobrazeno na obr. 2.58. Aby bylo dosaženo dostatečné 

kruhovitosti, je třeba si dát pozor, aby byla tolerance dostatečně malá. 

Obr. 2.58 Nastavení příkazu Achieve sloužícího k dosažení nulové excentricity 

Po provedení tohoto příkazu se družice nachází na geostacionární oběžné dráze. Pro účely 

následné optimalizace je záhodno vložit za tuto sekvenci příkaz Report (viz obr. 2.61), 

díky kterému lze uložit do již vytvořené složky (zde FuelMass_ReportFile) hlášení 

o požadovaných proměnných. Pro účely této mise nejlépe poslouží data o hmotnosti 

zbylého paliva v první nádrži a vzdálenost, ve které se v daném okamžiku CubeSat 

nachází (viz obr. 2.59). 

Obr. 2.59 Nastavení složky hlášení 

Parametry jsou vybírány tradičním způsobem jako na obr. 2.60. 
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Obr. 2.60 Výběr parametru satelitu 

Obr. 2.61 Hlášení a rovnice měnící hmotnost satelitu 

Jelikož se satelit nachází na GEO, není již potřeba používat silnější motor, který je možné 

od satelitu spolu s nádrží, která obsahuje zbylé palivo, odpojit. To lze simulovat pomocí 

příkazu Equation, kterým lze přepsat formou rovnice některou z hodnot. Toto lze vyřešit 

několika způsoby, např. dle obr. 2.62 a obr. 2.63. 

Obr. 2.62 Definování první rovnice 

Obr. 2.63 Definování druhé rovnice 

V první z rovnic je stanovena nová suchá hmotnost (tzn. bez paliva) satelitu. Není do ní 

započítána hmotnost použitého motoru. Jelikož se v nádrži pro první motor nacházelo 

ještě palivo, je nejjednodušší simulovat odpojení této nádrže odečtením současné 

hmotnosti paliva od suché hmotnosti satelitu. 
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Poté ve zpracování mise následuje demonstrace funkčnosti předchozích manévrů 

setrváváním na oběžné dráze a pomocí příkazu For také udržováním správné výšky po 

nějaký časový úsek (viz obr. 2.64). 

Obr. 2.64 Smyčka For sloužící k udržení výšky družice 

Zaprvé je nutné vytvořit smyčku For (viz obr. 2.65). Proměnnou I, start na hodnotě 1 

a přírůstek 1 příkaz vytváří automaticky, je třeba zvolit pouze ukončení smyčky, zde 

např. 60. 

Obr. 2.65 Definování smyčky For 

Uvnitř smyčky For se pak nachází dvojice příkazů Propagate. První z nich je definován 

parametrem uplynulých dnů (tzn. ElapsedDays), což lze vidět na obr. 2.66, druhý je 

vzhledem k následujícímu příkazu definován parametrem apocentra (tzn. Apoapsis). 
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Obr. 2.66 Nastavení příkazu Propagate s parametrem uplynulých dnů 

Následujícím příkazem je totiž příkaz řídící tok, If. Jeho konfiguraci lze vidět na 

obr. 2.67. Podmínek pro spuštění příkazů v podkategorii příkazu If je možno přidat více, 

zde je možné vystačit si se dvěma podmínkami. První podmínka se váže k velikosti hlavní 

poloosy elipsy, která se váže na periodu oběhu družice. Délka hlavní poloosy by, jak 

plyne z předchozích zkušeností, neměla klesnout pod uvedenou hodnotu. Aby nedošlo 

k přílišnému navýšení orbity, je dobré přidat příkazu (dvojklikem na volné okno pod 

nápisem If) ještě jednu podmínku, která zaručí, že se ve svém apocentru nebude satelit 

vyskytovat v příliš vysoké vzdálenosti. Aby tedy došlo k provedení příkazů uvnitř 

příkazu If, musí být obě tyto podmínky splněny zároveň. 

Obr. 2.67 Nastavené příkazu If 

Uvnitř příkazu If jsou definovány dvě sekvence Target, které se znovu podobají 

předchozím sekvencím (viz obr. 2.68). 
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Obr. 2.68 Sekvence Target uvnitř smyčky For 

Jelikož se ve chvíli spuštění této části skriptu nachází družice v apocentru, které se 

nachází ve vzdálenosti nižší než 42 165 km od středu Země, ale číslo je pokaždé lehce 

odlišné, je v každém případě fungující strategií přesunout družici do pericentra příkazem 

Propagate. Následně lze využít první sekvence Target ke zvýšení apocentra na hodnotu 

42 167 km s tolerancí 0,1 km. Po této sekvenci se tedy satelit nachází v apocentru oběžné 

dráhy. Z toho plyne, že je možné dalším zážehem ve směru vektoru rychlosti ve druhé 

sekvenci Target zvýšit kruhovitost oběžné dráhy a snížit tak její excentricitu, která se 

během času zvyšuje. Nastavení příkazů Achieve je možné vidět na obr. 2.69 a obr. 2.70. 

Obr. 2.69 Nastavení příkazu Achieve k dosažení vyššího apocentra ve smyčce For 

Obr. 2.70 Nastavení příkazu Achieve k dosažení nulové excentricity ve smyčce For 
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Po této zkrácené simulaci života satelitu je nutné zajistit jeho odstranění z geostacionární 

oběžné dráhy. Vzhledem k relativně slabému pohonu je nutné provést tento manévr 

dvěma Hohmannovými přechody. Pomocí prvního z nich je po přemístění družice do 

apocentra provedeno zvýšení vzdálenosti nového apocentra, následný přesun do tohoto 

bodu a konečně také zvýšení kruhovitosti (viz obr. 2.71). Vše je prováděno obvyklými 

způsoby s poněkud sníženou přesností, jelikož se jedná pouze o přechodnou orbitu. 

Obr. 2.71 Hohmannův přesun z GEO na vyšší orbitu 

Aby byla družice odklizena do bezpečné vzdálenosti od geostacionární oběžné dráhy, je 

nutné provést podobný manévr ještě jednou (viz obr. 2.72). Konečná vzdálenost od středu 

Země je tedy 42 500 km, což je dostatečné. 
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Obr. 2.72 Hohmannův přesun na hřbitovní orbitu 

Jako zakončení skriptu bylo zvoleno použití příkazu Propagate (viz obr. 2.73), který 

simuluje novou trajektorii CubeSatu, na které bude odstaven z provozu a ponechán. 

Obr. 2.73 Nastavení příkazu Propagate za pomoci uplynulých dnů 

2.4.3 Kontrola výstupů (Output Tree) 

Jakmile je mise spuštěna, průběžné výsledky je možné sledovat na hlavní obrazovce jak 

v podobě nakonfigurovaných výstupů, tak v podobě oken, z nichž každé přísluší jedné 

sekvenci Target. Pokud výpočet fungoval správným způsobem, každé z těchto oken 

obsahuje nápis Converged uvnitř zeleného rámečku (viz obr. 2.74). V těchto tabulkách 

lze také vyčíst konkrétní vypočítané hodnoty pro použité proměnné a jejich odchylku od 

požadovaného výsledku, což slouží k optimalizaci výpočtů. 
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Obr. 2.74 Okno výpočtu sekvence Target pro impulzní zážeh IB_2 

V neposlední řadě, po ukončení výpočtu, jsou uživateli nabídnuty výstupy, které předtím 

byly definovány. V tomto případě se jedná o komplexní pohled na trajektorii družice, 

OrbitView (viz obr. 2.75), pohled na trajektorii prvotní fáze výstupu družice, 

OrbitViewClose (viz obr. 2.76), pohled z lokace družice směrem k Zemi, SatView 

(viz obr. 2.77), průmět trajektorie družice do zemského povrchu, GroundTrackPlot 

(viz obr. 2.78), číselný záznam požadovaných proměnných, FuelMass_ReportFile 

(viz obr. 2.79), vykreslení závislosti vzdálenosti družice od středu Země na čase, 

Radius_time (viz obr. 2.80), vykreslení závislosti zeměpisné šířky družice na čase, 

Latitude_time (viz obr. 2.81) a vykreslení závislosti zeměpisné délky družice na čase, 

Longitude_time (viz obr. 2.82). 

Grafické záznamy trajektorií je možné spustit zpětně jako animaci a ověřit si tak správnost 

fungování celého výpočtu. V prostorových animacích lze navíc i měnit úhel pohledu 

a přiblížení, což může ušetřit množství definovaných výstupů. Číselné hodnoty lze použít 

pro optimalizaci celého výpočtu, která byla provedena pomocí dalších skriptů 

(viz přílohu 2). Grafy můžou sloužit jako jistá alternativa k animacím při nemožnosti 

jejich předvedení např. v tištěných pracích. Výstupy je také dále možné modifikovat 

mnoha různými způsoby dle vkusu uživatele, zde se vyskytuje pouze pár z nich. 
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Obr. 2.75 Výstup OrbitView 

Obr. 2.76 Výstup OrbitViewClose 
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Obr. 2.77 Výstup SatView 

Obr. 2.78 Výstup GroundTrackPlot 

Obr. 2.79 Výstup FuelMass_ReportFile zobrazující RMAG [km] a hmotnost paliva [kg] 
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Obr. 2.80 Výstup Radius_time zobrazující závislost RMAG [km] na MJD [d] 

Obr. 2.81 Výstup Latitude_time zobrazující závislost zeměpisné šířky [°] na MJD [d] 

Obr. 2.82 Výstup Longitude_time zobrazující závislost zeměpisné délky [°] na MJD [d] 

Na uvedených grafech je možné si povšimnout, jakým způsobem mise probíhala, jelikož 

je na nich zachycena výška, zeměpisná šířka i zeměpisná délka družice. Na grafu 

znázorňujícím průběh výšky v čase je možné si povšimnout, že družice opravdu na dané 

rozlišovací úrovni držela konstantní výšku. Na grafu vykreslujícím průběh zeměpisné 

šířky v čase je možné zaznamenat, že družice byla postupně působením gravitačních sil 

od Slunce a Měsíce vychylována z roviny rovníku. Její inklinace však zůstala po dobu 

simulace pohybu po GEO dostatečně malá. Na posledním grafu je možné zpozorovat 

změnu zeměpisné délky, způsob, jakým bylo dosaženo požadované lokace, a časový 

úsek, ve kterém byla zeměpisná délka konstantní, což potvrzuje předchozí data a úspěšně 

uzavírá kontrolu správnosti výsledků simulace. 

2.5 Analýza mise 

Ze závěru předchozí kapitoly vyplývá, že simulace mise přinesla uspokojivé výsledky. 

Mise v této práci uskutečněná je ovšem pouze základní ukázkou a je především ukázkou 
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práce s programem GMAT. Reálný návrh mise do vesmíru je mnohem komplexnější, 

jelikož musí zahrnovat všemožné jiné vlivy, které mohou ovlivnit průběh mise. Může se 

jednat např. o úhybné manévry, které nelze předvídat, a proto nemohou být ve skriptu 

automatizovány. Další otázkou je řízení satelitu ze Země nebo jeho výdrž v extrémním 

prostředí vesmíru, kde na družici působí různé typy částic negativně ovlivňující jeho 

elektroniku, ale také sluneční záření, které výrazně ovlivňuje, z jakých materiálů je satelit 

vyroben. Co je v simulaci zahrnuto, je nezbytnost udržování oběžných drah v relativní 

čistotě, což znamená, že musí být satelit po konci svého života do 25 let přemístěn na 

hřbitovní orbitu nebo musí shořet v atmosféře [3]. 

Na počátku simulace byl stanoven předpoklad, že mise může být uskutečněna v roce 

2022. S tím se pojí možnost pokusit se optimalizovat datum startu při zachování ostatních 

počátečních podmínek, přičemž je možné zkoumat jak vliv Měsíce, tak vliv Slunce na 

výstup družice a zůstatek jejího paliva. Toto bylo provedeno pomocí zjednodušených 

skriptů uvedených v příloze 2. Jelikož nebylo možné výsledky v surové formě 

porovnávat, protože se družice vyskytovaly na různých kruhových drahách (v různé 

výšce) a s jiným množstvím zbylého paliva, musely být výsledky přepočítány podle 

rovnic (28) a (35) na stejné množství paliva. Poté byly srovnány velikosti hlavních poloos 

eliptických drah, které jsou dle rovnice (24) jedinou proměnnou určující energii orbity. 

Z těchto výsledku byly získány následující grafy. 

Graf 1 Vliv polohy Slunce na velikost hlavní poloosy v průběhu roku 
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Z grafu č. 1 vyplývá, že gravitační vliv Slunce je periodický se dvěma lokálními maximy 

za rok. Výhodné je tedy za daných počátečních podmínek startovat na přelomu října 

a listopadu. 

Graf 2 Vliv polohy Měsíce na velikost hlavní poloosy v průběhu tří měsíců 

Z grafu č. 2 vyplývá, že taktéž vliv Měsíce je periodický, přičemž jeho jednoměsíční 

perioda obsahuje dvě lokální maxima. Při prozkoumání grafických výstupů lze pozorovat 

korelaci maxim způsobených vlivem Měsíce i Slunce, jelikož se obě maxima objevují ve 

chvílích, kdy se Měsíc i Slunce pohybují v obdobném směru vůči orbitě. 
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Graf 3 Vliv polohy Měsíce a Slunce na velikost hlavní poloosy orbity v průběhu roku 2022 

Graf č. 3 je kombinací efektů zobrazených v grafu č. 1 a v grafu č. 2 a plyne z něj, že při 

zachování počátečních podmínek je nejlepší zahájit misi okolo 25. října nebo 17. dubna. 

Proto bylo pro počátek mise zvoleno datum 25. října. Datum startu lze ovšem změnit na 

jiný den, je nicméně nutné změnit také počáteční podmínky (tj. změna orientace počáteční 

orbity), aby zůstala zachována vyšší efektivita využití paliva při letu. 

Na závěr je tedy možné celou misi shrnout a uzavřít ji jako proveditelnou. Díky dalším 

pomocným skriptům byla také optimalizována a podařilo se v ní tedy dostat CubeSat na 

geostacionární oběžnou dráhu nad požadovanou lokaci, kterou je nultý poledník. 

Následně se podařilo družici na místě v rámci tolerance udržet, a nakonec ji navíc po čase 

přesunout na hřbitovní orbitu. 
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Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit podklady pro užívání softwaru GMAT ve výuce a tyto znalosti 

předvést na návrhu mise na geostacionární oběžnou dráhu v již zmíněném programu. 

První část práce je věnována samotnému programu. Objevují se zde obecné informace 

o tomto softwaru a popis jeho pracovního prostředí. Práce se dále zaobírá také základními 

pojmy a příkazy, které jsou pro pohodlnou práci v softwaru důležité. 

Druhá část práce zprvu seznamuje čtenáře se základy orbitální mechaniky. Poté uživatele 

postupně provádí návrhem mise od stanovení cílů, přes přípravu mise, až po zpracování 

požadavků v grafickém prostředí softwaru GMAT a následné zhodnocení výsledků 

simulace. 

V závěru práce byla určena též optimální data pro start v roce 2022, přičemž v úvahu byl 

brán gravitační vliv Měsíce a Slunce. I přesto se jedná pouze o jednoduchý model 

vesmírné mise, který nezahrnuje vlivy jako je tlak od slunečního záření, vesmírný odpad, 

meteoroidy, problematiku řízení satelitů ani životnost jednotlivých komponent 

v prostředí vesmíru. 

V budoucnu by tudíž šlo práci rozšířit o některé významné vlivy a o detailnější zpracování 

návrhu samotné družice. Potenciálně se lze věnovat i skriptovému rozhraní. 

Práci samotnou ovšem nelze využít jako jediný zdroj informací pro práci s programem 

GMAT, jelikož se snaží demonstrovat pouze základní možnosti softwaru, které však dává 

do souvislostí s teoretickými základy orbitální mechaniky letu. 
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Seznam použitých zkratek 
AOP  Argument of Perigee    Argument Pericentra 

BD  Burn Duration    Doba zážehu 

ECC  Eccentricity     Excentricita 

FB  Finite Burn     Konečný zážeh 

GEO  Geostationary Earth Orbit   Geostacionární oběžná dráha 

GMAT General Mission Analysis Orbit  Nástroj k analýze misí 

GTO  Geostationary Transfer Orbit  Přechodová dráha na GEO 

IB  Impulsive Burn    Impulzní zážeh 

INC  Inclination     Inklinace 

LEO  Low Earth Orbit    Nízká oběžná dráha 

MJD  Modified Julian Date    Modifikov. juliánské datum 

RAAN  Right Ascension of the Ascending Node Délka vzestupného uzlu 

RMAG Position Vector Magnitude   Velikost vektoru polohy 

SMA  Semi-major Axis    Hlavní poloosa 

TA  True Anomaly     Pravá anomálie 
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Příloha 1 
%General Mission Analysis Tool(GMAT) Script 

%Created: 2020-02-17 20:01:40 

 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Spacecraft 

%---------------------------------------- 

 

Create Spacecraft CubeSat; 

GMAT CubeSat.DateFormat = UTCGregorian; 

GMAT CubeSat.Epoch = '25 Oct 2022 00:00:00.000'; 

GMAT CubeSat.CoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT CubeSat.DisplayStateType = Keplerian; 

GMAT CubeSat.SMA = 6899.999999999995; 

GMAT CubeSat.ECC = 2.459979651951634e-016; 

GMAT CubeSat.INC = 5.300000000000008; 

GMAT CubeSat.RAAN = 360; 

GMAT CubeSat.AOP = 0; 

GMAT CubeSat.TA = 1.478779333471098e-006; 

GMAT CubeSat.DryMass = 3; 

GMAT CubeSat.Cd = 0.8; 

GMAT CubeSat.Cr = 1.8; 

GMAT CubeSat.DragArea = 0.01; 

GMAT CubeSat.SRPArea = 1; 

GMAT CubeSat.Tanks = {ChemTank_Stage1, ChemTank_Stage2}; 

GMAT CubeSat.Thrusters = {ChemThruster_Stage1, ChemThruster_Stage2}; 

GMAT CubeSat.NAIFId = -10006001; 

GMAT CubeSat.NAIFIdReferenceFrame = -9006001; 

GMAT CubeSat.OrbitColor = Red; 

GMAT CubeSat.TargetColor = Teal; 

GMAT CubeSat.OrbitErrorCovariance = [ 1e+070 0 0 0 0 0 ; 0 1e+070 0 0 

0 0 ; 0 0 1e+070 0 0 0 ; 0 0 0 1e+070 0 0 ; 0 0 0 0 1e+070 0 ; 0 0 0 0 

0 1e+070 ]; 

GMAT CubeSat.CdSigma = 1e+070; 

GMAT CubeSat.CrSigma = 1e+070; 

GMAT CubeSat.Id = 'SatId'; 

GMAT CubeSat.Attitude = CoordinateSystemFixed; 

GMAT CubeSat.SPADSRPScaleFactor = 1; 

GMAT CubeSat.ModelFile = 'aura.3ds'; 

GMAT CubeSat.ModelOffsetX = 0; 

GMAT CubeSat.ModelOffsetY = 0; 

GMAT CubeSat.ModelOffsetZ = 0; 

GMAT CubeSat.ModelRotationX = 0; 

GMAT CubeSat.ModelRotationY = 0; 

GMAT CubeSat.ModelRotationZ = 0; 

GMAT CubeSat.ModelScale = 1; 

GMAT CubeSat.AttitudeDisplayStateType = 'Quaternion'; 

GMAT CubeSat.AttitudeRateDisplayStateType = 'AngularVelocity'; 

GMAT CubeSat.AttitudeCoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT CubeSat.EulerAngleSequence = '321'; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Hardware Components 

%---------------------------------------- 

 

Create ChemicalThruster ChemThruster_Stage1; 
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GMAT ChemThruster_Stage1.CoordinateSystem = Local; 

GMAT ChemThruster_Stage1.Origin = Earth; 

GMAT ChemThruster_Stage1.Axes = VNB; 

GMAT ChemThruster_Stage1.ThrustDirection1 = 1; 

GMAT ChemThruster_Stage1.ThrustDirection2 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.ThrustDirection3 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.DutyCycle = 1; 

GMAT ChemThruster_Stage1.ThrustScaleFactor = 1; 

GMAT ChemThruster_Stage1.DecrementMass = true; 

GMAT ChemThruster_Stage1.Tank = {ChemTank_Stage1}; 

GMAT ChemThruster_Stage1.MixRatio = [ 1 ]; 

GMAT ChemThruster_Stage1.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C1 = 20; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C2 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C3 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C4 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C5 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C6 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C7 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C8 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C9 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C10 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C11 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C12 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C13 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C14 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C15 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.C16 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K1 = 222; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K2 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K3 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K4 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K5 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K6 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K7 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K8 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K9 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K10 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K11 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K12 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K13 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K14 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K15 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage1.K16 = 0; 

 

Create ChemicalTank ChemTank_Stage1; 

GMAT ChemTank_Stage1.AllowNegativeFuelMass = false; 

GMAT ChemTank_Stage1.FuelMass = 4.5; 

GMAT ChemTank_Stage1.Pressure = 550; 

GMAT ChemTank_Stage1.Temperature = 20; 

GMAT ChemTank_Stage1.RefTemperature = 20; 

GMAT ChemTank_Stage1.Volume = 0.45; 

GMAT ChemTank_Stage1.FuelDensity = 1011; 

GMAT ChemTank_Stage1.PressureModel = PressureRegulated; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Hardware Components 

%---------------------------------------- 
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Create ChemicalThruster ChemThruster_Stage2; 

GMAT ChemThruster_Stage2.CoordinateSystem = Local; 

GMAT ChemThruster_Stage2.Origin = Earth; 

GMAT ChemThruster_Stage2.Axes = VNB; 

GMAT ChemThruster_Stage2.ThrustDirection1 = 1; 

GMAT ChemThruster_Stage2.ThrustDirection2 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.ThrustDirection3 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.DutyCycle = 1; 

GMAT ChemThruster_Stage2.ThrustScaleFactor = 1; 

GMAT ChemThruster_Stage2.DecrementMass = true; 

GMAT ChemThruster_Stage2.Tank = {ChemTank_Stage2}; 

GMAT ChemThruster_Stage2.MixRatio = [ 1 ]; 

GMAT ChemThruster_Stage2.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C1 = 0.5; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C2 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C3 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C4 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C5 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C6 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C7 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C8 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C9 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C10 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C11 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C12 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C13 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C14 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C15 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.C16 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K1 = 285; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K2 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K3 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K4 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K5 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K6 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K7 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K8 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K9 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K10 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K11 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K12 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K13 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K14 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K15 = 0; 

GMAT ChemThruster_Stage2.K16 = 0; 

 

Create ChemicalTank ChemTank_Stage2; 

GMAT ChemTank_Stage2.AllowNegativeFuelMass = false; 

GMAT ChemTank_Stage2.FuelMass = 0.31; 

GMAT ChemTank_Stage2.Pressure = 1500; 

GMAT ChemTank_Stage2.Temperature = 20; 

GMAT ChemTank_Stage2.RefTemperature = 20; 

GMAT ChemTank_Stage2.Volume = 0.00025; 

GMAT ChemTank_Stage2.FuelDensity = 1260; 

GMAT ChemTank_Stage2.PressureModel = PressureRegulated; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- ForceModels 

%---------------------------------------- 
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Create ForceModel Propagator1_ForceModel; 

GMAT Propagator1_ForceModel.CentralBody = Earth; 

GMAT Propagator1_ForceModel.PrimaryBodies = {Earth}; 

GMAT Propagator1_ForceModel.PointMasses = {Luna, Sun}; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP = On; 

GMAT Propagator1_ForceModel.RelativisticCorrection = Off; 

GMAT Propagator1_ForceModel.ErrorControl = RSSStep; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.Degree = 4; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.Order = 4; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.StmLimit = 100; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.PotentialFile = 

'JGM2.cof'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.TideModel = 'None'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP.Flux = 1367; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP.SRPModel = Spherical; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP.Nominal_Sun = 149597870.691; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.AtmosphereModel = JacchiaRoberts; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.HistoricWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.PredictedWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.CSSISpaceWeatherFile = 'SpaceWeather-

All-v1.2.txt'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.SchattenFile = 'SchattenPredict.txt'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.F107 = 150; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.F107A = 150; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.MagneticIndex = 3; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.SchattenErrorModel = 'Nominal'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.SchattenTimingModel = 'NominalCycle'; 

 

 

%---------------------------------------- 

%---------- ForceModels 

%---------------------------------------- 

 

Create ForceModel LowEarthProp_ForceModel; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.CentralBody = Earth; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.PrimaryBodies = {Earth}; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.PointMasses = {Luna, Sun}; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.SRP = Off; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.RelativisticCorrection = Off; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.ErrorControl = RSSStep; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.Degree = 20; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.Order = 20; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.StmLimit = 100; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.PotentialFile = 

'JGM2.cof'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.TideModel = 'None'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.AtmosphereModel = JacchiaRoberts; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.HistoricWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.PredictedWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.CSSISpaceWeatherFile = 

'SpaceWeather-All-v1.2.txt'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.SchattenFile = 

'SchattenPredict.txt'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.F107 = 150; 
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GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.F107A = 150; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.MagneticIndex = 3; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.SchattenErrorModel = 'Nominal'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.SchattenTimingModel = 

'NominalCycle'; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Propagators 

%---------------------------------------- 

 

Create Propagator LowEarthProp; 

GMAT LowEarthProp.FM = LowEarthProp_ForceModel; 

GMAT LowEarthProp.Type = RungeKutta89; 

GMAT LowEarthProp.InitialStepSize = 60; 

GMAT LowEarthProp.Accuracy = 9.999999999999999e-012; 

GMAT LowEarthProp.MinStep = 0.001; 

GMAT LowEarthProp.MaxStep = 2700; 

GMAT LowEarthProp.MaxStepAttempts = 50; 

GMAT LowEarthProp.StopIfAccuracyIsViolated = true; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Burns 

%---------------------------------------- 

 

Create ImpulsiveBurn IB_1; 

GMAT IB_1.CoordinateSystem = Local; 

GMAT IB_1.Origin = Earth; 

GMAT IB_1.Axes = VNB; 

GMAT IB_1.Element1 = 0; 

GMAT IB_1.Element2 = 0; 

GMAT IB_1.Element3 = 0; 

GMAT IB_1.DecrementMass = false; 

GMAT IB_1.Isp = 300; 

GMAT IB_1.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

 

Create ImpulsiveBurn IB_2; 

GMAT IB_2.CoordinateSystem = SatCS2; 

GMAT IB_2.Element1 = 0; 

GMAT IB_2.Element2 = 0; 

GMAT IB_2.Element3 = 0; 

GMAT IB_2.DecrementMass = false; 

GMAT IB_2.Isp = 300; 

GMAT IB_2.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

 

Create FiniteBurn FB_3; 

GMAT FB_3.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_3.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_4; 

GMAT FB_4.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_4.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_5; 

GMAT FB_5.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_5.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_6; 

GMAT FB_6.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_6.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 
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Create FiniteBurn FB_7; 

GMAT FB_7.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_7.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_8; 

GMAT FB_8.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_8.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_9; 

GMAT FB_9.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_9.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_10; 

GMAT FB_10.Thrusters = {ChemThruster_Stage1}; 

GMAT FB_10.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_11; 

GMAT FB_11.Thrusters = {ChemThruster_Stage2}; 

GMAT FB_11.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_12; 

GMAT FB_12.Thrusters = {ChemThruster_Stage2}; 

GMAT FB_12.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_13; 

GMAT FB_13.Thrusters = {ChemThruster_Stage2}; 

GMAT FB_13.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_14; 

GMAT FB_14.Thrusters = {ChemThruster_Stage2}; 

GMAT FB_14.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_15; 

GMAT FB_15.Thrusters = {ChemThruster_Stage2}; 

GMAT FB_15.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_16; 

GMAT FB_16.Thrusters = {ChemThruster_Stage2}; 

GMAT FB_16.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Coordinate Systems 

%---------------------------------------- 

 

Create CoordinateSystem SatCS; 

GMAT SatCS.Origin = CubeSat; 

GMAT SatCS.Axes = ObjectReferenced; 

GMAT SatCS.XAxis = V; 

GMAT SatCS.YAxis = N; 

GMAT SatCS.Primary = Earth; 

GMAT SatCS.Secondary = CubeSat; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Coordinate Systems 

%---------------------------------------- 

 

Create CoordinateSystem SatCS2; 

GMAT SatCS2.Origin = CubeSat; 
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GMAT SatCS2.Axes = ObjectReferenced; 

GMAT SatCS2.XAxis = V; 

GMAT SatCS2.YAxis = -N; 

GMAT SatCS2.Primary = Earth; 

GMAT SatCS2.Secondary = CubeSat; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Solvers 

%---------------------------------------- 

 

Create DifferentialCorrector DC1; 

GMAT DC1.ShowProgress = true; 

GMAT DC1.ReportStyle = Normal; 

GMAT DC1.ReportFile = 'DifferentialCorrectorDefaultDC.data'; 

GMAT DC1.MaximumIterations = 25; 

GMAT DC1.DerivativeMethod = ForwardDifference; 

GMAT DC1.Algorithm = NewtonRaphson; 

%---------------------------------------- 

%---------- Subscribers 

%---------------------------------------- 

 

Create OrbitView OrbitView; 

GMAT OrbitView.SolverIterations = Current; 

GMAT OrbitView.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT OrbitView.Size = [ 0.412739965095986 0.4507575757575758 ]; 

GMAT OrbitView.RelativeZOrder = 137; 

GMAT OrbitView.Maximized = false; 

GMAT OrbitView.Add = {CubeSat, Earth, Sun, Luna}; 

GMAT OrbitView.CoordinateSystem = EarthMJ2000Ec; 

GMAT OrbitView.DrawObject = [ true true true true ]; 

GMAT OrbitView.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT OrbitView.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT OrbitView.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT OrbitView.ShowPlot = true; 

GMAT OrbitView.MaxPlotPoints = 20000; 

GMAT OrbitView.ShowLabels = true; 

GMAT OrbitView.ViewPointReference = Earth; 

GMAT OrbitView.ViewPointVector = [ 100000 40000 80000 ]; 

GMAT OrbitView.ViewDirection = Earth; 

GMAT OrbitView.ViewScaleFactor = 1; 

GMAT OrbitView.ViewUpCoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT OrbitView.ViewUpAxis = Z; 

GMAT OrbitView.EclipticPlane = Off; 

GMAT OrbitView.XYPlane = Off; 

GMAT OrbitView.WireFrame = Off; 

GMAT OrbitView.Axes = On; 

GMAT OrbitView.Grid = Off; 

GMAT OrbitView.SunLine = Off; 

GMAT OrbitView.UseInitialView = On; 

GMAT OrbitView.StarCount = 7000; 

GMAT OrbitView.EnableStars = On; 

GMAT OrbitView.EnableConstellations = On; 

 

Create GroundTrackPlot GroundTrackPlot; 

GMAT GroundTrackPlot.SolverIterations = Current; 

GMAT GroundTrackPlot.UpperLeft = [ 0 0.4393939393939394 ]; 

GMAT GroundTrackPlot.Size = [ 0.4694589877835951 0.4450757575757576 ]; 

GMAT GroundTrackPlot.RelativeZOrder = 117; 

GMAT GroundTrackPlot.Maximized = false; 
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GMAT GroundTrackPlot.Add = {CubeSat}; 

GMAT GroundTrackPlot.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT GroundTrackPlot.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT GroundTrackPlot.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT GroundTrackPlot.ShowPlot = true; 

GMAT GroundTrackPlot.MaxPlotPoints = 20000; 

GMAT GroundTrackPlot.CentralBody = Earth; 

GMAT GroundTrackPlot.TextureMap = 'ModifiedBlueMarble.jpg'; 

 

Create OrbitView SatView; 

GMAT SatView.SolverIterations = None; 

GMAT SatView.UpperLeft = [ 0.4659685863874346 0.446969696969697 ]; 

GMAT SatView.Size = [ 0.6003490401396161 0.4337121212121212 ]; 

GMAT SatView.RelativeZOrder = 23; 

GMAT SatView.Maximized = false; 

GMAT SatView.Add = {CubeSat, Earth}; 

GMAT SatView.CoordinateSystem = SatCS; 

GMAT SatView.DrawObject = [ false true ]; 

GMAT SatView.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT SatView.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT SatView.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT SatView.ShowPlot = true; 

GMAT SatView.MaxPlotPoints = 20000; 

GMAT SatView.ShowLabels = false; 

GMAT SatView.ViewPointReference = CubeSat; 

GMAT SatView.ViewPointVector = [ 0 0 -1 ]; 

GMAT SatView.ViewDirection = Earth; 

GMAT SatView.ViewScaleFactor = 1; 

GMAT SatView.ViewUpCoordinateSystem = SatCS; 

GMAT SatView.ViewUpAxis = Y; 

GMAT SatView.EclipticPlane = Off; 

GMAT SatView.XYPlane = Off; 

GMAT SatView.WireFrame = Off; 

GMAT SatView.Axes = On; 

GMAT SatView.Grid = Off; 

GMAT SatView.SunLine = Off; 

GMAT SatView.UseInitialView = Off; 

GMAT SatView.StarCount = 7000; 

GMAT SatView.EnableStars = On; 

GMAT SatView.EnableConstellations = On; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Subscribers 

%---------------------------------------- 

 

Create OrbitView OrbitViewClose; 

GMAT OrbitViewClose.SolverIterations = Current; 

GMAT OrbitViewClose.UpperLeft = [ 0.4275741710296684 0 ]; 

GMAT OrbitViewClose.Size = [ 0.6239092495636999 0.446969696969697 ]; 

GMAT OrbitViewClose.RelativeZOrder = 53; 

GMAT OrbitViewClose.Maximized = false; 

GMAT OrbitViewClose.Add = {CubeSat, Earth}; 

GMAT OrbitViewClose.CoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT OrbitViewClose.DrawObject = [ true true ]; 

GMAT OrbitViewClose.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT OrbitViewClose.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT OrbitViewClose.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT OrbitViewClose.ShowPlot = true; 

GMAT OrbitViewClose.MaxPlotPoints = 20000; 
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GMAT OrbitViewClose.ShowLabels = true; 

GMAT OrbitViewClose.ViewPointReference = Earth; 

GMAT OrbitViewClose.ViewPointVector = [ -40000 15000 22000 ]; 

GMAT OrbitViewClose.ViewDirection = Earth; 

GMAT OrbitViewClose.ViewScaleFactor = 1; 

GMAT OrbitViewClose.ViewUpCoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT OrbitViewClose.ViewUpAxis = Z; 

GMAT OrbitViewClose.EclipticPlane = Off; 

GMAT OrbitViewClose.XYPlane = On; 

GMAT OrbitViewClose.WireFrame = Off; 

GMAT OrbitViewClose.Axes = On; 

GMAT OrbitViewClose.Grid = Off; 

GMAT OrbitViewClose.SunLine = Off; 

GMAT OrbitViewClose.UseInitialView = On; 

GMAT OrbitViewClose.StarCount = 7000; 

GMAT OrbitViewClose.EnableStars = On; 

GMAT OrbitViewClose.EnableConstellations = On; 

 

Create XYPlot Radius_time; 

GMAT Radius_time.SolverIterations = Current; 

GMAT Radius_time.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT Radius_time.Size = [ 0.6003490401396161 0.4507575757575758 ]; 

GMAT Radius_time.RelativeZOrder = 8; 

GMAT Radius_time.Maximized = false; 

GMAT Radius_time.XVariable = CubeSat.UTCModJulian; 

GMAT Radius_time.YVariables = {CubeSat.Earth.RMAG}; 

GMAT Radius_time.ShowGrid = true; 

GMAT Radius_time.ShowPlot = true; 

 

Create XYPlot Latitude_time; 

GMAT Latitude_time.SolverIterations = Current; 

GMAT Latitude_time.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT Latitude_time.Size = [ 0.6003490401396161 0.4507575757575758 ]; 

GMAT Latitude_time.RelativeZOrder = 13; 

GMAT Latitude_time.Maximized = false; 

GMAT Latitude_time.XVariable = CubeSat.UTCModJulian; 

GMAT Latitude_time.YVariables = {CubeSat.Earth.Latitude}; 

GMAT Latitude_time.ShowGrid = true; 

GMAT Latitude_time.ShowPlot = true; 

 

Create XYPlot Longitude_time; 

GMAT Longitude_time.SolverIterations = Current; 

GMAT Longitude_time.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT Longitude_time.Size = [ 0.6003490401396161 0.4507575757575758 ]; 

GMAT Longitude_time.RelativeZOrder = 18; 

GMAT Longitude_time.Maximized = false; 

GMAT Longitude_time.XVariable = CubeSat.UTCModJulian; 

GMAT Longitude_time.YVariables = {CubeSat.Earth.Longitude}; 

GMAT Longitude_time.ShowGrid = true; 

GMAT Longitude_time.ShowPlot = true; 

 

Create ReportFile FuelMass_ReportFile; 

GMAT FuelMass_ReportFile.SolverIterations = Current; 

GMAT FuelMass_ReportFile.UpperLeft = [ 0.3202443280977312 

0.04166666666666666 ]; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Size = [ 0.5165794066317626 

0.6268939393939395 ]; 

GMAT FuelMass_ReportFile.RelativeZOrder = 4351; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Maximized = false; 
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GMAT FuelMass_ReportFile.Filename = 'DefaultReportFile.txt'; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Precision = 16; 

GMAT FuelMass_ReportFile.WriteHeaders = true; 

GMAT FuelMass_ReportFile.LeftJustify = On; 

GMAT FuelMass_ReportFile.ZeroFill = Off; 

GMAT FuelMass_ReportFile.FixedWidth = true; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Delimiter = ' '; 

GMAT FuelMass_ReportFile.ColumnWidth = 23; 

GMAT FuelMass_ReportFile.WriteReport = true; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Arrays, Variables, Strings 

%---------------------------------------- 

Create Variable BD_3 BD_4 BD_5 BD_6 BD_7 I BD_8 BD_9 BD_10 BD_11; 

Create Variable BD_12 BD_13 BD_14 BD_15 BD_16; 

GMAT BD_3 = 0; 

GMAT BD_4 = 0; 

GMAT BD_5 = 0; 

GMAT BD_6 = 0; 

GMAT BD_7 = 0; 

GMAT BD_8 = 0; 

GMAT BD_9 = 0; 

GMAT BD_10 = 0; 

GMAT BD_11 = 0; 

GMAT BD_12 = 0; 

GMAT BD_13 = 0; 

GMAT BD_14 = 0; 

GMAT BD_15 = 0; 

GMAT BD_16 = 0; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Mission Sequence 

%---------------------------------------- 

 

BeginMissionSequence; 

Propagate 'Prop To Latitude = 0' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Latitude = 0, OrbitColor = [0 255 0]}; 

Target 'Target GTO' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary IB_1' DC1(IB_1.Element1 = 2.3, {Perturbation = 0.0001, 

Lower = 0.0, Upper = 10, MaxStep = 0.2, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   Maneuver 'IB_1' IB_1(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 42155' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 42155, 

{Tolerance = 0.1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [255 255 0]}; 

Target 'Target INC = 0' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary IB_2_V' DC1(IB_2.Element1 = 0.5, {Perturbation = 0.0001, 

Lower = 0.0, Upper = 3.14159, MaxStep = 0.2, AdditiveScaleFactor = 

0.0, MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   Vary 'Vary IB_2_N' DC1(IB_2.Element2 = 0.5, {Perturbation = 0.0001, 

Lower = 0.0, Upper = 3.14159, MaxStep = 0.2, AdditiveScaleFactor = 

0.0, MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   Maneuver 'Maneuver IB_2' IB_2(CubeSat); 
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   Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis}; 

   Achieve 'Achieve INC = 0' DC1(CubeSat.EarthMJ2000Eq.INC = 0, 

{Tolerance = 0.1}); 

   Achieve 'Achieve RMAG = 7000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 7000, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

Target 'Target Higher Altitude I' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_3' DC1(BD_3 = 150, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 250, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB3' FB_3(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_3' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_3, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB3' FB_3(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 12000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 12000, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

Target 'Target Higher Altitude II' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_4' DC1(BD_4 = 100, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB4' FB_4(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_4' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_4, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB4' FB_4(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 20000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 20000, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

Target 'Target Higher Altitude III' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_5' DC1(BD_5 = 70, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB5' FB_5(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_5' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_5, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB5' FB_5(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 29000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 29000, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

Target 'Target Higher Altitude IV' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 
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   Vary 'Vary BD_6' DC1(BD_6 = 40, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB6' FB_6(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_6' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_6, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB6' FB_6(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 38000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 38000, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Correct Position I' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Longitude = -60, OrbitColor = [128 128 255]}; 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

Target 'Target Higher Altitude V' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_7' DC1(BD_7 = 0.5, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB7' FB_7(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_7' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_7, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB7' FB_7(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 40000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 40000, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Target 'Target Correct Apogee' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_8' DC1(BD_8 = 0.5, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 50, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB8' FB_8(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_8' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_8, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB8' FB_8(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 128 192]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 42164.2' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 42164.2, 

{Tolerance = 0.1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Correct Position II' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Longitude = -15, OrbitColor = [0 255 0]}; 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 255 0]}; 

Target 'Target Correct Longitude' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_9' DC1(BD_9 = 20, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 2, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB9' FB_9(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_9' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_9, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB9' FB_9(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [128 0 255]}; 
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   Achieve 'Achieve Longitude = 0' DC1(CubeSat.Earth.Longitude = 0, 

{Tolerance = 0.5}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Target 'Target ECC = 0' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_10' DC1(BD_10 = 10, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 30, MaxStep = 1, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'FBF10' FB_10(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_10' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_10, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB10' FB_10(CubeSat); 

   Achieve 'Achieve ECC = 0' DC1(CubeSat.Earth.ECC = 0, {Tolerance = 

0.00001}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Report 'Report RMAG and FuelMass' FuelMass_ReportFile 

CubeSat.Earth.RMAG CubeSat.ChemTank_Stage1.FuelMass; 

GMAT 'Equation Mass Change I' CubeSat.DryMass = 2.1; 

GMAT 'Equation Mass Change II' CubeSat.DryMass = CubeSat.DryMass - 

CubeSat.ChemTank_Stage1.FuelMass; 

For 'For I' I = 1:1:60; 

   Propagate 'Prop 1 Day' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedDays = 

1}; 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

   If 'If I' CubeSat.Earth.SMA < 42164 & CubeSat.Earth.RMAG < 42165 

      Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis}; 

      Target 'Target GEO' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

         Vary 'Vary BD_11' DC1(BD_11 = 0.5, {Perturbation = 0.0001, 

Lower = 0.0, Upper = 20, MaxStep = 1, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

         BeginFiniteBurn 'BFB11' FB_11(CubeSat); 

         Propagate 'Prop BD_11' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.ElapsedSecs = BD_11, OrbitColor = [255 128 0]}; 

         EndFiniteBurn 'EFB11' FB_11(CubeSat); 

         Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

         Achieve 'Achieve RMAG = 42167' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 

42167, {Tolerance = 0.1}); 

      EndTarget;  % For targeter DC1 

      Target 'Target GEO' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

         Vary 'Vary BD_12' DC1(BD_12 = 0.5, {Perturbation = 0.0001, 

Lower = 0.0, Upper = 10, MaxStep = 1, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

         BeginFiniteBurn 'BFB12' FB_12(CubeSat); 

         Propagate 'Prop BD_12' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.ElapsedSecs = BD_12, OrbitColor = [255 128 0]}; 

         EndFiniteBurn 'EFB12' FB_12(CubeSat); 

         Achieve 'Achieve ECC = 0' DC1(CubeSat.Earth.ECC = 0, 

{Tolerance = 0.0000001}); 

      EndTarget;  % For targeter DC1 

   EndIf; 

EndFor; 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [255 128 128]}; 
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Target 'Target Higher Altitude VI' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_13' DC1(BD_13 = 10, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 150, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB13' FB_13(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_13' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_13, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB13' FB_13(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 128 64]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 42250' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 42250, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 128 64]}; 

Target 'Target Higher Altitude VII' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_14' DC1(BD_14 = 10, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 50, MaxStep = 2, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB14' FB_14(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_14' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_14, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB14' FB_14(CubeSat); 

   Achieve 'Achieve ECC = 0' DC1(CubeSat.Earth.ECC = 0, {Tolerance = 

0.0001}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [255 128 128]}; 

Target 'Target Graveyard Orbit I' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_15' DC1(BD_15 = 30, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB15' FB_15(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_15' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_15, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB15' FB_15(CubeSat); 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [192 192 192]}; 

   Achieve 'Achieve RMAG = 42500' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 42500, 

{Tolerance = 1}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Target 'Target Graveyard Orbit II' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

   Vary 'Vary BD_16' DC1(BD_16 = 30, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 50, MaxStep = 2, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

   BeginFiniteBurn 'BFB16' FB_16(CubeSat); 

   Propagate 'Prop BD_16' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = 

BD_16, OrbitColor = [255 128 0]}; 

   EndFiniteBurn 'EFB16' FB_16(CubeSat); 

   Achieve 'Achieve ECC = 0' DC1(CubeSat.Earth.ECC = 0, {Tolerance = 

0.0001}); 

EndTarget;  % For targeter DC1 

Propagate 'Prop Forever' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedDays = 

100, OrbitColor = [192 192 192]}; 
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Příloha 2 
%General Mission Analysis Tool(GMAT) Script 

%Created: 2020-02-17 20:01:40 

 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Spacecraft 

%---------------------------------------- 

 

Create Spacecraft CubeSat; 

GMAT CubeSat.DateFormat = UTCModJulian; 

GMAT CubeSat.Epoch = '29915.5'; 

GMAT CubeSat.CoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT CubeSat.DisplayStateType = Keplerian; 

GMAT CubeSat.SMA = 6899.999999999997; 

GMAT CubeSat.ECC = 4.919959303903267e-016; 

GMAT CubeSat.INC = 5.300000000000008; 

GMAT CubeSat.RAAN = 360; 

GMAT CubeSat.AOP = 0; 

GMAT CubeSat.TA = 1.478779333471098e-006; 

GMAT CubeSat.DryMass = 2.75; 

GMAT CubeSat.Cd = 0.8; 

GMAT CubeSat.Cr = 1.8; 

GMAT CubeSat.DragArea = 0.01; 

GMAT CubeSat.SRPArea = 1; 

GMAT CubeSat.Tanks = {ChemicalTank, ChemicalTank2}; 

GMAT CubeSat.Thrusters = {ChemicalThruster, ChemicalThruster2}; 

GMAT CubeSat.NAIFId = -10006001; 

GMAT CubeSat.NAIFIdReferenceFrame = -9006001; 

GMAT CubeSat.OrbitColor = Red; 

GMAT CubeSat.TargetColor = Teal; 

GMAT CubeSat.OrbitErrorCovariance = [ 1e+070 0 0 0 0 0 ; 0 1e+070 0 0 

0 0 ; 0 0 1e+070 0 0 0 ; 0 0 0 1e+070 0 0 ; 0 0 0 0 1e+070 0 ; 0 0 0 0 

0 1e+070 ]; 

GMAT CubeSat.CdSigma = 1e+070; 

GMAT CubeSat.CrSigma = 1e+070; 

GMAT CubeSat.Id = 'SatId'; 

GMAT CubeSat.Attitude = CoordinateSystemFixed; 

GMAT CubeSat.SPADSRPScaleFactor = 1; 

GMAT CubeSat.ModelFile = 'aura.3ds'; 

GMAT CubeSat.ModelOffsetX = 0; 

GMAT CubeSat.ModelOffsetY = 0; 

GMAT CubeSat.ModelOffsetZ = 0; 

GMAT CubeSat.ModelRotationX = 0; 

GMAT CubeSat.ModelRotationY = 0; 

GMAT CubeSat.ModelRotationZ = 0; 

GMAT CubeSat.ModelScale = 1; 

GMAT CubeSat.AttitudeDisplayStateType = 'Quaternion'; 

GMAT CubeSat.AttitudeRateDisplayStateType = 'AngularVelocity'; 

GMAT CubeSat.AttitudeCoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT CubeSat.EulerAngleSequence = '321'; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Hardware Components 

%---------------------------------------- 

 

Create ChemicalThruster ChemicalThruster; 
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GMAT ChemicalThruster.CoordinateSystem = Local; 

GMAT ChemicalThruster.Origin = Earth; 

GMAT ChemicalThruster.Axes = VNB; 

GMAT ChemicalThruster.ThrustDirection1 = 1; 

GMAT ChemicalThruster.ThrustDirection2 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.ThrustDirection3 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.DutyCycle = 1; 

GMAT ChemicalThruster.ThrustScaleFactor = 1; 

GMAT ChemicalThruster.DecrementMass = true; 

GMAT ChemicalThruster.Tank = {ChemicalTank}; 

GMAT ChemicalThruster.MixRatio = [ 1 ]; 

GMAT ChemicalThruster.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

GMAT ChemicalThruster.C1 = 20; 

GMAT ChemicalThruster.C2 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C3 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C4 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C5 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C6 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C7 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C8 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C9 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C10 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C11 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C12 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C13 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C14 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C15 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.C16 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K1 = 222; 

GMAT ChemicalThruster.K2 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K3 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K4 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K5 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K6 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K7 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K8 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K9 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K10 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K11 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K12 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K13 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K14 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K15 = 0; 

GMAT ChemicalThruster.K16 = 0; 

 

Create ChemicalTank ChemicalTank; 

GMAT ChemicalTank.AllowNegativeFuelMass = false; 

GMAT ChemicalTank.FuelMass = 4.5; 

GMAT ChemicalTank.Pressure = 1500; 

GMAT ChemicalTank.Temperature = 20; 

GMAT ChemicalTank.RefTemperature = 20; 

GMAT ChemicalTank.Volume = 0.75; 

GMAT ChemicalTank.FuelDensity = 1260; 

GMAT ChemicalTank.PressureModel = PressureRegulated; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Hardware Components 

%---------------------------------------- 
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Create ChemicalThruster ChemicalThruster2; 

GMAT ChemicalThruster2.CoordinateSystem = Local; 

GMAT ChemicalThruster2.Origin = Earth; 

GMAT ChemicalThruster2.Axes = VNB; 

GMAT ChemicalThruster2.ThrustDirection1 = 1; 

GMAT ChemicalThruster2.ThrustDirection2 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.ThrustDirection3 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.DutyCycle = 1; 

GMAT ChemicalThruster2.ThrustScaleFactor = 1; 

GMAT ChemicalThruster2.DecrementMass = true; 

GMAT ChemicalThruster2.Tank = {ChemicalTank2}; 

GMAT ChemicalThruster2.MixRatio = [ 1 ]; 

GMAT ChemicalThruster2.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

GMAT ChemicalThruster2.C1 = 0.5; 

GMAT ChemicalThruster2.C2 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C3 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C4 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C5 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C6 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C7 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C8 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C9 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C10 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C11 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C12 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C13 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C14 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C15 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.C16 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K1 = 285; 

GMAT ChemicalThruster2.K2 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K3 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K4 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K5 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K6 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K7 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K8 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K9 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K10 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K11 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K12 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K13 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K14 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K15 = 0; 

GMAT ChemicalThruster2.K16 = 0; 

 

Create ChemicalTank ChemicalTank2; 

GMAT ChemicalTank2.AllowNegativeFuelMass = false; 

GMAT ChemicalTank2.FuelMass = 0.31; 

GMAT ChemicalTank2.Pressure = 1500; 

GMAT ChemicalTank2.Temperature = 20; 

GMAT ChemicalTank2.RefTemperature = 20; 

GMAT ChemicalTank2.Volume = 0.75; 

GMAT ChemicalTank2.FuelDensity = 1260; 

GMAT ChemicalTank2.PressureModel = PressureRegulated; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- ForceModels 

%---------------------------------------- 
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Create ForceModel Propagator1_ForceModel; 

GMAT Propagator1_ForceModel.CentralBody = Earth; 

GMAT Propagator1_ForceModel.PrimaryBodies = {Earth}; 

GMAT Propagator1_ForceModel.PointMasses = {Luna, Sun}; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP = On; 

GMAT Propagator1_ForceModel.RelativisticCorrection = Off; 

GMAT Propagator1_ForceModel.ErrorControl = RSSStep; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.Degree = 4; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.Order = 4; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.StmLimit = 100; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.PotentialFile = 

'JGM2.cof'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.GravityField.Earth.TideModel = 'None'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP.Flux = 1367; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP.SRPModel = Spherical; 

GMAT Propagator1_ForceModel.SRP.Nominal_Sun = 149597870.691; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.AtmosphereModel = JacchiaRoberts; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.HistoricWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.PredictedWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.CSSISpaceWeatherFile = 'SpaceWeather-

All-v1.2.txt'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.SchattenFile = 'SchattenPredict.txt'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.F107 = 150; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.F107A = 150; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.MagneticIndex = 3; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.SchattenErrorModel = 'Nominal'; 

GMAT Propagator1_ForceModel.Drag.SchattenTimingModel = 'NominalCycle'; 

 

 

%---------------------------------------- 

%---------- ForceModels 

%---------------------------------------- 

 

Create ForceModel LowEarthProp_ForceModel; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.CentralBody = Earth; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.PrimaryBodies = {Earth}; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.PointMasses = {Luna, Sun}; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.SRP = Off; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.RelativisticCorrection = Off; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.ErrorControl = RSSStep; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.Degree = 20; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.Order = 20; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.StmLimit = 100; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.PotentialFile = 

'JGM2.cof'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.GravityField.Earth.TideModel = 'None'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.AtmosphereModel = JacchiaRoberts; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.HistoricWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.PredictedWeatherSource = 

'ConstantFluxAndGeoMag'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.CSSISpaceWeatherFile = 

'SpaceWeather-All-v1.2.txt'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.SchattenFile = 

'SchattenPredict.txt'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.F107 = 150; 
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GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.F107A = 150; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.MagneticIndex = 3; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.SchattenErrorModel = 'Nominal'; 

GMAT LowEarthProp_ForceModel.Drag.SchattenTimingModel = 

'NominalCycle'; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Propagators 

%---------------------------------------- 

 

Create Propagator LowEarthProp; 

GMAT LowEarthProp.FM = LowEarthProp_ForceModel; 

GMAT LowEarthProp.Type = RungeKutta89; 

GMAT LowEarthProp.InitialStepSize = 60; 

GMAT LowEarthProp.Accuracy = 9.999999999999999e-012; 

GMAT LowEarthProp.MinStep = 0.001; 

GMAT LowEarthProp.MaxStep = 2700; 

GMAT LowEarthProp.MaxStepAttempts = 50; 

GMAT LowEarthProp.StopIfAccuracyIsViolated = true; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Burns 

%---------------------------------------- 

 

Create ImpulsiveBurn IB_1; 

GMAT IB_1.CoordinateSystem = Local; 

GMAT IB_1.Origin = Earth; 

GMAT IB_1.Axes = VNB; 

GMAT IB_1.Element1 = 0; 

GMAT IB_1.Element2 = 0; 

GMAT IB_1.Element3 = 0; 

GMAT IB_1.DecrementMass = false; 

GMAT IB_1.Isp = 300; 

GMAT IB_1.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

 

Create ImpulsiveBurn IB_2; 

GMAT IB_2.CoordinateSystem = SatCS2; 

GMAT IB_2.Element1 = 0; 

GMAT IB_2.Element2 = 0; 

GMAT IB_2.Element3 = 0; 

GMAT IB_2.DecrementMass = false; 

GMAT IB_2.Isp = 300; 

GMAT IB_2.GravitationalAccel = 9.810000000000001; 

 

Create FiniteBurn FB_3; 

GMAT FB_3.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_3.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_4; 

GMAT FB_4.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_4.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_5; 

GMAT FB_5.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_5.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_6; 

GMAT FB_6.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_6.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 
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Create FiniteBurn FB_7; 

GMAT FB_7.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_7.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_10; 

GMAT FB_10.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_10.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_11; 

GMAT FB_11.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_11.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_12; 

GMAT FB_12.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_12.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_13; 

GMAT FB_13.Thrusters = {ChemicalThruster2}; 

GMAT FB_13.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_14; 

GMAT FB_14.Thrusters = {ChemicalThruster2}; 

GMAT FB_14.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_8; 

GMAT FB_8.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_8.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_9; 

GMAT FB_9.Thrusters = {ChemicalThruster}; 

GMAT FB_9.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_15; 

GMAT FB_15.Thrusters = {ChemicalThruster2}; 

GMAT FB_15.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_16; 

GMAT FB_16.Thrusters = {ChemicalThruster2}; 

GMAT FB_16.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_17; 

GMAT FB_17.Thrusters = {ChemicalThruster2}; 

GMAT FB_17.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

Create FiniteBurn FB_18; 

GMAT FB_18.Thrusters = {ChemicalThruster2}; 

GMAT FB_18.ThrottleLogicAlgorithm = 'MaxNumberOfThrusters'; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Coordinate Systems 

%---------------------------------------- 

 

Create CoordinateSystem SatCS; 

GMAT SatCS.Origin = CubeSat; 

GMAT SatCS.Axes = ObjectReferenced; 

GMAT SatCS.XAxis = V; 

GMAT SatCS.YAxis = N; 

GMAT SatCS.Primary = Earth; 
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GMAT SatCS.Secondary = CubeSat; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Coordinate Systems 

%---------------------------------------- 

 

Create CoordinateSystem SatCS2; 

GMAT SatCS2.Origin = CubeSat; 

GMAT SatCS2.Axes = ObjectReferenced; 

GMAT SatCS2.XAxis = V; 

GMAT SatCS2.YAxis = -N; 

GMAT SatCS2.Primary = Earth; 

GMAT SatCS2.Secondary = CubeSat; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Solvers 

%---------------------------------------- 

 

Create DifferentialCorrector DC1; 

GMAT DC1.ShowProgress = true; 

GMAT DC1.ReportStyle = Normal; 

GMAT DC1.ReportFile = 'DifferentialCorrectorDefaultDC.data'; 

GMAT DC1.MaximumIterations = 25; 

GMAT DC1.DerivativeMethod = ForwardDifference; 

GMAT DC1.Algorithm = NewtonRaphson; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Subscribers 

%---------------------------------------- 

 

Create OrbitView OrbitView; 

GMAT OrbitView.SolverIterations = Current; 

GMAT OrbitView.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT OrbitView.Size = [ 0.4136125654450262 0.4507575757575758 ]; 

GMAT OrbitView.RelativeZOrder = 1730; 

GMAT OrbitView.Maximized = false; 

GMAT OrbitView.Add = {CubeSat, Earth, Luna, Sun}; 

GMAT OrbitView.CoordinateSystem = EarthMJ2000Ec; 

GMAT OrbitView.DrawObject = [ true true true true ]; 

GMAT OrbitView.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT OrbitView.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT OrbitView.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT OrbitView.ShowPlot = true; 

GMAT OrbitView.MaxPlotPoints = 20000; 

GMAT OrbitView.ShowLabels = true; 

GMAT OrbitView.ViewPointReference = Earth; 

GMAT OrbitView.ViewPointVector = [ 100000 40000 80000 ]; 

GMAT OrbitView.ViewDirection = Earth; 

GMAT OrbitView.ViewScaleFactor = 1; 

GMAT OrbitView.ViewUpCoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT OrbitView.ViewUpAxis = Z; 

GMAT OrbitView.EclipticPlane = Off; 

GMAT OrbitView.XYPlane = Off; 

GMAT OrbitView.WireFrame = Off; 

GMAT OrbitView.Axes = On; 

GMAT OrbitView.Grid = Off; 

GMAT OrbitView.SunLine = Off; 

GMAT OrbitView.UseInitialView = On; 

GMAT OrbitView.StarCount = 7000; 
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GMAT OrbitView.EnableStars = On; 

GMAT OrbitView.EnableConstellations = On; 

 

Create GroundTrackPlot GroundTrackPlot; 

GMAT GroundTrackPlot.SolverIterations = Current; 

GMAT GroundTrackPlot.UpperLeft = [ 0 0.3882575757575758 ]; 

GMAT GroundTrackPlot.Size = [ 0.4694589877835951 0.4450757575757576 ]; 

GMAT GroundTrackPlot.RelativeZOrder = 1726; 

GMAT GroundTrackPlot.Maximized = false; 

GMAT GroundTrackPlot.Add = {CubeSat}; 

GMAT GroundTrackPlot.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT GroundTrackPlot.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT GroundTrackPlot.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT GroundTrackPlot.ShowPlot = true; 

GMAT GroundTrackPlot.MaxPlotPoints = 20000; 

GMAT GroundTrackPlot.CentralBody = Earth; 

GMAT GroundTrackPlot.TextureMap = 'ModifiedBlueMarble.jpg'; 

 

Create OrbitView SatView; 

GMAT SatView.SolverIterations = None; 

GMAT SatView.UpperLeft = [ 0.4205933682373473 0.4090909090909091 ]; 

GMAT SatView.Size = [ 0.6003490401396161 0.4337121212121212 ]; 

GMAT SatView.RelativeZOrder = 1722; 

GMAT SatView.Maximized = false; 

GMAT SatView.Add = {CubeSat, Earth}; 

GMAT SatView.CoordinateSystem = SatCS; 

GMAT SatView.DrawObject = [ false true ]; 

GMAT SatView.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT SatView.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT SatView.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT SatView.ShowPlot = true; 

GMAT SatView.MaxPlotPoints = 20000; 

GMAT SatView.ShowLabels = false; 

GMAT SatView.ViewPointReference = CubeSat; 

GMAT SatView.ViewPointVector = [ 0 0 -1 ]; 

GMAT SatView.ViewDirection = Earth; 

GMAT SatView.ViewScaleFactor = 1; 

GMAT SatView.ViewUpCoordinateSystem = SatCS; 

GMAT SatView.ViewUpAxis = Y; 

GMAT SatView.EclipticPlane = Off; 

GMAT SatView.XYPlane = Off; 

GMAT SatView.WireFrame = Off; 

GMAT SatView.Axes = On; 

GMAT SatView.Grid = Off; 

GMAT SatView.SunLine = Off; 

GMAT SatView.UseInitialView = Off; 

GMAT SatView.StarCount = 7000; 

GMAT SatView.EnableStars = On; 

GMAT SatView.EnableConstellations = On; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Subscribers 

%---------------------------------------- 

 

Create OrbitView OrbitViewClose; 

GMAT OrbitViewClose.SolverIterations = Current; 

GMAT OrbitViewClose.UpperLeft = [ 0.3778359511343805 0 ]; 

GMAT OrbitViewClose.Size = [ 0.6239092495636999 0.446969696969697 ]; 

GMAT OrbitViewClose.RelativeZOrder = 1718; 
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GMAT OrbitViewClose.Maximized = false; 

GMAT OrbitViewClose.Add = {CubeSat, Earth}; 

GMAT OrbitViewClose.CoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT OrbitViewClose.DrawObject = [ true true ]; 

GMAT OrbitViewClose.DataCollectFrequency = 1; 

GMAT OrbitViewClose.UpdatePlotFrequency = 50; 

GMAT OrbitViewClose.NumPointsToRedraw = 0; 

GMAT OrbitViewClose.ShowPlot = true; 

GMAT OrbitViewClose.MaxPlotPoints = 20000; 

GMAT OrbitViewClose.ShowLabels = true; 

GMAT OrbitViewClose.ViewPointReference = Earth; 

GMAT OrbitViewClose.ViewPointVector = [ -40000 15000 22000 ]; 

GMAT OrbitViewClose.ViewDirection = Earth; 

GMAT OrbitViewClose.ViewScaleFactor = 1; 

GMAT OrbitViewClose.ViewUpCoordinateSystem = EarthMJ2000Eq; 

GMAT OrbitViewClose.ViewUpAxis = Z; 

GMAT OrbitViewClose.EclipticPlane = Off; 

GMAT OrbitViewClose.XYPlane = On; 

GMAT OrbitViewClose.WireFrame = Off; 

GMAT OrbitViewClose.Axes = On; 

GMAT OrbitViewClose.Grid = Off; 

GMAT OrbitViewClose.SunLine = Off; 

GMAT OrbitViewClose.UseInitialView = On; 

GMAT OrbitViewClose.StarCount = 7000; 

GMAT OrbitViewClose.EnableStars = On; 

GMAT OrbitViewClose.EnableConstellations = On; 

 

Create XYPlot Radius_time; 

GMAT Radius_time.SolverIterations = Current; 

GMAT Radius_time.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT Radius_time.Size = [ 0.6003490401396161 0.4507575757575758 ]; 

GMAT Radius_time.RelativeZOrder = 1706; 

GMAT Radius_time.Maximized = false; 

GMAT Radius_time.XVariable = CubeSat.UTCModJulian; 

GMAT Radius_time.YVariables = {CubeSat.Earth.RMAG}; 

GMAT Radius_time.ShowGrid = true; 

GMAT Radius_time.ShowPlot = true; 

 

Create XYPlot Latitude_time; 

GMAT Latitude_time.SolverIterations = Current; 

GMAT Latitude_time.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT Latitude_time.Size = [ 0.6003490401396161 0.4507575757575758 ]; 

GMAT Latitude_time.RelativeZOrder = 1710; 

GMAT Latitude_time.Maximized = false; 

GMAT Latitude_time.XVariable = CubeSat.UTCModJulian; 

GMAT Latitude_time.YVariables = {CubeSat.Earth.Latitude}; 

GMAT Latitude_time.ShowGrid = true; 

GMAT Latitude_time.ShowPlot = true; 

 

Create XYPlot Longitude_time; 

GMAT Longitude_time.SolverIterations = Current; 

GMAT Longitude_time.UpperLeft = [ 0 0 ]; 

GMAT Longitude_time.Size = [ 0.6003490401396161 0.4507575757575758 ]; 

GMAT Longitude_time.RelativeZOrder = 1714; 

GMAT Longitude_time.Maximized = false; 

GMAT Longitude_time.XVariable = CubeSat.UTCModJulian; 

GMAT Longitude_time.YVariables = {CubeSat.Earth.Longitude}; 

GMAT Longitude_time.ShowGrid = true; 

GMAT Longitude_time.ShowPlot = true; 
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Create ReportFile FuelMass_ReportFile; 

GMAT FuelMass_ReportFile.SolverIterations = Current; 

GMAT FuelMass_ReportFile.UpperLeft = [ 0.2993019197207679 0 ]; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Size = [ 0.4956369982547993 

0.5814393939393939 ]; 

GMAT FuelMass_ReportFile.RelativeZOrder = 1700; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Maximized = false; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Filename = 'DefaultReportFile.txt'; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Precision = 16; 

GMAT FuelMass_ReportFile.WriteHeaders = true; 

GMAT FuelMass_ReportFile.LeftJustify = On; 

GMAT FuelMass_ReportFile.ZeroFill = Off; 

GMAT FuelMass_ReportFile.FixedWidth = true; 

GMAT FuelMass_ReportFile.Delimiter = ' '; 

GMAT FuelMass_ReportFile.ColumnWidth = 23; 

GMAT FuelMass_ReportFile.WriteReport = true; 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Arrays, Variables, Strings 

%---------------------------------------- 

Create Variable BD_3 BD_4 BD_5 BD_6 BD_7 I BD_10 BD_11 BD_12 BD_13; 

Create Variable BD_14 BD_8 BD_9 BD_15 BD_16 BD_17 BD_18 T; 

GMAT BD_3 = 0; 

GMAT BD_4 = 0; 

GMAT BD_5 = 0; 

GMAT BD_6 = 0; 

GMAT BD_7 = 0; 

GMAT BD_10 = 0; 

GMAT BD_11 = 0; 

GMAT BD_12 = 0; 

GMAT BD_13 = 0; 

GMAT BD_14 = 0; 

GMAT BD_8 = 0; 

GMAT BD_9 = 0; 

GMAT BD_15 = 0; 

GMAT BD_16 = 0; 

GMAT BD_17 = 0; 

GMAT BD_18 = 0; 

GMAT T = 29580.5; 

 

 

%---------------------------------------- 

%---------- Mission Sequence 

%---------------------------------------- 

 

BeginMissionSequence; 

For T = 29915.5:2:29950.5; 

   GMAT 'Epoch' CubeSat.Epoch = T; 

   GMAT 'SMA' CubeSat.SMA = 6900; 

   GMAT 'ECC' CubeSat.ECC = 0; 

   GMAT 'INC' CubeSat.INC = 5.3; 

   GMAT 'RAAN' CubeSat.RAAN = 0; 

   GMAT 'AOP' CubeSat.AOP = 0; 

   GMAT 'TA' CubeSat.TA = 0; 

   GMAT 'FuelMass' CubeSat.ChemicalTank.FuelMass = 4.5; 

   Report 'Report Time' FuelMass_ReportFile CubeSat.A1Gregorian; 

   Propagate 'Prop To Lat = 0' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Latitude = 0, OrbitColor = [0 255 0]}; 
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   Target 'Target GTO' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

      Vary 'Vary IB_1' DC1(IB_1.Element1 = 2.3, {Perturbation = 

0.0001, Lower = 0.0, Upper = 10, MaxStep = 0.2, AdditiveScaleFactor = 

0.0, MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      Maneuver 'IB_1' IB_1(CubeSat); 

      Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

      Achieve 'Achieve RMAG = 42155' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 42155, 

{Tolerance = 0.1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [255 255 0]}; 

   Target 'Target INC = 0' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = 

DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

      Vary 'Vary IB_2_V' DC1(IB_2.Element1 = 0.5, {Perturbation = 

0.0001, Lower = 0.0, Upper = 3.14159, MaxStep = 0.2, 

AdditiveScaleFactor = 0.0, MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      Vary 'Vary IB_2_N' DC1(IB_2.Element2 = 0.5, {Perturbation = 

0.0001, Lower = 0.0, Upper = 3.14159, MaxStep = 0.2, 

AdditiveScaleFactor = 0.0, MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      Maneuver 'Maneuver IB_2' IB_2(CubeSat); 

      Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis}; 

      Achieve 'Achieve INC = 0' DC1(CubeSat.EarthMJ2000Eq.INC = 0, 

{Tolerance = 0.1}); 

      Achieve 'Achieve RMAG = 7000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 7000, 

{Tolerance = 1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

   Target 'Target Higher Altitude 1' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode 

= DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

      Vary 'Vary BD_3' DC1(BD_3 = 150, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 250, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      BeginFiniteBurn 'BFB3' FB_3(CubeSat); 

      Propagate 'Prop BD_3' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs 

= BD_3, OrbitColor = [255 128 0]}; 

      EndFiniteBurn 'EFB3' FB_3(CubeSat); 

      Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

      Achieve 'Achieve RMAG = 12000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 12000, 

{Tolerance = 1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Target 'Target Higher Altitude 2' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode 

= DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

      Vary 'Vary BD_4' DC1(BD_4 = 100, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      BeginFiniteBurn 'BFB4' FB_4(CubeSat); 

      Propagate 'Prop BD_4' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs 

= BD_4, OrbitColor = [255 128 0]}; 

      EndFiniteBurn 'EFB4' FB_4(CubeSat); 

      Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 
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      Achieve 'Achieve RMAG = 20000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 20000, 

{Tolerance = 1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Target 'Target Higher Altitude 3' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode 

= DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

      Vary 'Vary BD_5' DC1(BD_5 = 70, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      BeginFiniteBurn 'BFB5' FB_5(CubeSat); 

      Propagate 'Prop BD_5' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs 

= BD_5, OrbitColor = [255 128 0]}; 

      EndFiniteBurn 'EFB5' FB_5(CubeSat); 

      Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

      Achieve 'Achieve RMAG = 29000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 29000, 

{Tolerance = 1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Target 'Target Higher Altitude 4' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode 

= DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

      Vary 'Vary BD_6' DC1(BD_6 = 40, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      BeginFiniteBurn 'BFB6' FB_6(CubeSat); 

      Propagate 'Prop BD_6' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs 

= BD_6, OrbitColor = [255 128 0]}; 

      EndFiniteBurn 'EFB6' FB_6(CubeSat); 

      Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

      Achieve 'Achieve RMAG = 38000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 38000, 

{Tolerance = 1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Propagate 'Prop To Apogee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Apoapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

   Target 'Target Higher Altitude 5' DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode 

= DiscardAndContinue, ShowProgressWindow = true}; 

      Vary 'Vary BD_7' DC1(BD_7 = 1, {Perturbation = 0.0001, Lower = 

0.0, Upper = 200, MaxStep = 5, AdditiveScaleFactor = 0.0, 

MultiplicativeScaleFactor = 1.0}); 

      BeginFiniteBurn 'BFB7' FB_7(CubeSat); 

      Propagate 'Prop BD_7' LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs 

= BD_7, OrbitColor = [255 128 0]}; 

      EndFiniteBurn 'EFB7' FB_7(CubeSat); 

      Propagate 'Prop To Perigee' LowEarthProp(CubeSat) 

{CubeSat.Earth.Periapsis, OrbitColor = [0 0 255]}; 

      Achieve 'Achieve RMAG = 41000' DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 40000, 

{Tolerance = 1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Target DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = DiscardAndContinue, 

ShowProgressWindow = true}; 

      Vary DC1(BD_9 = 5, {Perturbation = 0.0001, Lower = 0.0, Upper = 

50, MaxStep = 2, AdditiveScaleFactor = 0.0, MultiplicativeScaleFactor 

= 1.0}); 

      BeginFiniteBurn FB_9(CubeSat); 

      Propagate LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = BD_9, 

OrbitColor = [255 128 0]}; 
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      EndFiniteBurn FB_9(CubeSat); 

      Propagate LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

      Achieve DC1(CubeSat.Earth.RMAG = 42165.0, {Tolerance = 0.1}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Propagate LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.Earth.Apoapsis}; 

   Target DC1 {SolveMode = Solve, ExitMode = DiscardAndContinue, 

ShowProgressWindow = true}; 

      Vary DC1(BD_8 = 1, {Perturbation = 0.0001, Lower = 0.0, Upper = 

20, MaxStep = 1, AdditiveScaleFactor = 0.0, MultiplicativeScaleFactor 

= 1.0}); 

      BeginFiniteBurn FB_8(CubeSat); 

      Propagate LowEarthProp(CubeSat) {CubeSat.ElapsedSecs = BD_8, 

OrbitColor = [255 128 0]}; 

      EndFiniteBurn FB_8(CubeSat); 

      Achieve DC1(CubeSat.Earth.ECC = 0, {Tolerance = 0.00001}); 

   EndTarget;  % For targeter DC1 

   Report FuelMass_ReportFile CubeSat.Earth.RMAG 

CubeSat.ChemicalTank.FuelMass; 

EndFor; 

 


