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Abstrakt 
Tato diplomová práce pojednává o základech družicových systém], o jejich dElení, použití a 
o jejich technologii. D]ležitou částí je popis principu Uízení orientace a stabilizace malých 
experimentálních družic typu CubeSat. Hlavním cílem je návrh a konstrukce laboratorního 
modelu družice typu CubeSat, který má simulovat vybrané metody Uízení orientace a 
stabilizace v laboratorních podmínkách. Práce popisuje konstrukci elektronické části 
modelu, Uídicí software pro procesor družice a uživatelský software pro snadné Uízení 
modelu pomocí PC.  
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Abstract 
This diploma thesis is about the basics of satellite systems, about their sorting, usage and 
technologies. An important part is the description of the principles controlling and 
stabilization of the small experimental CubeSat type satellites. The main point is the 
proposition and construction of the laboratory model of the CubeSat type satellite that 
should simulate the chosen methods of controlling and stabilization in laboratory conditions. 
The thesis describes the construction of the electronic parts of the model, the controlling 
software of the satellite‟s processor and user software for easy controlling by PC. 
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ÚVOD 
‘Družice‘.  

V dnešní dobE lze jen s obtížemi najít nEkoho, kdo by, alespoO pUibližnE nevEdEl co to 
taková družice či satelit je a k čemu slouží. A[ už se jedná o satelitní navigaci v autech nebo 
v mobilních pUístrojích, o využívání snímk] meteorologických družic pro pUedpovídání 
počasí, o sledování satelitní televize, anebo využívání satelitních telefon] v místech bez 
signálu.  

Využívání družic je dnes bEžnou součástí života a pro mnohé lidi denním chlebem.  
Co ovšem vEtšina lidí netuší je, jak tyto družice vlastnE pracují a co vše je potUeba vymyslet, 
vytvoUit a hlídat pro jejich správnou funkci.  

ObecnE je známo, že družice používají k získávání energie solární panely, jelikož není 
možné, aby se družicím mEnily každý den baterie. Ty ovšem musí být nasmErovány tak, aby 
mohly pUijímat co nejvíce svEtelné energie ze zdroje tj. Slunce. Co když se však vlivem 
cizích sil natočí jinam? Ve vesmíru p]sobí mnoho r]zných sil, které jsou schopné vychýlit 
družici ze správného smEru, a proto je nutné, aby byla orientace družice pravidelnE 
kontrolována a v pUípadE nutnosti byla družice natočena opEt do správné polohy. 

První zmínka o družici pochází z druhé poloviny 1ř. století, v povídce TheBrickMoon 
od autora Edwarda Halea. Poté ho následovalo ve svých dílech mnoho dalších autor], jako 
napUíklad Artur C. Clarke, který poprvé pUišel s myšlenkou jak pomocí tUí družic zajistit 
celosvEtový pUíjem televizního signálu. Tedy s myšlenkou družic obíhající na geostacionární 
(nEkdy též ClarkovE) obEžné dráze. Roku 1ř57 byla do vesmíru vypuštEna první družice, 
ruský Sputnik 1, čímž započala tzv. Kosmická éra lidstva.  

Od té doby ušlo lidstvo, co se vesmírného výzkumu týče, dlouhou cestu. Stále jsou 
vyvíjeny nové technologie i nové materiály, jejichž vlastnosti odpovídají současným 
požadavk]m (napU. jsou lehčí a odolnEjší). Velký d]raz je kladen i na miniaturizaci.  

V tomto smEru zaznamenal velký úspEch vývoj systému CubeSat - miniaturní družice 
hojnE využívané pUi výzkumu materiál] používaných ve vesmíru. Díky jejich cenE 
(podstatnE nižší než je cena bEžné družice), si je mohou dovolit využívat i soukromé 
instituce či školy, pUíp. ménE prosperující státy. 

Cílem této Diplomové práce je popsat základní zp]soby a principy Uízení orientace 
družic a poté navrhnout laboratorní úlohu s modelem družice, v níž lze tyto principy názornE 
simulovat. 
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1 DRUŽICE 
Družice je človEkem vytvoUené umElé kosmické tEleso, které se pohybuje po obEžné 

dráze kolem pevného bodu (planety, mEsíce, hvEzdy), nejčastEji právE kolem planety ZemE. 
V pUípadE obíhání kolem jiné planety se pro tyto družice užívá spíše název planetární Sondy. 
Družice se využívají pro snímání či odesílání dat na veliké vzdálenosti, pUesnEji Uečeno až za 
horizont ZemE kam už bEžné vysílače nacházející se na povrchu „nevidí“. 

Dnes se ve vesmíru, podle [3], nachází kolem 4000 družic (z toho cca 1300 
aktivních), a stále jich pUibývá. Jen v roce 2014 bylo vysláno na 240 nových kus]. S tolika 
družicemi logicky existuje i mnoho zp]sob], podle kterých lze družice rozdElovat. Pro 
jednoduchost jsou zde popsány tUi základní zp]soby rozdElení: 

 

1.1 DElení družic podle orbitální dráhy 

Družice se ve vEtšinE pUípad] pohybují po tUech základních orbitálních drahách – 
LEO, MEO a GEO. KromE nich existují ještE další, jako napU. HEO, GSO, GCO nebo SSO.  
Ty jsou ovšem využívány ménE a spíše na experimentální výzkumy. 

 

LEO (Low Earth Orbit) 

 Nízká obEžná dráha (200 – 2000 km) 
 Výhody: nejmenší ztráty šíUením, menší požadavky na vysílací výkon terminál], 

nízké zpoždEní srovnatelné s pozemními sítEmi [9] 
 Nevýhody: velký Doppler]v posun frekvence signálu, malé pokryté území, nutnost 

zajištEní rychlého handoveru, složité Uídicí soustavy, potUeba vEtšího množství 
družic pro globální pokrytí (ve srovnání s GEO a MEO) [5] 

 

MEO (Medium Earth Orbit) 

 StUední obEžná dráha (5000 – 25000 km) 
 Výhody: nižší ztráty šíUením a menší dopravní zpoždEní než u GEO, vetší pokrytí 

signálem a ménE náročná realizace spojení mezi satelity než LEO [5] 
 Nevýhody: velký Doppler]v posun frekvence signálu, potUeba více družic pro 

globální pokrytí (ve srovnání s GEO) 
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GEO (Geostationary Earth Orbit) 

 Geostacionární obEžná dráha (357Ř6 km) 
 NemEnná poloha v]či Zemi = má stejnou úhlovou rychlost jako ZemE. 
 Výhody: obrovské pokrytí signálem (vEtšinu Zemského povrchu lze pokrýt jen 

tUemi družicemi [Arthur C. Clarke]), Doppler]v posuv frekvence je témEU nulový  
a nevyžaduje frekvenční kompenzaci. 

 Nevýhody: veliké ztráty šíUením a dopravní zpoždEní zp]sobené velkou 
vzdáleností, náročná instalace [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 DElení družic podle velikosti 

Velikost družice záleží na její funkci, a tudíž ji určuje její vybavení. NapUíklad 
družice na geostacionární obEžné dráze potUebuje vzhledem ke své velké vzdálenosti od 
ZemE vyšší výkon signálu a vEtší rozsah než napUíklad nEkteré menší družice na nízké 
orbitální dráze. Proto potUebuje i vEtší antény a solární panely. RozdElení dle váhy je 
zobrazeno v tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie Rozsah váhy Ěkgě 

Velká družice > 1000 

StUední družice 500 – 1000 

Minidružice 100 – 500 

Mikrodružice 10 – 100 

Nanodružice 1 – 10 

Pikodružice 0,1 - 1 

Tabulka 1: Tabulka rozdElení družic podle velikosti [15] 

Obr. 1.1:Základní orbitální dráhy [4] 
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Na druhou stranu, ne každou velkou družici, dopravitelnou na nízkou orbitální dráhu, 
lze dostat až na dráhu geostacionární. Nejmenší družice dosahuje váhy cca 250g, nejtEžší  
i více jak 14tun. 

 

1.3 DElení družic podle funkce 

1.3.1 Telekomunikační družice 
Telekomunikační družice se využívají pro „pUeposlání“ signálu. Jsou to ve své 

podstatE retranslační stanice umístEné mimo zemskou atmosféru, mají tudíž dosah i za 
hranici horizontu ZemE a mohou tedy spojovat dva body na Zemském povrchu od sebe 
vzdálené na tisíce kilometr]. PatUí mezi nE družice pro pUenos televizního signálu (satelitní 
televize), datového signálu a mobilního signálu pro satelitní telefony. Orbitální výška se  
u nich liší. Pro pUenos televizního signálu, což je v podstatE „broadcast“, nepočítáme-li 
interaktivní funkce moderních televizí, jsou využívány výhradnE geostacionární družice, 
nebo[ s malým množstvím družic se dá pokrýt obrovské území.  

Naopak pro mobilní telefony, se kromE GEO družic využívají pUevážnE družice na 
nízké orbitální dráze, jelikož chceme co nejmenší zpoždEní. Tím ovšem taky nastává nutnost 
poUízení vEtšího počtu družic (~10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Navigační družice 

Navigační družice jsou pravdEpodobnE nejvíce využívané družice ze všech. Jejich 
signály vysílané na Zemský povrch využívají miliony GPS pUijímač] po celém svEtE,  
a[ už v navigacích v dopravních prostUedcích, v “chytrých“ telefonech nebo napU. 
v zaUízeních pro terénní výzkum. Princip je prostý. Navigační družice vysílá na Zemi data  
o své aktuální poloze, a GPS pUijímač (pUesnEji Uečeno procesor za GPS pUijímačem), napU. 
v autE, m]že s pUijatými daty, minimálnE od tUí r]zných navigačních družic, vypočítat svoji 
aktuální pozici na Zemi (princip triangulace polohy). Navigační družice se nachází na 
stUední obEžné dráze. Mezi nejznámEjší navigační systémy patUí Americký Navstar GPS, 
Ruský Glonass a Evropský Galileo. 

Obr. 1.2: Družice ASTRA 3B pro TV pUenos na GEO (vlevo) [6] a družice IRIDIUM NEXT pro 
telefonní pUenos na LEO (vpravo) [7] 
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1.3.3 Meteorologické družice 
Meteorologická družice, jak už napovídá název, využívá velké množství senzor] pro 

získání dat o stavu atmosféry ZemE. Povrch ZemE a situaci nad ním skenují v r]zných 
kanálech v pásmu viditelného spektra záUení (VIS), infračerveného (IR), mikrovlnného 
(MW) a ultrafialového (UV). Každý z pUístroj], které k tomuto účelu družice nesou, se 
vyznačuje r]zným horizontálním rozlišením a r]znou snímací periodou. [8] Tyto družice pro 
globální pokrytí využívají spolupráci GEO a LEO družic, kdy GEO pokryje veliké území,  
ale s nízkým rozlišením a mimo póly, ty naopak mohou pokrýt LEO družice s vysokým 
rozlišením, ale menší snímkovací periodou (1-4 snímky za den) [ř] 

1.3.4 Špionážní družice 
Jsou to družice, které pro armádní a špionážní účely prozkoumávají povrch planety 

s využitím optických pUístroj] s vysokým rozlišením. [10] Jejich úkolem je fotit nepUátelské 
základny, odhalovat nepUátelské vojenské zaUízení a odposlouchávat jejich komunikaci. 
VEtšinou se vyskytují na nízkých obEžných drahách, ale jelikož jsou často utajované, není  
o nich mnoho detailnEjších informací. Špionážní družice patUí k nejtEžším družicím, jelikož 
vEtšinou nesou velmi tEžké zaUízení pro snímání (obrovské čočky). 

1.3.5 VEdecké družice 

VEdecké družice se nedají jednoznačnE definovat. Jsou to družice, které, podobnE 
jako meteorologické, využívají velké množství senzor]. Jimi skenují nejen planetu Zemi 
v pásmu od mikrovlnného záUení po gamma záUení (tedy i v částech spektra 
elektromagnetického záUení, které atmosféra zemE nepropustí na zemský povrch) [11]  
a získávají r]zná data pro vEdecké účely. NapU. zjiš[ování kosmického záUení, mapování 
r]zných oblastí ZemE (detekce hornin, zamoUení vod a ovzduší, stav úrody a lesní požáry 
[12] atd.), zkoumání r]zných neznámých atmosférických jev] a mnoho dalších. Speciálním 
pUípadem vEdeckých družic jsou malé Experimentální družice, které často slouží pro 
testování určitého materiálu či zaUízení v kosmických podmínkách, tzv. CubeSat. 

1.3.6 Družice dálkového pr]zkumu 
Jsou to vlastnE také vEdecké družice, které však slouží pro zkoumání vesmíru 

vzdálenEjšího od planety ZemE. PatUí mezi nE též planetární sondy vyslané ke vzdáleným 
planetám jako napU. Neptun - pro bližší zkoumání jeho povrchu nebo vyslaným ještE dále, až 
za hranice naší sluneční soustavy. NejznámEjší družice pro dálkový pr]zkum je Hubbl]v 
teleskop nacházející se 600km nad zemským povrchem, který zkoumá daleký vesmír bez 
stínEní zemskou atmosférou.  
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1.4 Složení družic 

Jedna vEc je vynést družici do vesmíru na její orbitální dráhu, druhá vEc je zajistit 
tam správnou funkci. Proto je na vlastní konstrukci kladen velký d]raz a samotný vývoj 
družice m]že trvat i desítky let.  

Složení družice lze rozdElit na dvE části, a to na: 

a) základní konstrukci 
b) užitečný náklad 

Jelikož užitečný náklad je u každé družice jiný (mohou to být r]zné antény, radiové 
pUevadEče, speciální vEdecké pUístroje a senzory, kamery atd.), bude zde popsána pouze 
základní konstrukce družic.   

Obvykle je tUeba zajistit dostatečnou dodávku elektrické energie, pUesnou orientaci  
v prostoru, udržovat vhodnou teplotu a spolehlivou komunikaci se Zemí. NEkdy je také 
tUeba, aby systémy družice dokázaly zajistit i pUistání zpEt na Zemi, nebo i na jiném 
kosmickém tElese. [20] To vše je samozUejmE potUeba uložit a uzavUít do lehké a 
samozUejmE dostatečnE pevné konstrukce, aby družice odolala pUípadným drobným náraz]m 
malých částic, radiaci či zvýšené teplotE. 

1.4.1 Zdroj energie 
Komunikační družice, potUebují ke svému provozu energii více jak 10kW [9]. Pro 

dodávku energie jsou v dnešní dobE nejčastEji využívány solární články, které zachycují 
sluneční záUení a pUímo jej mEní na elektrickou energii. V pUípadE, že je družice zastínEna 
Zemí, využívají se jako sekundární zdroj nejčastEji Li-ion akumulátory, které pUeklenou 
dobu, kdy na solární články nedopadá dostatek záUení. Pro nEkteré vEdecké družice, které 
nejsou ve vyhovující vzdálenosti od slunce, hlavnE tedy pro planetární sondy, se používají 
tzv. radioizotopové baterie, u kterých se pro pohon užívá tepelná energie uvolnEná pUi 
radioaktivním rozpadu prvk] a ta následnE ohUívá termočlánky. [20] 

 

Obr. 1.3: Hubble]v teleskop [13] 
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1.4.2 Odvod tepla 
Družice jsou namáhány velkými teplotními rozdíly. Na jedné stranE jsou silnE 

ozaUovány sluncem a na druhé stranE smEUují do chladného vesmíru, stejnE tak m]že 
negativnE p]sobit i ztrátové teplo vydávané elektronickými pUístroji na palubE. Proto je 
stanoven teplotní rozsah, ve kterém se m]že družice pohybovat. Ten má na starosti 
termoregulační systém. Existují dvE r]zná tepelná opatUení – pasivní a aktivní. VEtšinou se 
využívá jen pasivní opatUení, založené na zajištEní dobré tepelné vodivosti konstrukce 
družice a její povrchové tepelné izolaci tak, aby teplo, vydávané vnitUními systémy, 
udržovalo pUijatelnou teplotu užitečného nákladu (vEdeckých pUístroj]).[20] V pUípadE, že 
pasivní opatUení je nedostačující, m]že být systém doplnEn aktivním opatUením 
s termočlánky nebo radiátory, které pUebytečné teplo vyzaUují do prostoru. 

1.4.3 Telekomunikační systém 
A[ už jde o družici pro televizní pUenos nebo družici vEdeckou, vždy je potUeba 

namEUená nebo pUijatá data, odeslat zpEt na Zemi. StejnE tak je nutnost, čas od času, aby 
družice vyslala data o svém celkovém stavu. Pro tyto účely se využívají stejná zaUízení jako 
na Zemi, jen s tím rozdílem, že jsou pUizp]sobeny nepUíznivým vliv]m z vesmíru (vakuum, 
zvýšená radiace, teplota). [21] Co se antény týče, u velkých družic jsou nejčastEji využívány 
antény reflektorové pro vytvoUení úzkých a tvarovaných ozaUovacích svazk]. Tyto antény 
nebývají vždy kulaté jako na Zemi, ale spíše tvarované, jelikož stačí ozáUit jen určitá místa, 
a je zbytečné plýtvání energií, pokud televizní signál míUí napU. doprostUed Tichého oceánu.  

1.4.4 Orientace a stabilizace 
Pro r]zná mEUení a vysílání dat nebo pUíjem energie ze Slunce, je zapotUebí, aby 

veškeré senzory, parabolické antény nebo solární panely byly namíUeny na správná místa. 
Je ovšem mnoho faktor], které mohou dElat problémy. NapU. gravitační gradient ZemE, 
Slunce, MEsíce či jiných planet, tlak slunečního záUení p]sobící na antény, solární panely 
nebo kostru družice, náraz pevných částic (mikrometeory) anebo magnetické pole ZemE. To 
vše m]že vytváUet určité rušivé síly, které mohou mít za následek vychýlení nebo 
neplánovanou rotaci družice. Z tohoto d]vodu je nutné mít v družici systém stabilizace, 
orientace a Uízení polohy družice (ADCS). 

Obr. 1.4: Družice KazEOSat-1 [22] 
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Více o ADCS a o pohonu družic je popsáno v kapitole 2.Tízení orientace a stabilizace 

1.5 CubeSat 

Velikou nevýhodou družic je jejich vysoká cena. Ta, zejména u velkých družic, 
dosahuje milion] dolar], nebo[ jejich vývoj trvá Uadu let, a pokud se pUi letu vyskytne 
nEjaká závada, jejich oprava je velmi náročná (časovE i finančnE) nebo dokonce nemožná. 
Tento faktor se dá však potlačit zminiaturizováním družic a zvýšením jejich počtu. Pokud by 
napU. 60 ze 70 družic pUestalo fungovat, stále bychom byli schopni pUijmout potUebná data ke 
zpracování. [15] Proto znamenal obrovský úspEch výzkum a vývoj technologie CubeSat. 

Standard CubeSat, malé experimentální družice, jejichž rozmEry a hlavnE nižší 
poUizovací cena dovoluje i stát]m, které nikdy pUedtím nesestrojili žádnou družici mít svoji 
vlastní. PrávE družice typu CubeSat byla úplnE první družicí postavena zemEmi, jako jsou 
napU. Švýcarsko, Norsko, Dánsko atd.[15] A nejen celé zemE. Díky této technologii mohou 
mít vlastní družice i vysoké či stUední školy, nebo ménE majetné firmy, které by na vEtší 
družici finančnE ani nepomyslely. Také armáda má velký podíl a zájem na financování 
projekt] družic standardu CubeSat. Zmenšením družice se také razantnE sníží doba jejího 
vývoje. Zatímco u vEtších družic m]že vývoj trvat i více jak patnáct let, u CubeSat] se tato 
doba pohybuje vEtšinou kolem dvou až čtyU let. Kombinace rychlého vývoje a zmenšení 
objemu družice táhne dopUedu zlepšení technologie mikrosystém]. [15] 

Standard CubeSat má počátek roku 1řřř v Californské státní UniversitE. Jeho 
rozmEry jsou 100 x 100 x 100mm s váhou do 1,33kg. [14] Tadí se vEtšinou mezi piko-
družice, ačkoliv její váha m]že dosahovat váhy nano-družic. Družice o tEchto rozmErech se 
označuje jako jedna jednotka tzv. „1U“. Standard pUipouští i družice delší, kde X-ová  
a Y-ová šíUka z]stává stejná, mEní se pouze délka a hmotnost.[15] Ta m]že být 1U, 2U, 3U  
a novE také 6U. Je to z d]vodu univerzálního vypouštEcího zaUízení P-POD, který dovoluje 
vypustit 3 zaUízení velikosti 1U nebo jedno zaUízení velikosti 3U. [15] 

Od prvních technologických demonstrátor] udElal obor zásadní pokrok. Dnes 
CubeSaty bEžnE plní r]zné pozorovací a testovací úkoly. Jedním z nejd]ležitEjších 
testovacích projekt] byl projekt sluneční plachetnice Nanosail-D. [19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 1.5: CubeSat velikostí 1U [16] 
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1.5.1 PUíkon satelit] CubeSat 
PUíkon satelit] CubeSat, který dodávají solární články, je závislý na dvou faktorech. 

Na teplotE článk] a na natočení článk] v]či Slunci. Bereme-li v potaz 1U CubeSat bez 
rozvinutých solárních panel] (Obr. 1.5), tedy šest stEn pokrytých panely, tak nejnižší výkon 
bude dodávat natočení jen jedné strany ke Slunci. Naopak nejvyšší výkon bude dodáván, 
když budou ozaUovány tUi stEny současnE (pod úhlem 35°). [17] 
 
Vztahy pro výpočet výkonu je pak: 
 鶏兼件券 = 券 ゲ 鯨権 ゲ 畦 ゲ sin砿    (1) 鶏兼欠捲 = 3 ゲ 券 ゲ 鯨権 ゲ 畦 ゲ sin砿    (2) 
 
kde n je účinnost solárního článku, Sz je intenzita záUení, A je plocha solárního článku  
a  úhel natočení stEny v]či smEru záUení  
 

Prostým zpr]mErováním tEchto dvou hodnot pak lze dostat nejjednodušší odhad 
výkonu dodávaného solárními články bEhem letu na slunci, který činí 3,1řW pro 1U. [17] 
 
 
 
 
 

Obr. 1.6:Cubesat velikostí 3U s rozvinutými solárními panely [1Ř] 
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2 TÍZENÍ ORIENTůCE ů STůBILIZůCE 
Jak již bylo Uečeno, d]ležitou součástí každé družice ve vesmíru je Uízení její 

orientace a stabilizace. Je logické, že kdyby antény byly namíUeny do prázdného vesmíru 
místo na Zemi, nebyla by tato družice nic platná. Systémy ADCS a[ už pro velké družice či 
družice typu CubeSat se zabývá nejedna svEtová firma, jako napUíklad Honeywell a mnoho 
dalších. NejvEtší výzvou návrhu stabilizačního systému je najít ideální pomEr mezi velikostí 
(hmotností, pUíkonem) a dosahovanou pUesností stabilizace. U piko-družic se obvykle, pro 
pUesná mEUení uvažuje pUesnost do 1°. [15] 

 

2.1 Zp]soby korekce orientace družice 

Tato korekce m]že být bu@ aktivní, nebo pasivní, podle toho zda je k ní nutný zdroj 
energie či nikoliv a zda ji chceme nebo nechceme Uídit.  

 

ůktivní 
Pro aktivní Uízení platí, že není pUítomna žádná stálá stabilizační síla. Korekční moment 

je využit až v pUípadE potUeby.[ř] Existuje nEkolik zp]sob] pro aktivní stabilizaci družice: 

 tUí-osá stabilizace – pomocí momentových setrvačník] 
 stabilizace magnetickým polem – pomocí elektromagnetických cívek 
 prudké vypuštEní hmoty do vesmíru – pomocí motor] nebo trysek 

NejčastEji je využívána stabilizace magnetickým polem, jelikož setrvačníky a obzvláš[ 
trysky zabírají velké množství místa a jsou tEžké, což je napUíklad pro piko-družice 
nemyslitelné. Na druhou stranu pokud je potUeba velikou družici rychle otočit, jsou tryskové 
či jiné motory nejlepším Uešením.  

 

Pasivní 
Využívá mechanismus korekce bez energetických zdroj] družice. [ř] Zp]soby pro 

pasivní stabilizace družice jsou: 

 stabilizace rotací – rotace kolem jedné své osy s nejvEtším momentem setrvačnosti 
 stabilizace magnetickým polem – pomocí permanentních magnet] 
 stabilizace pomocí gravitačního gradientu – využívá vzájemnou gravitaci družice  

a ZemE či jiného centrálního tElesa. 

Pro úsporu energie jsou v mnoha pUípadech využívány kombinace pasivní a aktivní 
korekce a pUirozených jev] jako je právE magnetické pole nebo sluneční vítr.  
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2.2 Proces Uízení družice 

Proces aktivního Uízení družice lze rozdElit do tUí základních částí: 

1) Zjiš[ování a mEUení polohy družice – tuto činnost mají na starosti senzory. 
2) Úprava polohy – ta se provádí pomocí tzv. aktuátor].  
3) Určování odchylky momentu hybnosti v d]sledku p]sobící rušivé síly – počítač nebo 

Uídicí jednotka. 

2.2.1 Senzory 
Senzory jsou v družici nutné pro její správnou orientaci v prostoru. Bez správné 

orientace by nebylo jisté, jak velká má být následná korekce. A jelikož žádný senzor 
nepracuje dokonale a s dostatečnou pUesností a bezchybností, bývá na družici umístEno více 
typ] senzor]. Typy nejčastEji používaných senzor] jsou: 

 

 Senzor Slunce - je to asi nejčastEji využívaný senzor. Využívá fotovoltaické články 
ke zjištEní intenzity slunečního záUení dopadající na jeho povrch a podle toho určuje 
vzniklý úhel mezi družicí a Sluncem. Je velmi pUesný, levný a má snadné použití. 
Logicky ho ovšem není možné používat, když je družice v zákrytu ZemE. Proto je 
nutné ho doplOovat i dalšími senzory.  
 

 Senzor ZemE/horizont - senzor porovnává viditelný obraz ZemE či jeho horizontu 
s modelem uloženým ve své pamEti. Podle toho vyhodnocuje svoji polohu v]či 
Zemi. StejnE jak u senzoru Slunce, je potUeba, aby ZemE byla v tomto pUípadE 
osvEtlena, jinak ji senzor nevidí.  
 

 Senzor hvEzd - pravdEpodobnE nejlepší senzor. Porovnává viditelný obraz hvEzd, 
které jsou pro nEj statické, s tzv. hvEzdnou mapou uloženou v pamEti, takže nezáleží 
na poloze orbity. Je velmi pUesný ovšem ménE spolehlivý, složitý a dražší než 
pUedchozí dva. 

 
 Akcelerometr - je to senzor, který pUi zmEnE z konstantní nebo z nulové rychlosti 

tuto zmEnu zaznamená a pUevede na náležité napEtí odpovídající určitému zrychlení. 
Využívá se v kombinaci s dalšími senzory. 
 

 Gyroskopický senzor - tzv. gyroskop je zaUízení, které detekuje rotační pohyb v]či 
okolnímu prostUedí, podobnE jako akcelerometr, s tím rozdílem, že akcelerometr 
mEUí zrychlení, pUičemž gyroskop úhlovou rychlost. Často je spojován 
s akcelerometrem. 
 

 Magnetometr - snímač, který konvertuje indukci magnetického pole na funkci 
napEtí. NáslednE podle magnetického modelu ZemE je dopočítána aktuální orientace. 
Také jeden z nejčastEji využívaných snímač], hlavnE pro CubeSat. 

…a mnoho dalších. U CubeSat, je ve vEtšinE pUípad] využita technologie MEMS, tedy 
r]zné senzory a integrované obvody o velkosti pouze nEkolik milimetr], s minimální 
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spotUebou a minimální celkovou váhou. Vývoj této technologie je sice velmi nákladný a 
složitý, ale dopomohl nejvíce právE k systém]m CubeSat a obecné minimalizaci pUístroj].  
 

2.2.2 ůktuátory 
Akční členy neboli aktuátory, pUemEOují informace/povely z Uídicí jednotky na energii, 

která má zajistit korekci orientace družice. Jak již bylo zmínEno, mohou být aktivní nebo 
pasivní.  Typy aktuátor] jsou: 

 
 Momentový setrvačník - je pohánEn stejnosmErným elektromotorem, který, dle 

potUeby, m]že zrychlením či zpomalením ovlivnit otáčení družice v určitém smEru. 
Pokud bude napUíklad družice rotovat ve smEru osy x, lze pomocí elektromotoru 
roztočit setrvačník ve stejné ose, ale opačným smErem, a tím rotaci družice zpomalit 
nebo zcela zastavit.  
 

 Magnetický aktuátor – v pUípadE aktivní stabilizace, se využívá elektromagnet, 
který pUi pr]chodu proudem vytváUí magnetické pole, které v interakci 
s magnetickým polem ZemE p]sobí silovým momentem na družici. Tento princip je 
velmi výhodný a často využívaný, obzvláš[ na nízkých obEžných drahách, ale je 
náročný na spotUebu energie. V pUípadE pasivní stabilizace, jsou na stejný úkol 
použity permanentní magnety. Ty nespotUebovávají žádnou energii, na druhou stranu 
nejsou ovšem tak účinné a nelze je aktivnE Uídit. Mimo to mohou vyvolat chyby 
v senzorech jako je napUíklad magnetometr.  

 
 Motorový pohon – tento pohon se velmi často využívá na velkých družicích  

(na menších témEU v]bec). NejčastEji je využíván chemický pohon, využívající 
stlačený plyn, který je vypouštEn tryskou z nádrže (tryskový pohon). Je jednoduchý a 
velmi účinný, ale zároveO drahý a velký.  Mimo nEj existují ještE elektrické motory, 
napUíklad plazmový nebo iontový motor, které se často využívají pro planetární 
sondy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.1: PUíklad družice se dvEma stabilizačními systémy 

(3-osá stabilizace a stabilizace pomocí trysek) [ř] 
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3 NÁVRH A KONSTRUKCE MODELU 
DRUŽICE 

3.1 Úkol 
Úkolem této diplomové práce, je navrhnout model družice typu CubeSat, který byl 

popsán v kapitole 1.5, jenž má za úkol simulovat aktivní Uízení a orientaci družice 
v podmínkách laboratorního prostUedí, pro názornou ukázku této činnosti ve vesmíru. Tento 
model by mEl simulovat metodu tUí-osé stabilizace pomocí setrvačník] a aktivní stabilizaci 
magnetickým polem pomocí elektromagnet].  

PUesný úkol stručnE Uečeno zní: vytvoUit v PC uživatelský program, ve které uživatel 
zadá požadovanou metodu a požadované hodnoty. Tato data se následnE pUenesou pUes 
Bluetooth komunikaci do procesoru v modelu družice. Ten tato data zpracuje a pomocí 
setrvačníku či elektromagnet] (záleží na vybrané metodE) bude metodu simulovat. ZároveO 
je potUeba, aby model neustále vysílal údaje o svém aktuálním natočení v]či severnímu pólu. 

 

3.2 Návrh a princip 

V kapitole 2.2 byly popsány tUi základní komponenty, které jsou potUeba pro aktivní 
Uízení orientace a stabilizace družice. Jsou to senzory, aktuátory a Uídicí jednotka. Je tedy 
nutné, aby i tento model družice obsahoval všechny tUi komponenty.  

V první UadE je to senzor, který bude určovat aktuální orientaci v prostoru. Pro tuto 
činnost byl vybrán modul GY-273 jinak znám jako „digitální kompas“. Tento modul podává 
pUes I2C pravidelné zprávy o své aktuální poloze, kterou určuje pomocí zabudovaného 
magnetometru. Magnetometr na povel dokáže zmEUit hodnotu magnetického pole v aktuální 
ose a tím zjistit svoje natočení v]či severnímu magnetickému pólu.  

Druhá potUebná část modelu jsou aktuátory. Pro metodu tUí-osé stabilizace je 
potUeba využít tUi setrvačníky. V laboratorních podmínkách na Zemi, tedy v modelu 
zavEšeným ve vzduchu či plovoucím na vodní hladinE, lze ovšem logicky využít jen rotaci 
v jedné ose, tudíž postačí pouze jeden setrvačník, který je otáčen v ose x pomocí krokového 
motoru. PUed tímto motorem se nachází H-m]stek (integrovaný obvod L2ř3D), aby byl 
krokový motor schopen otáček na obE strany. Po jeho roztočení v jednom smEru se dá 
setrvačník a tedy i celý model družice do pohybu daným smErem  

Pro druhou metodu, což je aktivní stabilizace magnetickým polem, jsou využity dvE 
na sebe kolmé obdélníkové cívky pUipevnEné po stranách modelu družice sloužící jako 
elektromagnety. Každá z nich je také pUipojena na obvod L293D pro Uízení proudu cívkou 
obEma smEry, aby bylo možné, jako v pUípadE setrvačníku, roztočit a následnE  
i zastavit model družice v požadované poloze.  

TUetí potUebný komponent ke správnému Uízení orientace družice je Uídící jednotka, 
která má za úkol pUijmout veškeré pUíkazy z PC a veškerá data o poloze zaznamenaná 
magnetometrem, zpracovat je a poté vyslat data pUes určitý H-m]stek do požadovaného 
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aktuátoru - do krokového motoru, který roztáčí setrvačník nebo k cívkám. PUíkazy z PC jsou 
získány pomocí Bluetooth modulu, z nichž jeden je pUipojen pUímo k PC pomocí USB 
konektoru a druhý je spojen pUes UART s Uídicí jednotkou. Tídicí jednotku bude v tomto 
modelu zastávat modul ArduinoNano s mikroprocesorem ATMega328P. 

Jako zdroj napEtí v celém modelu slouží čtyUi nabíjecí 3,7V Li-ion baterie 
s kapacitou 2800mAh a dva napE[ové mEniče, které výsledné napEtí upravují do požadované 
hodnoty dle využití.  

 

3.3 Teoretické výpočty 

3.3.1 Rozložení magnetického pole zemE 
Magnetické pole ZemE je generováno pomocí elektrického proudu, který vzniká pUi 

rotaci zemského jádra. Planeta ZemE je v podstatE veliký dipól, takže i rozložení siločar 
kolem ní se podobá rozložení v okolí tyčového magnetu (Obr. 3.1). Toto pole dosahuje, na 
odvrácené stranE Slunce, až do vzdálenosti sta tisíce kilometr] od povrchu ZemE. Na stranE 
ke slunci je magnetické pole deformováno vlivem slunečního vEtru. (Obr. 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzita magnetického pole na povrchu ZemE dosahuje hodnot okolo 30-70µT [30]. 
V České Republice dosahuje intenzita magnetického pole hodnoty okolo 45µT.  

 

Závislost intenzity magnetického pole na výšce, lze teoreticky vypočítat dle vztahu 
(3) [15]. Na Obr. 3.2 lze tuto závislost vidEt graficky.  稽傑結兼ě =

2警権迎権3      (3) 

 

kde Mz je tzv. magnetický moment ZemE a dosahuje hodnoty 7,ř6:1015 T.m3a Rz je výška 
od stUedu ZemE (na povrchu 637Řkm).  

Obr. 3.1: ZemE jako dipól včetnE jeho indukčních siločar (vlevo) [30] a zobrazení reálného 
magnetické pole ZemE a jeho deformace vlivem slunečního vEtru (vpravo) [31] 
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Obr.3.2: Závislost velikosti magnetického pole ZemE na vzdálenosti od povrchu ZemE 

 

Pozn. Obr. 3.2 a výpočty dle vzorce (3) jsou teoretické a spíše orientační. Je mnoho dalších 
faktor], dle kterých se hodnota magnetické indukce na povrchu ZemE i nad jejím povrchem 
m]že mEnit. NapU. složení p]dy (magnetické horniny), elektrické proudy ve vodivé k]Ue  
a plášti ZemE či v ionosféUe, vznikající interakcí částic slunečního vEtru s magnetickým 
polem ZemE. [30] V LEO pUibližnE 45µT, v GEO cca 212nT.  

 

3.3.2 Výpočet obdélníkové cívky 
V systémech Cubesat se často využívají navinuté nebo i planární čtvercové či 

obdélníkové cívky, které se usazují do tUí stEn družice. Tím, že vložíme tuto cívku do celé 
boční stEny, m]žeme zvEtšit její rozmEr, ale také snížit potUebný proud. 

Indukce obdélníkové cívky 稽 =
軽ゲ荊ゲ航0経       (4) 

 

kde N je počet závit], I je proud protékající cívkou, µ0 = 4ヾ*10-7 H/m je permeabilita vakua 
a D je délka cívky. [32] 

Magnetický dipólový moment 警 = ヅ = 軽 ゲ 荊 ゲ 畦     (5) 

 

kde A je plocha obdélníkové. [32] 
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Moment síly p]sobící na obdélníkovou cívku 繋 = 酵 = 稽 筏 警 筏 嫌件券肯    (6) 

 

kde し je úhel který svírá plošný vektor A a indukce B (viz. Obr. 3.3). [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na strany 1 a 3, nep]sobí žádná síla, jelikož jsou rovnobEžné s magnetickým polem 
B a jejich skalární součin je proto nulový. Na druhou stranu magnetická síla, která p]sobí na 
strany 2 a 4 je dána vztahem (6). A ačkoliv celková síla p]sobící na smyčku je nulová, 
jelikož F = F1 + F2 + F3 + F4 = 0, síla F2 a F4 vytváUí moment, který zp]sobuje otáčení 
smyčky kolem osy. [32] 

3.3.3 Výpočet otáček a energie 
Setrvačník je udáván do pohybu motorem. Ten je vEtšinou stanoven základními 

parametry včetnE točivého momentu a frekvence v otáčkách za minutu, pUípadnE krokového 
motoru v počtu pulz] za sekundu. Pokud frekvence zadaná není, lze vypočítat dle vztahu 
(7): 血 =  

60鶏
2講警      (7) 

 

kde f je frekvence v otáčkách za minutu, P je výkon motoru a M je točivý moment. Když je 
známa frekvence, lze snadno vypočítat rychlost otáčení koncového bodu kruhového 
setrvačníku, jelikož je známá dráha (obvod) i čas. Kinetická energie, kterou setrvačník  
i model družice vykoná je stejná (8). Liší se ovšem frekvencí otáčení f a momentem 
setrvačnosti tElesa J, jenž lze pro tEleso tvaru plného válce vypočítat dle (9). 継倦 =

1

2
ゲ 蛍 ゲ 降2     (8) 

Obr. 3.3: Smyčka umístEná v homogenním magnetickém poli a magnetická síla p]sobící na stranu 2 
a 4 (vlevo); rotace proudové smyčky [32] 
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 蛍 =
1

2
ゲ 兼 ゲ 迎2     (9) 

 

kde の je úhlová rychlost, m je váha tElesa a R je polomEr tElesa. 

 

 

3.4 Použité součástky 

3.4.1 GY-521 
Modul GY-521 je obvod od firmy InvenSence, zabývající se MEMS technologií 

kombinující součástky pro zjiš[ování polohy a také MEMS mikrofony. GY-521 obsahuje 
čip MPU-6050, který v sobE zahrnuje gyroskop, jenž je schopen zaznamenávat zmEnu 
polohy ve tUech osách a akcelerometr schopný ve tUech osách mEUit zrychlení. NamEUená 
data jsou posílána pUes sériovou sbErnici I2C (piny SCL pro hodinový signál a SDA pro 
datový signál). Dále obsahuje pin pro externí pUerušení, který bude využíván pro pravidelné 
dotazy na aktuální pozici. Modul m]že být napájen 3,3V nebo 5V. [24] 

Tento modul byl zvolen jako první možnost senzoru pro toto zaUízení a pUi testování 
na pevné podložce dosahoval i nejlepších výsledk] pUesnosti (0,5 - 1°). Ukázalo se ovšem, 
že tento modul není uzp]soben pro použití ve stavu, kdy zaUízení neleží na pevné podložce 
(zavEšeno ve vzduchu, či plave na vodE pro demonstraci stavu bez tíže). V takovém pUípadE 
začne modul udávat špatné údaje nebo začne nepravidelnE pUecházet do stavu úvodní 
kalibrace. Proto byl tento modul nahrazen modulem GY-273, který namísto akcelerometru a 
gyroskopu obsahuje magnetometr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4: Modul GY-521 [24] a schéma zapojení 
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3.4.2 GY-273 
Modul GY-273 mEUí složku aktuálního magnetického pole ve tUech osách (X, Y, Z). 

Tento modul obsahuje čip HMC5ŘŘ3L od firmy Honeywell s citlivou detekcí magnetického 
pole. NamEUená data jsou, stejnE jako u GY-521 posílána pUes sériovou sbErnici I2C. Modul 
m]že být taktéž napájen 3,3V nebo 5V. [41]  

Tento modul byl zvolen jako senzor namísto modulu GY-521, kv]li zp]sobu 
určování aktuální polohy natočení. Jeho nejčastEjším použitím je právE jako digitální 
kompas. Nevýhodou oproti GY-521 je ovšem menší pUesnost (~5°), nebo[ každé silnEjší 
magnetické pole v jeho okolí m]že narušovat správnost mEUení. Proto je potUeba používat 
tento senzor v místech, kde není pUíliš silné magnetické pole. ZároveO je nutnost 
magnetometr kalibrovat podle aktuální pozice v místnosti kde se nachází senzor a kolem 
nEhož se nachází pUípadné zdroje magnetického pole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 MPU-9250 
Modul MPU-ř250 je další z modul] pro arduino, které dokáže zastávat dokonce tUi 

r]zné funkce, a to akcelerometr, gyroskop a magnetometr, pUičemž dokáže mEUit údaje ve 
tUech osách. Modul je schopen komunikovat pUes I2C nebo SPI a je ho taktéž možné napájen 
3,3V nebo 5V [40].  

Tento modul byl taktéž využit pUi testování, ale pouze jeho funkce magnetometru, 
vzhledem ke špatným zkušenostem s GY-521. Pro získávání data z magnetometru je k nEmu 
napsaný použitelný kód, ale v pUípadE mEUení úhlu je dávána pUednost modulu GY-273. Ten 
má mnohem lepší pUesnost. 
  

 

 

Obr. 3.5: Modul GY-273 [41] a schéma zapojení 
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3.4.4 Step-up mEnič MT360Ř 
Jedná se o malý zvyšující DC-DC mEnič s vysokou účinností (ř3%). Modul je 

určený k pUímé vestavbE do zaUízení. Výstupní napEtí m]že dosahovat až 28V pUi 
maximálním proudu 2A, což ideálnE vyhovuje aplikaci v modelu družice k napájení 
obdélníkové cívky. NapEtí je nastavováno více-otáčkovým trimrem. Byl zvolen hlavnE kv]li 
jeho účinnosti, použitelnosti a cenE. [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Step-down mEnič MINI-360 
Jedná se o malý snižující DC-DC mEnič s účinností až 95% s regulátorem MP2037. 

Modul je taktéž určený k pUímé vestavbE do zaUízení. Vstupní napEtí se musí pohybovat 
v rozsahu 4,75V - 23V. Výstupní pak m]že dosahovat hodnot ř25mV – 20V pUi 
dlouhodobém proudu 1,8A. Byl taktéž zvolen kv]li cenE a malým rozmEr]m. [8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Je vhodné, aby výstupní hodnoty napEtí ze step-up mEniče MT360Ř a step-
down mEniče MINI-360 nebyly pUíliš odlišné od hodnoty vstupního napEtí. Čím vEtší rozdíl 
mezi nimi je, tím menší účinnost oba mEniče mají.  

 

 

Obr. 3.6: Modul MT360Ř [2ř] a schéma zapojení 

Obr. 3.7: Modul MINI-360 [Ř] a schéma zapojení 



 20 

3.4.6 ArduinoNano 
Platforma ArduinoNano je minimalizovaná vývojová deska s mikroprocesorem AVR 

ATMega32ŘP. Má 14 digitálnE vstupnE-výstupních pin] (z toho 6 s podporou PWM)  
a Ř analogových vstup].[25] Obsahuje pin pro UART i pro I2C a dva piny  
s A/D pUevodníky. K programování lze využít ISP rozhraní na propojení s počítačem pUes 
programátor nebo klasický mini USB konektor.[25]  

Ideální napájecí napEtí desky je 9-12V. Maximální vstupní napEtí je 15V. Deska dále 
obsahuje A/D pUevodníky, piny určené pro PWM a další dva výstupní napE[ové piny 
schopné dodávat stabilizované napEtí 3,3V a 5V, které se nejčastEji využívají pro napájení 
dalších modul] kompatibilní s touto platformou.    

Platforma Arduino byla jako Uídicí jednotka modelu družice zvolena pro její velikou 
popularitu, to znamená, že existuje i velká komunita uživatel]. Procesor je vhodný pro 
danou práci, má jednoduché zapojení, nízkou cenu a též dobrou podporu ze strany výrobce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 HC-05 FC-114 
Jedná se o Bluetooth modul pracující na frekvenci 2,4GHz. Samotnou bluetooth 

komunikaci zde zprostUedkovává menší modul BLK-MD-BC04-B. Modul HC-05 FC-114 je 
napájen 5V a využívá paralelní komunikaci pUes UART, na spojení s platformou 
ArduinoNano. Celkem obsahuje šets pin] - napájecí pin a zem (VCC a GND), dva 
komunikační piny (TX a RX), jeden povolovací pin (EN) a pin STATE určující aktuální stav 
pUipojení (HIGH - pUipojeno). Poslední dva zmínEné piny nejsou v této práci použity.  

Tento Bluetooth modul byl zvolen právE, kv]li vhodnému spojení s Arduino, včetnE 
knihoven a kv]li dobrým referencím. 

Obr. 3.8: Modul Arduino [26] a schéma zapojení 
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3.4.8 L293D 
Obvod L293D je tvoUen dvEma H-m]stky (jedním na každé stranE obvodu).  

H-m]stek umožOuje, aby bylo možné Uídit pr]tok proudu součástkou obEma smEry. 
Součástka je pUipojena na dva výstupy H-m]stku a podle požadavk] se na jeden vstup 
obvod pUivede vysoká úroveO a na druhý nízká, čímž začne výstupními piny protékat proud 
v jednom nebo druhém smEru. NapEtí, které bude na součástce mezi výstupními piny je 
pUivádEno na pin VCC2 a m]že mít hodnotu 1-35V [28].  

Velikou výhodou tohoto obvodu je, že každý H-m]stek má sv]j vlastní povolovací 
pin. Proto je možné vyslat všude vysokou úroveO, ale jen u určitého H-m]stku ji povolit, 
čímž se dá Uídicí software zjednodušit. Tento obvod je často využívaný právE pro aplikace 
s krokovými motory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9: Modul HC-05 FC-114 [27] a schéma zapojení 

Obr. 3.10: Obvod L2ř3D [2Ř] a schéma zapojení 
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3.4.9 Obdélníkové cívky 
Výpočty pro obdélníkovou cívku jsou popsány v kapitole 3.3.2. Pro zadané hodnoty, 

je tedy možné vypočítat parametry namotaných obdélníkových cívek, které by pro 
jednoduchost zaUízení a výpočt] mEli být stejné. Na každou cívku byl použit lakovaný 
mEdEný drát o délce Ř0m. 

 

RozmEry cívky: 

l = 80m (délka drátu)  

r = 0,15mm = 0,00015m (polomEr drátu) 

a = 10cm = 0,1m (strana a cívky) 

b = 8cm = 0,085m (strana b cívky)  

d = 1cm = 0,01m (délka namotané cívky) 
 

U = 16,4V 

と = 0,016řµΩm (rezistivita mEdi pUi 20°C) 

 

 

Aktivní plocha použité cívky 畦 = 欠 ゲ 決 = 0,1 ゲ 0,085 = 0,0085兼2 

 

Počet závit] cívky 軽 =
健

2欠 + 2決 =
80

2 ゲ 0,1 + 2 ゲ 0,085
= 216 権á懸件建ů 

 

 

1A 2A Funkce 

High Low Otáčení jedním smErem 

Low High Otáčení druhým smErem 

Low Low Stop 

High High Stop 

Tabulka 2: Tabulka úrovní pro jednotlivé piny obvodu L2ř3D [2Ř] 



 23 

 

Odpor navrhnuté cívky 迎 =
貢 ゲ 健鯨 =

0,0169 ゲ 10伐6 ゲ 80講 ゲ 堅2
=

0,0169 ゲ 10伐6 ゲ 80講 ゲ 0,000152
=

0,0169 ゲ 10伐6 ゲ 80

7 ゲ 10伐8
= 19,31ツ 

 

Proud procházející cívkou 荊 =
戟迎 =

16,4

19,31
= 0,849畦 

 

Dle vztahu (5), je možné spočítat magnetický dipólový moment 警 = 軽 ゲ 荊 ゲ 畦 = 216 茅 0,849 茅 0,085 = 1,55畦兼2 

 

Pro výpočet síly p]sobící na cívku je nutné zjistit magnetickou indukci, podle vztahu (4) 稽 =  
軽 ゲ 荊 ゲ ヅ0穴 =  

216 ゲ 0,849 ゲ 4講 ゲ 10伐7

0,01
= 23,03兼劇 

 

Moment síly, který p]sobí na cívku pUi kolmém natočení k severnímu magnetickému pólu 繋警 = 酵 = 稽 ゲ 警 ゲ sin 肯 = 15,39 ゲ 10伐3 ゲ 1,47 ゲ sin 90 = 35,69兼軽兼 
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3.4.10  Krokový motor PL15S-020 
Krokový motor PL15S-020 je typický bipolární krokový motor využívaný  

v CD-ROM a DVD-ROM mechanikách. Jeho točivý moment se pohybuje kolem 2,5mNm. 
Má napájecí napEtí 5V, které je postupnE pUivádEno na čtyUi vstupní piny skrz flexi-pásek. 
K ovládání krokového motoru, je využíván obvod L2ř3D. Veškeré jeho zmínEné technické 
údaje, jsou pUevzaty z datasheetu. [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry krokového motoru podle datasheetu: 

fpps = 400pps (pulz] za sekundu)  
n = 20 (počet krok] za otočku) 

 血 =  
血喧喧嫌券 =

400

20
= 20剣建/嫌  

 

Parametry válcového setrvačníku: 
d = 4,8cm 

m = 10g 

 

Setrvačník, tvaru plného válce, upevnEný ke krokovému motoru má tedy stejné otáčky jako 
má on. Jeho rychlost je počítána na okraji rotujícího válce, dle následujícího vztahu 

 懸1 = 講 ゲ 穴1 ゲ 血 = 講 ゲ 0,024 ゲ 20 = 1,507兼/嫌 
 

Obr. 3.11: Krokový motor PL15S-020 (vlevo) [3ř] a schéma zapojení motoru a konektoru (vpravo) 
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Kinetická energie, kterou tento setrvačník má, se dá spočítat dle vztahu (7) a (Ř) 蛍1 =
1

2
ゲ 兼1 ゲ 迎1

2 =  
1

2
ゲ 0,01 ゲ 0,0242 = 2,88 ゲ 10伐6倦訣 ゲ 兼2 

 継倦1 =
1

2
ゲ 蛍

1
ゲ 降1

2 =
1

2
ゲ 2,88 ゲ 10伐6 ゲ 岫2講 ゲ 20 ゲ 60岻2 = 81,86蛍 

 

Energie, kterou setrvačník vytváUí je stejná jako energie kterou má model družice otáčející 
se opačným smErem, tzn.  継倦1 = 継倦2 

 蛍2 =
1

2
ゲ 兼2 ゲ 迎2

2 =
1

2
ゲ 1 ゲ 0,07782 = 3,02 ゲ 10伐3倦訣 ゲ 兼2 

 

Pozn. model družice má tvar kvádru, koná ovšem pohyb rotačního válce, takže je využíván 
vztah pro moment setrvačnosti rotujícího válce, kde polomEr r je polovina úhlopUíčky.   

継倦2 =
1

2
ゲ 蛍

2
ゲ 降2

2 =伎 血
2

=

謬2継倦2蛍
2

2講 =

謬 2ゲ17,76

2,5ゲ10伐3

2講 = 37,05剣建/ min = 0,617剣建/嫌 
 懸2 = 講 ゲ 穴2 ゲ 血2 = 講 ゲ 0,155 ゲ 0,617 = 0,3兼/嫌 
 

Modul družice se dle výpočt] teoreticky otočí o 360° za 1,62s. To ovšem ideální 
hodnota počítána bez tUení ve vzduchu. Je mnoho faktor], které otáčení družice zpomalují, 
stejnE tak jako omezení motoru.  

Pozn. Dle datasheetu je motor schopen až 1450pps což odpovídá asi 72,5ot/s. PUi testování 
ovšem motor tak minimální zpoždEní mezi dvEma pulzy nestíhal. BEžná a ideální rychlost se 
tedy pohybovala kolem 400-600pps. 

 

3.5 Konstrukce a realizace modelu 

Model družice by mEl napodobovat reálnou družici typu CubeSat. Proto je i model 
tvaru krychle o rozmErech pUibližnE 100 x 100 x 100mm a váha nepUesahuje 1,33kg. 

ČtyUi z šesti stEn jsou vytvoUeny ze dUeva, slepené lepidlem, z d]vodu snadné úpravy 
a konstrukce. Zbylé dvE stEny jsou z plexiskla pro snadný náhled dovnitU modelu na 
elektronickou část a nasunuty do vyhloubené drážky vrchní a spodní stEny. Aby družice 
simulovala stav beztíže, je potUeba ji bu@ zavEsit do vzduchu, nebo položit na vodní hladinu. 
BEhem práce byla dána pUednost pro simulaci na vodní hladinE, jelikož dostatečné vyvážení 
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modelu ve vzduchu je velice zdlouhavé a mEní se s každou pUidanou součástí modelu. Vodní 
hladina má ovšem mnohem vetší odpor než vzduch, takže je zapotUebí mnohem vEtší energie 
na otáčení pomocí cívek, i pomocí krokového motoru. Také je nutné dávat velký pozor, aby 
se voda nedostala do modelu.  

Samotná deska plošných spoj] má velikost Ř0 x 80 mm a je v modelu upevnEna na 
čtyUech distančních sloupcích. Pod ní je umístEno pouzdro pro baterie a setrvačník. Deska 
byla navrhnuta v programu Eagle a je vytvoUena firmou Gatema vyrábEjící DPS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako zdroj napEtí v celém modelu slouží čtyUi nabíjecí 3,7V Li-ion baterie 
s kapacitou 2800mAh. K nim je, mimo jiné, pUipojen i napE[ový dElič (100kΩ a 10kΩ), 
jehož výstup je spojen s A/D pUevodníkem na vstupním pinu A6 arduina a který zde slouží 
pro pravidelnou kontrolu stavu baterie. Data o stavu jsou vysílána pUes bluetooth 
komunikaci do softwaru v PC, aby byla zajištEna pravidelná kontrola nabití baterií.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.12: Fotka zapájené elektronické části (DPS) modelu družice 

Obr. 3.13: Fotka modulu MT3608 (step-up) a modulu MINI-360 (step-down) na DPS 
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Naopak step-down mEnič MINI-360, je zde pUidán pro snížení a stabilizování napEtí 
z baterií na řV, které slouží k napájení platformy Arduino a krokového motoru. 
Z výstupního napE[ového pinu Arduina je následnE pUivádEno 5V do dalších využívaných 
modul] jako je Bluetooth modul a magnetometry. 

Z d]vodu filtrace nežádoucí vysokofrekvenční složky, která se mohla naindukovat a 
jako ochrana pUed pUípadnými napE[ovými špičkami, je ke každému napájecímu vstupu 
pUipojen paralelnE filtrační kondenzátor.  

 

Obdélníkové cívky jsou umístEny zevnitU, na dvou, na sebe kolmých stEnách modelu. 
UprostUed nich jsou skrz stranu družice provrtány otvory a prostrčeny dvE antiparalelní 
cívky. Ty indikují smEr pr]toku proudu cívkou určitou barvou (červená/zelená). 
Aktivováním pouze jedné ze dvou cívek lze natočit družici pouze do čtyU základních smEr] 
po devadesáti stupních. Pomocí dvou cívek naráz m]žeme jejich kombinacemi a Uízením 
protékaného proudu, natočit družici do všech možných smEr] od 0° do 360°. Pro tuto 
aplikaci ovšem postačí pUesnost 5°. Pokud jsou tedy aktivovány obE cívky naráz, a teče do 
nich stejný proud, zp]sobí, že je model družice schopen natočit se do úhl] po 45°. V pUípadE 
když do jedné cívky je puštEn maximální proud a do druhé pouze určitý zlomek tohoto 
proudu, družice se natočí do určité polohy mezi jejich maximy. Tyto proudy a jejich 
odpovídající úhly lze vidEt v tabulce 3. V laboratorní úloze, mají studenti za úkol tyto 
hodnoty vypočítat a požadované procento proudu tekoucí do určité cívky zadat do 
vytvoUeného programu. Více v kapitole 4.2. 

 

 

Obr. 3.14 Fotka usazení cívek, DPS a držáku na baterie v modelu družice 
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ObE cívky jsou napojeny na výstupní piny 1Y - 4Y prvního obvodu L2ř3D, 
označeného IC1. Jeho vstupní piny (HB_IN1 – HB_IN4) jsou pUipojeny k výstupním pin]m 
Arduina (PD4, PD6, PC3, PD3). Na ty je, dle požadavku, vyslána vysoká hodnota (5V) dle 
tabulky H-m]stku (tabulka 2). Obvod L293D v sobE zahrnuje pUípadnou ochranu pUed 
zničením v pUípadE, že by se do obou vstup] H-m]stku jedné cívky zároveO pustil proud. 
V takovém pUípadE se tranzistory v obvodu nespálí, ale celý obvod se odpojí a z]stane 
nečinný, stejnE jako když na obou vstupech bude nízká úroveO. 

Celý obvod s H-m]stky má dále dva vstupní napájecí piny. Jeden, který toto napEtí, 
v pUípadE sepnutí jednoho vstupního pinu, pUedá do cívky a druhý, který napájí samotný 
m]stek pEti volty z Arduina. V pUípadE, že cívky zrovna nejsou využívány, provede se 
pUíkaz, aby na pinech 1 a 9 obvodu byla nízká hodnota, čímž se oba m]stky uzavUou, a 
nejsou schopny vykonávat žádný pUíkaz. Tím je možné ušetUit energii z baterií a zároveO se 
tím oddElí simulace obou metod rotace družice, jelikož vstupní piny (HB_IN1 – HB_IN4) 
jsou společné pro oba obvody L293D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.15: Fotka použitých čtvercových cívek 
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Tabulka 3: Tabulka proud] do cívek odpovídajících konkrétním úhl]m  

ÚｴWﾉ ぷェへ Pギｹﾏ= Iｹ┗ﾆ; Cヱ Kﾗﾉﾏ= Iｹ┗ﾆ; Cヲ ÚｴWﾉ ぷェへ Pギｹﾏ= Iｹ┗ﾆ; Cヱ  Kﾗﾉﾏ= Iｹ┗ﾆ; Cヲ  

0,0 0,00% 100,00% 180,0 0,00% -100,00% 

2,8 -6,25% 100,00% 182,8 6,25% -100,00% 

5,6 -12,50% 100,00% 185,6 12,50% -100,00% 

8,4 -18,75% 100,00% 188,4 18,75% -100,00% 

11,3 -25,00% 100,00% 191,3 25,00% -100,00% 

14,1 -31,25% 100,00% 194,1 31,25% -100,00% 

16,9 -37,50% 100,00% 196,9 37,50% -100,00% 

19,7 -43,75% 100,00% 199,7 43,75% -100,00% 

22,5 -50,00% 100,00% 202,5 50,00% -100,00% 

25,3 -56,25% 100,00% 205,3 56,25% -100,00% 

28,1 -62,50% 100,00% 208,1 62,50% -100,00% 

30,9 -68,75% 100,00% 210,9 68,75% -100,00% 

33,8 -75,00% 100,00% 213,8 75,00% -100,00% 

36,6 -81,25% 100,00% 216,6 81,25% -100,00% 

39,4 -87,50% 100,00% 219,4 87,50% -100,00% 

42,2 -93,75% 100,00% 222,2 93,75% -100,00% 

45,0 -100,00% 100,00% 225,0 100,00% -100,00% 

47,8 -100,00% 93,75% 227,8 100,00% -93,75% 

50,6 -100,00% 87,50% 230,6 100,00% -87,50% 

53,4 -100,00% 81,25% 233,4 100,00% -81,25% 

56,3 -100,00% 75,00% 236,3 100,00% -75,00% 

59,1 -100,00% 68,75% 239,1 100,00% -68,75% 

61,9 -100,00% 62,50% 241,9 100,00% -62,50% 

64,7 -100,00% 56,25% 244,7 100,00% -56,25% 

67,5 -100,00% 50,00% 247,5 100,00% -50,00% 

70,3 -100,00% 43,75% 250,3 100,00% -43,75% 

73,1 -100,00% 37,50% 253,1 100,00% -37,50% 

75,9 -100,00% 31,25% 255,9 100,00% -31,25% 

78,8 -100,00% 25,00% 258,8 100,00% -25,00% 

81,6 -100,00% 18,75% 261,6 100,00% -18,75% 

84,4 -100,00% 12,50% 264,4 100,00% -12,50% 
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87,2 -100,00% 6,25% 267,2 100,00% -6,25% 

90,0 -100,00% 0,00% 270,0 100,00% 0,00% 

92,8 -100,00% -6,25% 272,8 100,00% 6,25% 

95,6 -100,00% -12,50% 275,6 100,00% 12,50% 

98,4 -100,00% -18,75% 278,4 100,00% 18,75% 

101,3 -100,00% -25,00% 281,3 100,00% 25,00% 

104,1 -100,00% -31,25% 284,1 100,00% 31,25% 

106,9 -100,00% -37,50% 286,9 100,00% 37,50% 

109,7 -100,00% -43,75% 289,7 100,00% 43,75% 

112,5 -100,00% -50,00% 292,5 100,00% 50,00% 

115,3 -100,00% -56,25% 295,3 100,00% 56,25% 

118,1 -100,00% -62,50% 298,1 100,00% 62,50% 

120,9 -100,00% -68,75% 300,9 100,00% 68,75% 

123,8 -100,00% -75,00% 303,8 100,00% 75,00% 

126,6 -100,00% -81,25% 306,6 100,00% 81,25% 

129,4 -100,00% -87,50% 309,4 100,00% 87,50% 

132,2 -100,00% -93,75% 312,2 100,00% 93,75% 

135,0 -100,00% -100,00% 315,0 100,00% 100,00% 

137,8 -93,75% -100,00% 317,8 93,75% 100,00% 

140,6 -87,50% -100,00% 320,6 87,50% 100,00% 

143,4 -81,25% -100,00% 323,4 81,25% 100,00% 

146,3 -75,00% -100,00% 326,3 75,00% 100,00% 

149,1 -68,75% -100,00% 329,1 68,75% 100,00% 

151,9 -62,50% -100,00% 331,9 62,50% 100,00% 

154,7 -56,25% -100,00% 334,7 56,25% 100,00% 

157,5 -50,00% -100,00% 337,5 50,00% 100,00% 

160,3 -43,75% -100,00% 340,3 43,75% 100,00% 

163,1 -37,50% -100,00% 343,1 37,50% 100,00% 

165,9 -31,25% -100,00% 345,9 31,25% 100,00% 

168,8 -25,00% -100,00% 348,8 25,00% 100,00% 

171,6 -18,75% -100,00% 351,6 18,75% 100,00% 

174,4 -12,50% -100,00% 354,4 12,50% 100,00% 

177,2 -6,25% -100,00% 357,2 6,25% 100,00% 
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Krokový motor obsahuje 4 vstupní piny. Ty jsou, pUipojeny, stejnE jako cívky, na 
piny Y1 – Y4 druhého obvodu L293D označeného IC2 a vedou do stejných pin] Arduina 
jako cívky. Postupným posíláním energie do jednotlivých pin], jsou aktivovány cívky 
v krokovém motoru a ten se dá do pohybu. Na nEm je upevnEno ložisko, které se dá do 
pohybu stejným smErem a rychlostí. Jeho rotací, se dle fyzikálních zákon] dá do pohybu i 
celý model družice, avšak opačným smErem. Jednotlivé výpočty rychlostí lze vidEt 
v kapitole 3.4.10. Následným zastavením motoru a vlivem zbytkové setrvačnosti se zastaví i 
celý model družice.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model GY-273 pUíp. MPU-9250, využívá k určování aktuálního natočení 
zabudovaný magnetometr. Ten snímá aktuální magnetické pole v určitém smEru a od nEho 
je schopen vypočítat aktuální hodnotu natočení v]či severnímu magnetickému pólu. 
Hodnota, kterou magnetometr namEUí, se pUepočítá na úhel a ten se pohybuje v rozsahu  
0- 360°.  

Každý magnetometr je ovšem velmi nutné správnE kalibrovat a dále zaručit, aby se 
v jeho blízkosti nenacházel žádný pUíliš silný zdroj magnetického pole. Bohužel, né každý 
kalibrační program funguje dostatečnE a správnE. Proto byla pro pUípad kalibrace vytvoUena 
knihovna obsahující data o správném aktuálním úhlu natočení vzhledem k hodnotám 
magnetického pole v daném místE. Tato data byla získána ručním mEUením, pUi kterém byly 
porovnávány hodnoty úhl] udávající magnetometrem a skutečný úhel natočení. Chybný údaj 
z magnetometru, byl následnE nahrazen, dle tabulky v knihovnE pro software, reálným 
úhlem natočení modelu družice.  

Magnetometr je napájen 5V a komunikace je zprostUedkována pUes piny SDA a SCL, 
které vedou na piny PC4 a PC5 arduina.  

Bluetooth modul je umístEn na okraji desky, aby byl co nejdále od cívek. Je taktéž 
napájen 5V z arduina a komunikace s ním je zprostUedkována pUes UART piny TX a RX.  

 

 

Obr. 3.16: Fotka krokového motoru a setrvačníku, upevnEného zespodu desky plošných spoj] 
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Obr. 3.17: Kompletní model družice 
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4 TÍDICÍ SOFTWůRE MODELU DRUŽICE ů 
UŽIVůTELSKÝ PROGRůM 

 

Pro Uídicí software modelu družice byl využit programovací jazyk c a program 
Arduino IDE ver. 1.6.ř. Tento program je velmi vhodný pro práce s modulem arduino, kv]li 
mnoha pUedpUipraveným knihovnám a pUíklad]m na naučení a ozkoušení pUípadných 
modul] kompatibilních s arduino, jako je napUíklad Bluetooth modul. 

Pro uživatelský program na PC nazvaný Satellite Control byl naopak využit 
programovací jazyk c# a program Visual studio 2017, a to z toho prostého d]vodu, že v nEm 
lze velice snadnE vytvoUit grafickou aplikaci. Ta je pro laboratorní úlohu a tedy pro ovládání 
družice uživatelem, mnohem lepší a pUehlednEjší, než kdyby byla komunikace 
zprostUedkovávána pouze pUes textové pUíkazy v sériovém monitoru programu Arduino.  

 

4.1 Popis ovládání uživatelského programu Satellite Control 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvním kroku uživatel vybere v MenuBoxu COM port na kterém je k PC pUipojeno 
Bluetooth a spojí se s ním tlačítkem Connect. Dokud není pUipojení navázáno, není možné 
dále cokoliv v programu nastavovat ani dostávat žádná data – veškerá tlačítka a okna budou 
zašedlá, což signalizuje zamezení pUístupu.  

Obr. 4.1: VytvoUený program Satellite Controle 
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Po navázání Bluetooth spojení mezi počítačem a modelem družice, začne modul 
okamžitE pUijímat data z magnetometru o svém aktuálním natočení v]či severnímu 
magnetickému pólu a data o aktuálním stavu baterií. Tato data se zobrazí ve dvou oknech 
vedle pUíslušného textu Magnetometr a Stav baterie.  

Nyní je možné v comboBoxu vybrat pUíslušnou část, jak a kterou metodu Uízení 
orientace družice chceme simulovat. PUi výbEru jedné z možností se odblokují pUíslušná 
okna pod comboBoxem. Okna k dalším metodám z]stanou zablokovaná. Z bezpečnostního 
hlediska tedy není možné, aby se daly simulovat dvE a více metod najednou. Do tEchto oken 
následnE uživatel vypíše požadované údaje.  

V pUípadE výbEru metody „Ovládání cívek (proud)“ se zadají hodnoty proudu 
v procentech do jednotlivých cívek. Tato metoda simulace pustí po dobu 2minut do obou 
cívek požadovaný proud, díky kterému se cívka natočí do požadovaného smEru v rozsahu  
0-360°.  

V pUípadE metody „Ovládání motoru“ se do okna zadá čas, jak dlouho má motor 
bEžet, rychlost otáček za sekundu a v comboBoxu smEr otáčení. PUi této metodE se testuje 
zastavení otáčení modelu, který je uveden do pohybu ručnE, pomocí krokového motoru a to 
pUesnými výpočty úhlové rychlosti pomocí parametr] modelu a setrvačníku.  

PUi tUetím výbEru metody „Ovládání cívek (proud a čas)“ se na levé stranE v 
comboBoxu vybere cívka, zadá se požadovaná velikost úvodního impulzu (opEt 
v procentech) a čas jak dlouho bude impulz trvat. Na pravé stranE se do totožných oken 
zadají údaje pro zastavovací impulz, a do okna uprostUed uživatel zadá dobu čekání mezi 
obEma pulzy. V této metodE jde o uvedení družice do pohybu určitým impulzem proudu do 
určité cívky. Následuje zadaná pauza, bEhem níž model rotuje a poté opEt určitým 
zastavovacím impulzem proudu do určité cívky model zastavit v požadované vypočítané 
poloze. 

Každá metoda se spouští tlačítkem Start, které je pro všechny metody společné. 
Pr]bEh dané metody, je indikován nápisem „In progress“ vpravo pod obrázkem družice a 
zbytek programu je zablokován. Po ukončení simulace zvolenou metodou je z modelu 
vyslána potvrzovací zpráva, která odblokuje program a uživatel je schopen nastavování další 
hodnoty či výbEru jiné metody.  

Pozn. PUi simulování nEkteré metody tzn. pUi stavu „In progress“, není schopen 
program pUijímat data z magnetometru a vypisuje poslední získanou hodnotu, dokud 
program není zase uvolnEn.  

 

4.2 Popis Uídicího softwaru 

Pro pUehledný popis Uídicího programu, je program rozdElen na čtyUi základní části: 

- knihovny, definice a inicializace 
- setup  
- loop 
- funkce 
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Knihovny, definice a promEnné 

V úvodu programu se definují knihovny k magnetometru a k bluetooth komunikaci. 
NáslednE jednotlivé piny a promEnné, které jsou v programu použity. V první UadE jsou to 
piny ovládající cívky a motor a jejich povolovací piny (C1 - C4, motorPin 1 – motorPin 4, 
STEP, COIL) a dále piny pro bluetooth a zjiš[ování stavu baterie. NáslednE jsou definovány 
promEnné pro deklinační úhel magnetometru, pole s hodnotami pro kalibraci a nakonec 
veškeré zbylé pomocné promEnné pro magnetometry a pUíjem pUíkaz] z programu Satellite 
Controle.   

 

Setup 
V části setup() jsou určovány jednotlivé piny k cívkám, krokovému motoru a 

povolovací piny jako výstupní a určuje se jejich počáteční úroveO (LOW). Poté se 
inicializuje Bluetooth komunikace, určuje se její pUenosová rychlost (ř600baud]) a volají se 
funkce pro spuštEní magnetometru MPU-9250, je-li použit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.2: Funkce setup() Uídícího softwaru modelu družice 
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Loop 
Smyčka „loop()“ začíná pravidelným ukládáním aktuální polohy pomocí dat 

z magnetometru. Tato data se do programu Satellite Controle vyšlou jednou za 1,5s. Data o 
stavu baterie nejsou tak prodEná, proto je stačí vyslat jednou za 15s voláním funkce 
baterie(). ObE funkce, jak pro baterie, tak pro magnetometr, jsou popsány v následující části.  

Na konci smyčky se nachází funkce Bluetooth.available() čekající na pUíchozí 
zprávu. Ve chvíli, kdy pUíjme zprávu z programu Satellite Controle, uloží ji do pole 
„command“ a zkontroluje pomocí pUíkaz] „switch“, dle prvního písmena, o jaký pUíkaz se 
jedná (viz. tabulka 4).  

V tabulce 4 je zobrazen formát dat, ve kterém jsou navzájem posílána konkrétní data 
mezi uživatelským programem Satellite Controle a modelem družice.  

 

Tabulka 4: Protokol o komunikaci mezi Satellite Controle a modelem družice 

PUíkaz ze Satellite Controle Jednotky Data z družice Jednotky 

CxxxxCxxxx %   

(P/L)xxxxRxxx ms, s   

(a/b)(cas1)I(proud1)t(cekani)
(a/b)(cas2)I(proud2) 

ms, %, ms, ms, %   

  [batxxx] % 

  [magxxx] ° 

 

 

Po tomto zjištEní zavolá určitou funkci pro pUíjem konkrétní zprávy a uloží pUijaté 
hodnoty. Poté zavolá pUíslušnou funkci simulace určité metody („otaceni_civek_uk1()“, 
„motor()“ nebo „otaceni_civek_uk2()“) zmínEné v kapitole 4.1, které rozpohybují družici 
zvolenou metodou. Všechny tyto funkce opEt popsány v následující části. Nakonec provede 
funkci „text_reset“, která vymaže všechny pUijaté zprávy, aby se pUedešlo chybám s novE 
pUijatými zprávami.     
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Funkce 

Konec programu tvoUí jednotlivé funkce. Mezi ty nejd]ležitEjší patUí ovládání motoru 
a cívek dle požadovaných metod simulace, čtení pUíchozího pUíkazu z programu Satellite 
Controle, funkce vyčítání dat z magnetometru a jejich pUepočet na úhel, funkce vyčítání dat 
o stavu baterie a pUepočet hodnot z A/D pUevodníku. 

 

První d]ležité funkce jsou funkce pro pUíjem zprávy z programu Satellite Controle. 
Funkce „prijem_civky()“, „prijem_motor()“ a „prijem_civkycas()“ postupnE kontrolují 
jednotlivé znaky na jednotlivých pozicích v poli „command[]“ do které zpráva pUi pUijímání 
dat pUes BT uložila. Jakmile ve zprávE narazí na čísla, ukládá je za sebou do promEnné typu 
string. Jakmile se ve zprávE objeví písmeno, jde o oddElovací část mezi dvEma čísly. Jen 
v pUípadE funkce „prijem_civkycas()“ ukládá i znaky ‘a‘ a ‘b‘, které v pozdEjších částech 
kódu definují pUíslušnou cívku.  

Obr. 4.3: Kontrola pUijatého pUíkazu od uživatele 
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Další d]ležitou funkcí je aktivování pUíslušné cívky. To zajiš[uje funkce 
„civka_proud()“. PUi volání této funkce je d]ležité zadat vstupní hodnoty, které určují, o 
kterou cívku se jedná a jaký proud do ní posílat. Tyto hodnoty se získají ze 
zmínEných funkcí pro pUíjem zprávy (prijem_civky(), …).  

Nejprve je povolen pr]chod proud obvodem L2ř3D ovládající cívky posláním 
vysoké úrovnE do pinu „COIL“ a poté pUíkazem „if“, zjiš[ován požadovaný proud cívkou. 
Pokud má jít do cívky jen požadovaný zlomek proudu, je to zajištEno posíláním vysoké a 
nízké úrovnE do vstupu h-m]stku pomocí PWM, kterého jsou schopny piny PD3 a PD6 
(tedy vstup h-m]stku označený jako Y2 a Y4). PWM je schopno rozdElit maximální proud v 
pomEru 1/256. Je-li potUeba napU. do C1 jen 25% proudu, je nutné spínat vstup 1Y s PWM 
64/256. Jelikož hodnota proudu je udávána v procentech, je nutné maximální hodnotu 255 
vydElit 100.  

Tato funkce je tedy volána v pUípadE simulace jedné ze dvou metod ovládání cívek. 
Tyto metody jsou ovládány pomocí funkcí „otaceni_civek_uk1()“ (metoda Ovládání cívek 
(proud) a „otaceni_civek_uk2()“ (metoda Ovladaní cívek (proud a čas). 

 V první metodE jsou nejprve uloženy hodnoty proudu, které jsou uloženy v datovém 
typu „string“ do promEnných typu „int“ a poté je ke každé cívce zavolána, již popsaná 
funkce, „cívka_proud()“. Tato funkce bude spuštEna po dobu 2 minut a poté je zavolána 
funkce „vypnout()“, která nastaví všechny výstupní piny definované v „setup()“ na nízkou 
úroveO. Nakonec se do Satellite Controle vyšle potvrzovací zpráva o ukončení simulace.  

Druhá metoda pro cívky funguje podobnE. Krom hodnot o proudu se do promEnných 
typu „int“ uloží ještE data o časech. Určí se, která cívka má být spuštEna, jaký proud jí bude 
procházet a jak dlouho. Poté se zavolá zmínEná funkce „vypnout()“ a vyčká se požadovaný 
čas. Stejným zp]sobem se následnE aktivuje cívka pro zastavení družice. 

Obr. 4.4: Funkce pro ukládání hodnot pro ovládání motoru 



 39 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5: Funkce pro ovládání cívek (vlevo) a funkce pro uvádEní motoru do pohybu (vpravo) 

Obr. 4.6: Funkce pro simulaci ovládání cívky první metodou 
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V pUípadE zavolání funkce pro metodu simulace zastavení družice pomocí krokového 
motoru, se nejprve vyšle vysoká úroveO do povolovacího pinu „STEP“ a zablokováním pinu 
„COIL“, aby snad nedošlo ke spínání obou h-m]stk] zároveO. StejnE jako v pUípadE cívek se 
do promEnných typu „int“ uloží data udávající dobu otáčení a rychlost motoru. Doba otáčení 
je určena smyčkou „for“, která je nadUazena druhé smyčce, která vytváUí požadovaný počet 
otáček (rychlost) za 1 vteUinu, voláním funkce otáčející motor jedním či druhým smErem 
(„motorL()“ nebo „motorP()“). V tEchto funkcích jsou pouze postupnE na vstupní piny 
motoru posílány vysoké či nízké úrovnE, čímž se motor dá do pohybu. Tato funkce je 
rozdElena na 4 kroky, mezi nimiž se nachází zpoždEní „delay“, které, společnE s promEnnou 
„m_r“ ve druhé smyčce „for“, určuje rychlost otáčení motoru za 1s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední velmi d]ležité funkce jsou funkce vysílající data k uživateli do Satellite Controle. 
To jsou data z magnetometru uvádEjící aktuální natočení modelu družice a data o stavu 
baterie. Vzhledem k tomu, že pUi práci byly použity dva r]zné magnetometry, jsou v kódu 
uvedeny knihovny pro oba dva. Jejich použití k programu je stejné. Liší se pouze jejich 
vlastní funkcí pUístupem do jejich knihovny, ve které jsou pUíkazy, pomocí kterých zjiš[ují 
namEUená data. Tato data jsou zjištEny 10x za sebou a následnE se pracuje s jejich 
pr]mErem.  

Funkce „magnetometr()“ nejprve požádá o data z desíti mEUení z magnetometru, ze 
kterých následnE udElá pr]mEr a tento pr]mEr, pomocí matematických operací, pUevede na 
úhel ve stupních. Tato hodnota je dále vyčítána ve smyčce loop() zmínEné v pUedchozím 
textu.  

 

Obr. 4.7: Funkce pro simulaci metody ovládání motoru (nastavení času a rychlosti) 
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Obr. 4.8: Funkce získávání dat z magnetometru MPUř250 a následná úprava jeho dat 
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5 ZÁVDR 
První část práce se vEnuje základnímu popisu a rozdElení vesmírných družic. Je zde 

popsáno základní dElení podle orbitální dráhy, podle velikosti družice a podle funkce 
družice. Dále je v práci popsáno složení družic a popis malých družic experimentálního typu 
nazývané CubeSat.  

Druhá kapitola se zabývá d]ležitou součástí práce a to je popis systému Uízení 
orientace a stabilizace družice neboli systém ADCS. Popsány jsou základní principy aktivní 
a pasivní korekce orientace družice, využívané senzory, které zjiš[ují aktuální polohu 
družice a akční prvky, které uvádEjí družici do pohybu žádaným smErem.  

TUetí kapitola se již zabývá praktickou částí diplomové práce a to návrhem 
experimentální úlohy, která má za úkol prezentovat vybrané metody Uízení orientace družice 
jako je metoda tUí-osé stabilizace pomocí setrvačník] a metoda aktivní stabilizace 
magnetickým polem v laboratoUi. Zde je nejprve popsán návrh a princip Uešení úlohy 
a teoretické výpočty. Poté jsou popsány jednotlivé součástky a moduly, které jsou použity na 
základní desce včetnE obrázk] a zapojení ve schématu. Nakonec je detailnE popsána celá 
konstrukce modelu družice tvoUící nosič (krychli), elektronickou část na desce plošných 
spoj], cívky a krokový motor se setrvačníkem.  

Celý model je navržen tak, aby byl k bateriím, jednotlivým součástkám a 
jednotlivým modul]m snadný pUístup v pUípadE nutné výmEny nEkterého z nich. Taktéž se 
počítalo s pUípadnými úpravami rychlosti rotace pomocí cívek pUidáním napE[ového mEniče. 
Model je schopen simulovat rotaci jak ve stavu bez tíže zavEšením do vzduchu, tak 
položením na vodní hladinu.  

Poslední kapitola je vEnována softwaru. Nejprve je zde popsáno ovládání 
vytvoUeného uživatelského softwaru nazvaného Satellite Controle, který byl vytvoUen pro 
lepší pUehlednost a snadné zadávání pUíkaz] do modelu družice. NáslednE je detailnE 
rozepsán popis Uídicího softwaru modelu družice. Ten tvoUí základní části (loop, setup, 
knihovny a definice) a poté detailní popis nejd]ležitEjších funkcí pro pUíjem a zpracování 
pUíchozích pUíkaz], ovládání cívek, ovládání motoru a vysílání dat o svém úhlu natočení 
v]či severnímu magnetickému poli.  

Na závEr diplomové práce je pUidána pUíloha s návrhem laboratorní úlohy a částečný 
návod. K práci nemohl být vypracován celkový vzorový protokol, jelikož se nepodaUily 
zpracovat veškeré nutné vzorce, pro výpočty zastavení modelu družice.  
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Seznam symbol], veličin a zkratek 
LEO LowEarth Orbit, nízká obEžná dráha 

MEO Medium Earth Orbit, stUední obEžná dráha 

GEO GeostacionaryEarth Orbit, geostacionární obEžná dráha 

GPS GlobalPositioningSystém, globální navigační systém 

ADCS AttitudeDetermination and Control, orientace a Uízení polohy družice  

MEMS MicroElectroMechanicalSystém, systémy s mikrorozmEry 

I2C Inter-IntegratedCircuit, počítačová sériová sbErnice 

UART Universal Synchronous / AsynchronousReceiver and Transmitter 

VF Vysokofrekvenční 

VCC zdroj 

GND zem 

n  účinnost solárního článku 

Sz  Intenzita záUení 

A  plocha 

  úhel natočení 

C  kapacita 

L  indukčnost 

B  indukce 

BzemE indukce zemE 

N  počet závit] 

I  proud 

D  délka strany čtvercové cívky; dioda 

Mz magnetický moment zemE 

Rz  výška od stUedu zemE 

µ0  permeabilita vakua 

µ   magnetický dipólový moment 

FM moment síly 

f  frekvence  

P  výkon 

M  točivý moment 

Ek  kinetická energie 
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J  moment setrvačnosti tElesa 

の  úhlová rychlost 

m  hmotnost 

R  polomEr 

と  rezistivita 

S  pr]Uez 

fpps frekvence v pulzech za sekundu 

n  počet pulz] 
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A   Návrh zaUízení 

A.1 Obvodové zapojení základní desky modulu družice 
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A.2 Deska plošných spoj] základní desky modelu družice – 
TOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RozmEr desky Ř0xŘ0mm. MEUítko 1:1 

 

A.3 Osazovací plán základní desky modelu družice - TOP 
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A.4 Deska plošných spoj] základní desky modulu družice - 
BOTTOM 
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B   Seznam součástek 
 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

R1 100kΩ 0805 Rezistor 

R2 10kΩ 0805 Rezistor 

R3 330 Ω 0805 Rezistor 

R4 330Ω 0805 Rezistor 

C2 100µF CD110 Elektrolytický kondenzátor 
C3 100nF c2.5-3 Keramický kondenzátor 

C7 100nF c2.5-3 Keramický kondenzátor 
C8 100nF c2.5-3 Keramický kondenzátor 

IC1 L293D DIP16 H-m]stek 

IC2 L293D DIP16 H-m]stek 

D1  L-937EGW Antiparalelní LED dioda 

D2  L-937EGW Antiparalelní LED dioda 

L1 9,34mH  Obdélníková cívka 

L2 9,3mH  Obdélníková cívka 

IC3  TQFP32 Mikrokontroler 

M   Krokový motor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SMDROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE 

 
Laboratorní úloha č. X 

 

ŘÍZENÍ ORIENTACE A STABILIZACE DRUŽICE 

 

 
 

 ZůDÁNÍ 

1) Seznamte se s modelem družice standardu CubeSat sloužící k simulaci Uízení orientace a 
stabilizace družice v prostoru laboratoUe.  

2) ZjistEte hodnotu magnetické deklinace zemEpisné polohy laboratoUe 

3) Prove@te simulaci otáčení družice pomocí programu Satellite Controle za pomocí dvou 
cívek najednou a zapište výsledky výpočt] do tabulky 

4) Prove@te simulaci zastavení otáčení družice pomocí metody ovládání motoru 

5) Prove@te simulaci otáčení družice pomocí startovního a zastavovacího impulzu do cívek a 
zapište výsledky výpočt] do tabulky 
 
 
 
 

TEORETICKÝ ÚVOD  
 

Pro r]zná mEUení a vysílání dat nebo pUíjem energie ze Slunce, je zapotUebí, aby byly 
veškeré senzory, parabolické antény nebo solární panely, které se na družici nacházejí, 
namíUeny na správná místa. Z tohoto d]vodu je nutné mít v družici systém stabilizace, 
orientace a Uízení polohy družice (ADCS). NejvEtší výzvou návrhu stabilizačního systému je 
najít ideální pomEr mezi velikostí (hmotností, pUíkonem) a dosahovanou pUesností stabilizace. 
U piko-družic se obvykle, pro pUesná mEUení uvažuje pUesnost do 1°. [1] Typický 
pUedstavitelem piko-družic je družice typu CubeSat.  

Standard CubeSat jsou malé experimentální družice, jejichž rozmEry jsou 100 x 100 x 100mm 
s váhou do 1,33kg. [2] Družice o tEchto rozmErech se označuje jako jedna jednotka tzv. „1U“. 
Od prvních technologických demonstrátor] udElal obor zásadní pokrok. Dnes CubeSaty bEžnE 
plní r]zné pozorovací a testovací úkoly. Zatímco u vEtších družic m]že vývoj trvat i více jak 
patnáct let a cena je enormní, u CubeSat] se tato doba pohybuje vEtšinou kolem dvou až čtyU 
let. Kombinace rychlého vývoje a zmenšení objemu družice táhne dopUedu zlepšení 
technologie mikrosystém]. [1] 
 



Zp]soby korekce orientace družice 

Tato korekce m]že být bu@ aktivní, nebo pasivní, podle toho zda je k ní nutná 
spotUeba energie či nikoliv a zda ji chceme nebo nechceme Uídit.  

ůktivní 

Pro aktivní Uízení platí, že není pUítomna žádná stálá stabilizační síla. Korekční moment je 
využit až v pUípadE potUeby.[3] Existuje nEkolik zp]sob] pro aktivní stabilizaci družice: 

 tUí-osá stabilizace – pomocí momentových setrvačník] 

 stabilizace magnetickým polem – pomocí elektromagnetických cívek 
 prudké vypuštEní hmoty do vesmíru – pomocí motor] nebo trysek 

NejčastEji je využívána stabilizace magnetickým polem, jelikož setrvačníky a obzvláš[ 
trysky zabírají velkou část družice a jsou tEžké, což je napUíklad pro piko-družice 
nemyslitelné.  

Pasivní 

Využívá mechanismus korekce bez energetických zdroj] družice. [3] Zp]soby pro pasivní 
stabilizace družice jsou: 

 stabilizace rotací – rotace kolem jedné své osy s nejvEtším momentem setrvačnosti 
 stabilizace magnetickým polem – pomocí permanentních magnet] 

 stabilizace pomocí gravitačního gradientu – využívá vzájemnou gravitaci družice  
a ZemE či jiného centrálního tElesa. 

Pro úsporu energie jsou v mnoha pUípadech využívány kombinace pasivní a aktivní 
korekce a pUirozených jev] jako je právE magnetické pole nebo sluneční vítr.  

Proces Uízení družice 

Proces aktivního Uízení družice lze rozdElit do tUí základních částí: 

1) Zjiš[ování a mEUení polohy družice – tuto činnost mají na starosti senzory. 
2) Úprava polohy – ta se prování pomocí tzv. aktuátor].  
3) Určování odchylky momentu hybnosti v d]sledku p]sobící rušivé síly – počítač nebo 

Uídicí jednotka. 

Senzory 

Senzory jsou v družici nutné pro její správnou orientaci v prostoru. Bez správné orientace 
by nebylo jisté, jak velká má být následná korekce. A jelikož žádný senzor nepracuje 
dokonale a s dostatečnou pUesností a bezchybností, bývá na družici umístEno více typ] 
senzor]. Typy nejčastEji používaných senzor] jsou: 

 



 Senzor Slunce - je to asi nejčastEji využívaný senzor. Využívá fotovoltaické články 
ke zjištEní intenzity slunečního záUení dopadající na jeho povrch a podle toho určuje 
vzniklý úhel mezi družicí a Sluncem. Je velmi pUesný, levný a má snadné použití. 
Logicky ho ovšem není možné používat, když je družice v zákrytu ZemE. Proto je 
nutné ho doplOovat i dalšími senzory.  
 

 Senzor hvEzd - pravdEpodobnE nejlepší senzor. Porovnává viditelný obraz hvEzd, 
které jsou pro nEj statické, s tzv. hvEzdnou mapou uloženou v pamEti, takže nezáleží 
na poloze orbity. Je velmi pUesný ovšem ménE spolehlivý, složitý a dražší než 
pUedchozí dva. 

 
 Akcelerometr - je to senzor, který pUi zmEnE z konstantní nebo z nulové rychlosti tuto 

zmEnu zaznamená a pUevede na náležité napEtí odpovídající určitému zrychlení. 
Využívá se v kombinaci s dalšími senzory. 
 

 Gyroskopický senzor - tzv. gyroskop je zaUízení, které detekuje rotační pohyb v]či 
okolnímu prostUedí, podobnE jako akcelerometr, s tím rozdílem, že akcelerometr mEUí 
zrychlení, pUičemž gyroskop úhlovou rychlost. Často je spojován s akcelerometrem. 
 

 Magnetometr - snímač, který konvertuje indukci magnetického pole na funkci napEtí. 
NáslednE podle magnetického modelu ZemE je dopočítána aktuální orientace. Také 
jeden z nejčastEji využívaných snímač], hlavnE pro CubeSat. 

…a mnoho dalších. U CubeSat, je ve vEtšinE pUípad] využita technologie MEMS, tedy r]zné 
senzory a integrované obvody o velkosti pouze nEkolik milimetr], s minimální spotUebou a 
celkovou váhou.  
 

ůktuátory 

Akční členy neboli aktuátory, pUemEOují informace/povely z Uídicí jednotky na energii, 
která má zajistit korekci orientace družice. Jak již bylo zmínEno, mohou být aktivní nebo 
pasivní.  Typy aktuátor] jsou: 

 

 Momentový setrvačník - je pohánEn stejnosmErným elektromotorem, který, dle 
potUeby, m]že zrychlením či zpomalením ovlivnit otáčení družice v určitém smEru. 
Pokud bude napUíklad družice rotovat ve smEru osy x, lze pomocí elektromotoru 
roztočit setrvačník ve stejné ose, ale opačným smErem, a tím rotaci družice zpomalit 
nebo zcela zastavit.  
 

 Magnetický aktuátor – v pUípadE aktivní stabilizace, se využívá elektromagnet, který 
pUi pr]chodu proudem vytváUí magnetické pole, které v interakci s magnetickým 
polem ZemE p]sobí silový moment na družici. Tento princip je velmi výhodný a často 
využívaný, obzvláš[ na nízkých obEžných drahách, ale je náročný na spotUebu energie. 



V pUípadE pasivní stabilizace, jsou na stejný úkol použity permanentní magnety. Ty, 
na druhou stranu nejsou tak účinné a nelze je aktivnE Uídit.  

 

 Motorový pohon – tento pohon se velmi často využívá na velkých družicích  
(na menších témEU v]bec). NejčastEji se využívá chemický pohon využívající stlačený 
plyn, který je vypouštEn tryskou z nádrže (tryskový pohon). Je jednoduchý a velmi 
účinný, ale zároveO drahý a velký.  Mimo nEj existují ještE elektrické motory, 
napUíklad plazmový nebo iontový motor, které se často využívají pro planetární sondy. 

 

 

POSTUP MDTENÍ  
 

Ad 1) V úvodu byly popsány tUi základní komponenty, které jsou potUeba pro aktivní 
Uízení orientace a stabilizace družice. Jsou to senzory, aktuátory a Uídicí jednotka. Je tedy 
nutné, aby i tento model družice obsahoval všechny tUi komponenty.  

V první UadE je to senzor, který bude určovat aktuální orientaci v prostoru. Tuto 
činnost zastává modul GY-273 jinak znám jako „digitální kompas“. Tento modul podává 
zprávy o své aktuální poloze, kterou určuje pomocí zabudovaného magnetometru. 
Magnetometr na povel dokáže zmEUit hodnotu magnetického pole v aktuální ose a tím zjistit 
svoje natočení v]či severnímu magnetickému pólu.  

Druhá potUebná část modelu jsou aktuátory. Pro metodu tUí-osé stabilizace je potUeba 
využít tUi setrvačníky. V laboratorních podmínkách na Zemi, tedy v modelu zavEšeným ve 
vzduchu či plovoucím na vodní hladinE, lze ovšem logicky využít jen rotaci v jedné ose, tudíž 
postačí pouze jeden setrvačník, který je otáčen v ose x pomocí krokového motoru. PUed tímto 
motorem se nachází H-m]stek (integrovaný obvod L2ř3D), aby byl krokový motor schopen 
otáček na obE strany. Po jeho roztočení v jednom smEru se dá setrvačník a tedy i celý model 
družice do pohybu daným smErem  

Pro druhou metodu, což je aktivní stabilizace magnetickým polem, jsou využity dvE 
na sebe kolmé obdélníkové cívky pUipevnEné po stranách modelu družice sloužící jako 
elektromagnety. Každá z nich je také pUipojena na obvod L2ř3D pro Uízení proudu cívkou 
obEma smEry, aby bylo možné, jako v pUípadE setrvačníku, roztočit a následnE  
i zastavit model družice v požadované poloze.  

TUetí potUebný komponent ke správnému Uízení orientace družice je Uídící jednotka, 
která má za úkol pUijmout veškeré pUíkazy z PC a veškerá data o poloze zaznamenaná 
magnetometrem, zpracovat je a poté vyslat data pUes určitý H-m]stek do požadovaného 
aktuátoru - do krokového motoru, který roztáčí setrvačník nebo k cívkám. Komunikace 
mezi PC a modelem je zprostUedkována pomocí Bluetooth. Tídicí jednotku bude v tomto 
modelu zastávat modul ArduinoNano s mikroprocesorem ATMega328P. 

Jako zdroj napEtí v celém modelu slouží čtyUi nabíjecí 3,7V Li-ion baterie s kapacitou 
2Ř00mAh a dva napE[ové mEniče, které napEtí z baterií upravují do požadované hodnoty dle 
využití.  

Blokové schéma modelu družice je na Obr. 1.!!! Počítač slouží k zadávání pUíkaz] a 
k zobrazování mEUených hodnot.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1: Blokové schéma modelu družice 

Obrázek 2: Orientace cívek v modelu družice 



Ad 2) ZjistEte pomocí internetu aktuální magnetickou deklinaci v zemEpisné poloze, kde se 
nacházíte (napU. na http://www.magnetic-declination.com/). Ta je d]ležitá pro mEUení úhlu 
natočení družice pomocí magnetometru.  
 
Deklinační úhel zemEpisné polohy laboratoUe: 4°25‘ 

 

Ad 3) OtevUete si program Satellite Controle a pUipojte se portu, který komunikuje s družicí. 
Pokud jste pUipojeni správnE, začne LEDka na bluetooth modulu na družici blikat pUerušovanE 
s delší mezerou. Program by mEl automaticky začít pUijímat data o aktuálním úhlu natočení 
v]či severnímu magnetickému poli a o stavu baterií. V comboBoxu vyberte metodu simulace 
Ovládání cívek Ěproudě. Do následujících oken zadejte požadovaný proud v procentech 
v rozsahu (-100% – 100%), abyste dosáhli požadovaných úhl] dle tabulky 1. Na Obrázku 2, 
lze vidEt orientaci cívek v modelu družice a jejich natočení k severnímu magnetickému pólu 
po zaslání 100 nebo -100 procent proudu do každé z nich. Po zadání hodnot stisknEte tlačítko 
START a sledujte rotaci družice. Ta by se mEla bEhem 2 minut ustálit v pUíslušném úhlu, 
který jste zvolili. BEhem tEchto dvou minut není možné dále s programem manipulovat. Po 
ukončení rotace, zkontrolujte pravdivost vašeho výpočtu pomocí dat z magnetometru a 
zapište zvolené proudy do tabulky. 
 

Pozn. BEhem aktivace cívek nemá smysl, aby magnetometr mEUil data, jelikož jsou 
rušena magnetickým polem tvoUeným cívkami.  

 
 

Tabulka 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ad 4) V Matlabu vytvoUte jednoduchá skript, který Vám ze dvou r]zných úhl] za určitý čas 
určí úhlovou rychlost otáčení modelu a následnE pomocí této rychlosti dále vypočítá úhlovou 
rychlost setrvačníku pUipevnEného na krokový motor, abyste pomocí ní byli schopni rotující 
model družice kompletnE zastavit.  

PUepnEte v comboBoxu metodu simulace na Ovládání motoru a ručnE roztočte 
model. PUi rotaci modelu zjistEte pomocí dat z magnetometru úhlovou rychlost družice a tuto 
hodnotu vložte do vašeho vytvoUeného skriptu v Matlabu. Dokud se družice otáčí, vložte 
výsledné hodnoty do oken pro zadání času a rychlosti a spus[te tlačítkem START. Zkuste 
nEkolikrát opakovat pro r]zné rychlosti ručního otočení modelu. Vložte pUíklad výpočtu. 
 

Požadovaný úhel Cívka 1 [%] Cívka 2 [%] 
45° -100 100 
1Ř0° 0 -100 
160° -44 -100 
7Ř° -100 25 
312° 100 94 
220° 88 -100 
34ř° 25 100 

http://www.magnetic-declination.com/


 

 

Parametry válcového setrvačníku: 
d = 3,5cm (pr]mEr) 
l = 2mm (výška) 
m = 20g (váha) 

 
 

Parametry modelu družice: 
a = 11cm (strana krychle) 
m = 1kg (váha modelu) 

 
 

PUíklad výpočtu: 

 穴 =  紐欠2 + 欠2 = 15,55潔兼 剣 =  講 茅 穴 = 48,87潔兼 

 

Pﾗ ヴﾗ┣デﾗLWﾐｹ Sヴ┌┥ｷIWぎ 砿建0
=  30ソ 伐 ú月結健 喧ř件 堅剣権建剣č結券í 砿建3
=  120ソ 伐  ú月結健 喧剣 3嫌 

 ッ砿 =  30ソ嫌 蝦 降 =
1

12
茅 穴 = 4,07潔兼/嫌 = 0,04兼/嫌 

 

Úhlová rychlost roztočeného modelu je 0,04m/s 
 
 

 

Ad 5) V poslední úloze máte za úkol zadat Startovací impulz, který pomocí zvolené cívky, 
proudu a času uvede družici do pohybu určitou rychlostí a po určité dobE zvoleným 
Zastavovacím impulzem do určité cívky družici zastavit v konkrétním úhlu.  

PUepnEte v comboBoxu na poslední metodu Ovládání cívek Ěproud a časě, otočte 
družici (ručnE nebo pomocí programu) do polohy 0° a poté postupnE otáčejte modelem 
družice do požadovaných úhl] dle tabulky 2. Vložte pUíklad výpočtu. 

 
RozmEry cívek: 
l = Ř0m (délka drátu)  
r = 0,15mm (polomEr drátu) 
a = 10cm (strana a cívky) 
b = 85cm (strana b cívky)  
d = 1cm (délka namotané cívky) 
U = 16,4V 
と = 0,016řµΩm  



 
Tabulka 2 

Požadovaný 
úhel 

Cívka Startovací 
proud 
[%] 

Startovací 
čas [ms] 

Doba 
čekání 
[ms] 

Cívka Zastavovací 
proud [%] 

Zastavovací 
čas [ms] 

100°        
145°        
60°        

315°        
210°        
2ř0°        

0°        
 
 
 
PUíklad výpočtu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







POUŽITÉ PTÍSTROJE ů POM¥CKY  
1 x osobní počítač PC  
1 x modul družice Cubesat 
1 x magnetometr MPU-9250/HMC5883L  
2 x čtvercová cívka (100xŘ5mm) 
1 x krokový motor PL15S-020  
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