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a Capa: Liu Yang com um rosto sereno acena para as câmaras quando se dirige para a plataforma de lançamento para
iniciar a missão Shenzhou-9 onde se torna a primeira chinesa a viajar no espaço. Imagem: Xinhua.
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Campanha da AIMAL Contra as Touradas em Portugal

Tourada, ão! Abolição!
Conheça o Horror e a Perversão das Touradas em
http://www.animal.org.pt/
Seja parte da Mudança. Junte-se à AIMAL!

Torne-se sócia/o da AIMAL e apoie a organização na defesa dos direitos dos animais. Inscreva-se através de
socios@animal.org.pt.

Junte-se ao Grupo de Activismo da ANIMAL. Inscreva-se enviando um e-mail em branco para activismo_animalsubscribe@yahoogroups.com.

Para mais informações, por favor contacte a AIMAL através do e-mail info@animal.org.pt ou visite o site www.animal.org.pt.
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Pelo fim das touradas no mundo!
Fight bullfights!
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Voo espacial tripulado
Obituário
Alan Goodwin Poindexter – Nascido a 5 de Novembro de 1961 em
Pasadena, Califórnia, Alan Goodwin Poindexter foi um dos 25 candidatos a
astronauta seleccionados pela NASA em Junho de 1998. Em Agosto desse ano
Alan Poindexter apresentou-se no Centro Espacial Johnson, Houston – Texas,
para iniciar um curso de avaliação e treino que no final lhe deu a qualificação de
piloto do vaivém espacial.
Poindexter terminou o ensino secundário em 1979, frequentando a Escola
Secundária de Coronado, Califórnia. Posteriormente ingressou no Instituto de
Tecnologia da Geórgia, recebendo em 1986 o seu bacharelato em Engenharia
Aeroespacial. Mais tarde, em 1995, obteve um mestrado na mesma área pela
Escola de Pós-graduação Naval.
Após a graduação pela Escola de Pós-graduação Naval, Alan Poindexter ingressou
no Hypervelocity Wind Tunnel Facility, aval Surface Weapons Center, White
Oak – Maryland, apresentando-se mais tarde para levar a cabo treino de voo em
Pensacola, Florida. Em 1998 obtinha o título de Aviador Naval e ingressava no
Esquadrão de caças de Ataque 124 estacionado na Estação Aeronaval de Miramar,
Califórnia, pilotando aviões F-14 Tomcat. Após o seu treino inicial, Poindexter foi
destacado para o Esquadrão de Caças de Ataque 211, também localizado em
Miramar, e levou a cabo dois destacamentos no Golfo Pérsico durante a Operação
tempestade do Deserto e Vigilância do Sul. Durante o seu segundo destacamento
em 1993, Poindexter foi seleccionado para ingressar na Escola de Pós-graduação Naval ao abrigo de um programa de cooperação
(U.S. aval Test Pilot School Cooperative Program). Após a sua graduação em Dezembro de 1995 foi designado como Piloto de
Teste e Oficial de Projecto no aval Strike Aircraft Test Squadron (NSATS), aval Air Station (NAS) em Patuxent River,
Maryland. Enquanto permanecia no NSATS, Poindexter foi designado piloto principal para o F-14 Digital Flight Control System
onde levou a cabo a sua primeira aterragem num porta-aviões e lançamento de catapulta aos comandos de um F-14 com sistemas de
controlo melhorados. Poindexter também levou a cabo numerosos ensaios de missões com ângulos de ataque elevados, testes de
separação de armas e testes de compatibilidade de transporte. Após prestar serviço em Patuxent River, Alan Poindexter apresentouse no Esquadrão de Caças de Ataque 32, na Estação Naval de Oceana,
Virgínia, onde cumpria as funções de chefe de departamento quando foi
seleccionado para o treino de astronauta.
Seleccionado para astronauta da NASA em Junho de 1998, apresentou-se para
iniciar o seu treino em Agosto desse ano. Poindexter teve funções no ramo de
operações do vaivém espacial servindo como astronauta de apoio no Centro
Espacial Kennedy. Serviu também como CAPCOM em várias missões.
A missão STS-122 foi a primeira missão espacial de Alan Poindexter. A
missão teve uma duração de 12 dias 18 horas 21 minutos e 50 segundos
tornou-se no 298º astronauta dos Estados Unidos e no 468º ser humano a
levar a cabo um voo espacial (juntamente com os astronautas Stanley Glen
Love e Leland Devon Melvin).
A sua segunda missão espacial teve lugar entre 5 e 20 de Abril de 2010 a
bordo do vaivém espacial Discovery. Esta foi uma missão logística à estação
espacial internacional. A missão teve uma duração de 15 dias 2 horas 47
minutos e 10 segundos, com Alan Poindexter a tornar-se no 307º ser humano
e no 215º astronauta dos Estados Unidos (juntamente com Kenneth Todd
Ham) a realizar duas missões espaciais.
Alan Poindexter deixou a agência espacial norte-americana em Dezembro de
2010. Faleceu a 1 de Julho de 2012 em resultado de ferimentos graves
ocorridos num desastre de moto de água na Baía de Little Sabine, Praia de
Pensacola – Florida.
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Sally Kristen Ride – Sally Ride tornou-se na primeira astronauta norteamericana a viajar no espaço a 27 de Junho de 1983 quando fez parte da tripulação
de cinco elementos lançados a bordo do vaivém espacial OV.099 Challenger na
missão STS-7. Durante este voo de seis dias serviu como Engenheira de Voo e
auxiliou no lançamento de dois satélites de comunicações a partir do porão de
carga do vaivém, além de auxiliar no lançamento e recolha da plataforma
científica alemã SPAS-01. Sally Ride tornou-se no 119º ser humano e na 54ª
astronauta dos Estados Unidos (juntamente com John McCreary Fabian, Frederick
Hamilton Hauck e Norman Earl Thagard) a realizar uma missão espacial orbital.
A missão STS-7 teve uma duração de 6 dias 2 horas 23 minutos e 59 segundos.
Sally Ride viajou no espaço uma segunda vez a bordo do vaivém espacial OV-103
Discovery na missão STS-41D entre 30 de Agosto de 5 de Setembro de 1984.
Nesta missão auxiliou a lançar o satélite ERBS e participou em observações
científicas da superfície terrestre realizadas com a plataforma OSTA-3 e com a
câmara LFR. Foi durante esta missão que Kathy Sullivan se tornou na primeira
astronauta norte-americana a realizar uma actividade extraveícular. Sally Ride
tornou-se no 56º ser humano e na 24º astronauta dos Estados Unidos a realizar
duas missões espaciais. A missão STS-41D teve uma duração de 6 dias 0 horas 56
minutos e 4 segundos.
Sally Ride nasceu a 26 de Maio de 1951 em Los Angeles, Califórnia, tendo
frequentado o Liceu de Westlake onde se tornou numa tenista a nível nacional. Terminou aí os seus estudos em 1968 e
posteriormente frequentou a Universidade de Stanford, obtendo um bacharelato em Inglês e um outro em Física (1973), obtendo
posteriormente um mestrado (1975) e o seu doutoramento (1978) também em Física.
Era assistente técnica e investigadora em Física de Laser na Universidade de Stanford quando foi seleccionada para a NASA em
Janeiro de 1978. Em Agosto de 1979 qualificou-se como Especialista de Missão e foi nomeada para o Laboratório de Integração de
Aviónicos do Vaivém Espacial, tendo também servido como CAPCOM nas missões STS-2 e STS-3 antes de ser nomeada para a
tripulação da missão STS-7 em Abril de 1982.
Antes do desastre com o vaivém espacial Challenger a 28 de Janeiro de 1986 e a posterior suspensão das missões do vaivém
espacial, Ride iniciou o treino para uma terceira missão espacial (STS-61M) que estava prevista para o Verão de 1986. Porém, serviu
no corpo de astronautas como representante da Comissão Presidencial que investigou a tragédia. No final da comissão foi nomeada
como assistente especial do administrador da NASA para o planeamento estratégico em Washington, DC. Em 1987 foi co-autora de
um relatório sobre as futuras opções do programa espacial norte-americano.
Saiu da NASA em Agosto de 1987 para ingressar
de novo na Universidade de Stanford para
trabalhar no campo da segurança internacional e
controlo de armas. Em Junho de 1989 deixou a
universidade para se tornar professora de Física do
Instituto de Ciências Espaciais na Universidade de
Califórnia em San Diego. Durante os anos 90 e até
ao seu falecimento, Sally Ride dirigiu os esforços
públicos dos projectos ISS EarthKAM e do GRAIL
MoonKAM em cooperação com o JPL da NASA e
com o USCD, que permitiu aos alunos das escolas
do ensino médio estudarem imagens da superfície
terrestre e da Lua. Em 2003 fez parte do painel de
investigação do acidente com o vaivém espacial
OV-102 Columbia. Era presidente e chefe
executiva da Sally Ride Science, uma companhia
cofundada em 2001 para a criação de programas
científicos e publicações para o ensino médio e
secundário, sendo especialmente dirigidas às
alunas femininas.
Sally Ride faleceu a 23 de Julho de 2012 em resultado de um tumor pancreático.
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Ordinand Panteleimonovich Kolomitsev – Segundo a revista
especializada Novosti Kosmonavtiki, faleceu o cosmonauta Ordinand
Panteleimonovich Kolomitsev no dia 16 de Julho de 2012. Tinha 80 anos de
idade.
Ordinand Kolomitsev foi seleccionado para cosmonauta a 22 de Maio de 1967
fazendo parte do grupo de cosmonautas da Academia de Ciências da União
Soviética. Levou a cabo várias sessões de treino entre Junho de 1967 e Junho de
1968, porém, em Julho de 1968 foi dispensado devido a problemas médicos sem
nunca ter realizado uma missão espacial. Chegou a estar integrado no grupo de
cosmonautas seleccionados para um voo a bordo das cápsulas espaciais Soyuz.
Kolomitsev nasceu em Tula, região de Moscovo, a 29 de Janeiro de 1939.
Formou-se na Universidade Estatal de Saratov ‘N. G. Chernishevsky’ em 1956.
De seguida juntou-se ao grupo de trabalho do instituto IZMIRAN, um instituto da
Academia de Ciências localizado em Troisk, região de Moscovo, como
investigador em ciências ionosféricas. Nos anos 60 realizou três viagens de
investigação ao Antárctico, passando quatro anos e quatro meses a estudar o
campo magnético terrestre no Sul.
Ordinand Kolomitsev recebeu o grau de candidato de ciências técnicas em 1969 e
o seu doutoramento em 1992.

eil Alden Armstrong – Neil Armstrong era um
dos ícones vivos da Exploração Espacial do nosso
tempo, e será para sempre recordado como sendo o
primeiro ser humano a pisar o solo lunar.
Neil Alden Armstrong nasceu a 5 de Agosto de 1930
em Wapakoneta, Ohio, tendo aí frequentado o ensino
secundário. Como passatempo, o jovem Neil
entretinha-se a construir modelos de aviões e obteve a
sua licença de piloto de aviões no seu 16º aniversário.
O sonho de Neil Armstrong era poder estudar
Engenharia Aeronáutica, mas não o poderia fazer sem
algum tipo de bolsa de estudo. Assim, candidatou-se a
uma bolsa da Marinha dos Estados Unidos e obteve-a,
tendo ingressado na Universidade de Pardue em 1947.
Dezoito meses mais tarde foi solicitado pela Marinha
para o serviço militar e ingressou na escola de voo em
Pensacola, Florida, tornando-se piloto de caças. Antes
de poder regressar a Pardue, porém, teve início a
Guerra da Coreia. Armstrong foi então nomeado para o
Esquadrão de Caças 51 e serviu na Coreia até à
Primavera de 1952. Em Setembro de 1951 teve de se
ejectar do seu avião F9F-2 quando um cabo que se
encontrava esticado ao longo de um vale arrancou uma
das asas do seu avião.
Saindo da Marinha, regressou a Pardue no Outono de
1952 e formou-se com um bacharelato em Engenharia
Aeronáutica em Janeiro de 1955, recebendo em 1970
um mestrado pela Universidade da Califórnia do Sul.
De seguida ingressou na NACA (ational Advisory Committee on Aeronautics), a precursora da NASA, no seu Laboratório de
Propulsão de Voo de Lewis, Claveland. De seguida transferiu-se para a estação da NACA na Base Aérea de Edwards, Califórnia,
onde se tornou num piloto de pesquisa aeronáutica. Entre outros aviões, Armstrong pilotou o X-5, F-102A, F5D-1 Skylancer
(simulando o lançamento e a aterragem do X-20 DynaSoar), Paresev e o X-15. Foi um dos primeiros pilotos nomeados para o

Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

6

programa do avião orbital X-20 no Verão de 1960. Na mesma altura estava envolvido no programa do X-15, tripulando seis missões
entre Dezembro de 1960 e Julho de 1962, atingindo uma altitude de 63 km.
Considerando a possibilidade de ingressar no segundo grupo de astronautas da NASA
seleccionado em 1962, Neil Armstrong foi um dos primeiros dois civis escolhidos para o
programa espacial. Após a sua selecção passou por um programa de treino de
sobrevivência, ficando mais tarde envolvido no desenvolvimento da Gemini. Uma das suas
tarefas a partir de 1964, foi a supervisão do trabalho dos novos 14 astronautas incluindo
Edwin Aldrin e Michael Collins. Neil Armstrong foi nomeado como Comandante Suplente
da missão Gemini-V em 1965 e serviu como CAPCOM para esta missão bem como para a
Gemini-IX, sendo Comandante suplente para a Gemini-XI.
O seu primeiro voo espacial decorreu entre 16 e 17 de Março de 1966, sendo lançado
juntamente com David Randolph Scott a bordo da Gemini-8. A missão conseguiu a
primeira acoplagem entre dois veículos em órbita quando a Gemini-VIII se juntou ao
estágio Agena-6 cinco horas após o lançamento. Porém, a missão quase terminava em
tragédia quando um dos propulsores de manobra na Gemini-VIII se manteve sempre
aberto, levando a cápsula espacial a uma rotação que quase fez desmaiar os dois
astronautas. Fazendo um regresso de emergência, a Gemini-8 acabou por amarar no
Oceano Pacífico com os dois
astronautas a serem salvos. Esta
missão teve uma duração de 10
horas 41 minutos e 26
segundos, com Neil Armstrong
a tornar-se no 24º ser humano e no 12º astronautas dos Estados Unidos
(juntamente com David Scott) a realizar uma missão espacial orbital.

Devido às particularidades do sistema de rotação na
nomeação das tripulações do programa espacial norteamericano, Neil Armstrong seria nomeado como
Comandante da primeira missão que deveria descer na
superfície lunar. A Apollo-11 foi lançada 1332:00UTC
do dia 16 de Julho de 1969. Às 0256UTC do dia 21 de
Julho, Neil Armstrong tornava-se no primeiro homem a
pisar o solo lunar e ganhava para sempre um lugar na
História da Humanidade. Com esta sua segunda missão
espacial, Neil Armstrong tornava-se no 12º ser humano
e no 11º astronauta dos Estados Unidos (juntamente
com Edwin Eugene Aldrin e Michael Collins) a realizar duas missões espaciais. A missão Apollo-11 teve uma duração de 8 dias 3
horas 18 minutos e 35 segundos.
Após o acidente com a Apollo-13, Armstrong fez parte do painel de investigação. Demitiu-se da agência espacial norte-americana
em Agosto de 1971 para se tornar professor de engenharia na Universidade de Cinciannati, tendo aí permanecido até 1979 e
posteriormente ingressando na Corporação Internacional de Cardwell, Lebannon – Ohio, como presidente do quadro da corporação.
Em 1984 tornou-se presidente do quadro da CTA, Inc., Lebannon.
Com uma personalidade tímida, Neil Armstrong absteve-se de fazer aparições públicas durante muitos anos. Em 1984 aceitou
participar no Comité Nacional sobre o Espaço e em 1986 fez parte da Comissão Rogers que investigou o desastre do vaivém espacial
Challenger.
A 7 de Agosto de 2012 foi submetido a uma intervenção cirúrgica para aliviar algumas artérias coronárias que se encontravam
obstruídas, tendo vindo a falecer a 25 de Agosto após complicações resultantes dos procedimentos cardiovasculares. Tinha 82 anos
de idade.
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Para muitos a missão da SZ-9 Shenzhou-9 é o culminar de um longo processo
evolutivo por parte do programa espacial tripulado da República Popular da
China. Ao longo dos últimos anos, a China foi desenvolvendo o seu programa
espacial conseguindo ultrapassar de forma cadenciada todas as metas necessárias
para o estabelecimento num futuro próximo de uma presença permanente em
órbita terrestre. Até aqui, foram conseguidos todos os passos essenciais para o
lançamento e utilização de pequenos módulos orbitais. Com o lançamento do
módulo TG-1 Tiangong-1 e da SZ-8 Shenzhou-8 em 2011 e a posterior
acoplagem automática entre estes dois veículos, abriu-se o caminho para a
realização de uma missão semelhante com a Shenzhou-9, mas desta vez
contendo uma tripulação a bordo.
Sendo um programa secreto, a selecção de mulheres para o seu corpo de
yuangyuans não passaria despercebida ao mundo ocidental por muito tempo e
foi só uma questão de poucos meses para que as identidades das possíveis
seleccionadas acabassem por surgir. A missão da Shenzhou-9 fica assim também
marcada pelo primeiro voo espacial de uma chinesa e todos crêem que as
mulheres da república popular poderão vir a ter um papel muito para além da
simples propaganda no programa espacial chinês.

Shenzhou, o divino barco dos deuses
A Shenzhou-9 é o primeiro veículo da segunda fase de desenvolvimento dos veículos Shenzhou cuja construção é baseada nas
tecnologias desenvolvidas e testadas anteriormente tendo como objectivo as missões aos módulos TianGong-1 (2012), TG-2
TianGong-2 (2013 / 2015) e TG-3 (2015 / 2020).
Uma silhueta conhecida
Quando pela primeira vez se olha para a
figura da cápsula espacial tripulada
chinesa Shenzhou, a primeira impressões
que nos vem à memória é a sua
semelhança com a cápsula espacial russa
Soyuz. Porém, uma apreciação do veículo
com mais atenção leva-nos a encontrar
diferenças entre os dois modelos: as
Shenzhou são maiores e a sua tecnologia
de construção muito mais avançada.
Tal como a Soyuz, a Shenzhou é
composta por um módulo orbital situado
na frente do veículo, um módulo de
reentrada e um módulo de serviço
posterior. No entanto, ao contrário da
Soyuz, o módulo orbital está equipado
com dois painéis solares, um sistema de
propulsão autónomo e um sistema de
controlo, permitindo assim a capacidade
de voo autónomo após se separar do resto
do veículo.
O programa Shenzhou recebeu fundos
relativamente limitados se comparados
com projectos equivalentes levados a cabo na antiga União Soviética (e mesmo na actual Rússia) e nos Estados Unidos. Em
resultado, o desenvolvimento do projecto foi-se arrastando ao longo dos anos devido a factores económicos no complicado sistema
financeiro chinês.
O desenvolvimento do projecto teve início em 1992 com os voos de testes a terem início em 1999. O desenvolvimento dos
subsistemas da Shenzhou captou os esforços de centenas e centenas de engenheiros e técnicos de mais de 300 organizações em toda
a China.
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A Shenzhou será utilizada para o desenvolvimento das técnicas do voo espacial tripulado (encontro, acoplagem e actividades
extraveículares) e mais tarde poderá ser utilizada como veículo de transporte para uma futura estação espacial chinesa e como
veículo lunar.
O desenvolvimento do barco divino
Ao longo dos anos a China foi desenvolvendo as suas técnicas de reentrada de veículos desde a órbita terrestre utilizando trajectórias
balísticas. Na década de 60 e 70 do século passado, surgiu o primeiro programa espacial tripulado chinês, o Shuguang-1 que acabou
por ser cancelado devido a razões políticas em 1972. Em resultado dos estudos levados a cabo para o programa Shuguang-1 surgiu o
programa do satélite de reconhecimento
fotográfico FSW-1 com a capacidade de
recuperação de cápsulas a partir da órbita terrestre
desde 1976.
Entretanto, o desenvolvimento de um programa
espacial tripulado continuou ao longo dos anos e
em 1978 foram obtidas fotografias de astronautas
chineses envergando fatos pressurizados em
treinos no interior de câmaras de altitude e aos
controlos do que parecia ser um cockpit
relativamente avançado de um vaivém espacial.
Ao mesmo tempo foi criada uma frota de navios
destinados à recuperação e recolha de cápsulas no
mar. Em Maio de 1980 uma cápsula espacial foi
recuperada nas águas do sul do Oceano Pacífico
após a realização de um voo suborbital. Porém, e
no que deve ter sido um grande revés e frustração
para muitos engenheiros espaciais chineses, em
Dezembro de 1980 era anunciado por Wang Zhuanshan1 que o programa de voos espaciais tripulados pela China seria adiado devido
ao seu elevado custo.
Ao longo de uma década foram extremamente escassas as referências a um possível programa espacial tripulado chinês mas em
Abril de 1992, o governo chinês decidiu que o custo de um programa espacial tripulado já poderia ser suportado pelo país. O
Conselho Estatal decidiu que um veículo espacial tripulado deveria ser lançado no espaço antes do novo milénio de forma a
estabelecer a China como uma das grandes potências mundiais. Ao programa espacial tripulado da China seria dada a designação
Projecto 921, com a primeira fase a levar a
um voo teste de uma cápsula em Outubro de
1999.
Um desenho preliminar da cápsula espacial
tripulada chinesa foi apresentado à
Federação Internacional de Astronáutica em
1992. O desenho era reminiscente da Soyuz,
com a cápsula a ter um desenho muito
inusual de pêra e com os restantes módulos
de serviço e orbital a terem um diâmetro
mais pequeno do que a cápsula de reentrada.
Para colocar o veículo em órbita foi
proposto um novo foguetão lançador que
utilizaria como propolentes o oxigénio
líquido e o querosene. Esta proposta
eliminaria assim a utilização de propolentes
tóxicos utilizados no foguetão CZ-2E
Chang Zheng-2E. Ao se juntar primeiros
estágios idênticos iria permitir o transporte
de cargas mais pesadas até à órbita terrestre,
tal como um laboratório orbital.

1

Wang Zhuanshan era então Secretário-geral da Sociedade de Pesquisa Nova China e Engenheiro Chefe do Centro Espacial da
Academia de Ciências Chinesa.
10

Em Órbita
Em Outubro de 1993 o Bureau de Astronáutica de Xangai2 publicou a proposta original do Projecto 921 para ser incluída nos Oitavo
e Nono Planos Económicos Quinquenais. Foi proposto o desenvolvimento de seis novos foguetões lançadores e oito veículos
espaciais, incluindo uma cápsula espacial tripulada. Porém, o plano do bureau não foi aprovado e os planos para o desenvolvimento
de um novo lançador a oxigénio líquido e querosene foi abandonado, com os recursos a serem investidos no desenvolvimento de
grandes motores de combustível sólido para utilização militar. Entretanto o Projecto 921 foi aprovado, mas seria lançado utilizandose uma versão modificada do lançador CZ-2E Chang Zheng-2E e que seria denominado CZ-2F Chang Zheng-2F. Á Academia
Chinesa de Tecnologia Espacial (ACTE), uma instituição afiliada da Corporação Industrial e Científica Aeroespacial Chinesa
(CICAC), foi dada a responsabilidade pelo Projecto 921. Por seu lado, o ACTE subcontratou o Bureau de Astronáutica de Xangai e
o Instituto de Engenharia e Pesquisa Médica Aeroespacial, para desenhar e desenvolver a cápsula espacial. A construção do veículo
foi iniciada e um novo centro de controlo de voo foi construído no Nordeste de Pequim.
Novas alterações no Projecto 921 seriam introduzidas em 1994. A Rússia, com a sua falta de verbas para o programa espacial em
geral, estava agora disposta a vender alguma da sua tecnologia no campo da aviação e tecnologia espacial. Em Setembro de 1994 o
Presidente Jiang Zemin visitou pela
primeira vez o Centro de Controlo de Voo
(TsUP) em Kaliningrado e recebeu
propostas de cooperação espacial entre as
duas nações. Em Março de 1995 foi
assinado um acordo entre a Rússia e a
China para a transferência de tecnologia,
incluindo
também
o
treino
de
cosmonautas, a provisão de cápsulas
Soyuz e sistemas de suporte de vida, a
provisão de um sistema de acoplagem
andrógino e de fatos espaciais. Em 1996
dois cosmonautas chineses, Wu Jie e Li
Qinglong, iniciaram os treinos no Centro
de Treinos de Cosmonautas Yuri Gagarin
e após a graduação os dois homens
regressaram à China e iniciaram a
selecção de um grupo de 12 astronautas
chineses.
O desenho do veículo tripulado do
Projecto 921 foi modificado de forma a
incluir
uma
cópia
aerodinâmica
aumentada da cápsula Soyuz e outros
elementos de desenho russo. Entretanto
novas instalações de lançamento foram
construídas no centro espacial de Jiuquan
e em Maio de 1998 um modelo do
foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F e da
cápsula tripulada foram transportadas para
a plataforma de lançamento para testes de
adaptação.
Em Junho de 1999, e em coincidência
com anúncios públicos de que o primeiro
teste não tripulado da nova cápsula
chinesa teria lugar em Outubro, foram
reveladas misteriosamente na Internet
fotografias do foguetão Lançador CZ-2F
Chang Zheng-2F com uma ogiva do tipo
Soyuz. Na altura as fotografias teriam sido
reveladas por uma empresa de construção
da Mongólia Interior que trabalhava nas
obras de construção das instalações de
lançamento. A carenagem de protecção
era consistente na sua forma e tamanho
2

O Bureau de Astronáutica de Xangai é mais tarde designado como Academia de Tecnologia de Voo Espacial de Shanghai
(ATVES).
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com a que havia sido revelada em 1992 no novo lançador que seria cancelado. Tem muitas similaridades com as ogivas russas
utilizadas com a Soyuz, mas uma comparação com fotos das ogivas da Soyuz na mesma escala revelam que a ogiva chinesa é muito
maior.
Em Julho foi anunciado o final dos trabalhos de construção do quarto navio de rasteio Yuan Wang, estando pronto para ser utilizado
com os restantes três navios. Em princípios de Agosto surgiram rumores na imprensa asiática da ocorrência de uma explosão de
propolente em Jiuquan destinado ao programa espacial tripulado, notícia que foi negada pelas autoridades chinesas poucos dias mais
tarde. No entanto a data do primeiro lançamento não tripulado do Projecto 921 foi alterada de Outubro para “algures em 1999” e a
data do primeiro voo espacial tripulado foi alterada para 2005.
Entretanto a cooperação sino-russa continuava e em Agosto de 1999 na Cidade das Estrelas, numa grande sala situada no segundo
andar do Hidrolaboratório, um grupo de 15 a 20 técnicos chineses continuava os seus trabalhos que pareciam associados ao voo de
experiências num avião de gravidade-0 e não ao treino para actividades extraveículares. O pessoal responsável pelo Hidrolaboratório
era também responsável pelos voos parabólicos. As experiências que seriam transportadas eram da responsabilidade de Qin Yi do
Grupo Oriental de Instrumentação Científica e o projecto era administrado na Cidade das Estrelas por Yuri L. Bogoroditsky, Chefe
do Departamento de Desenvolvimento Económico Estrangeiro do Centro de Treinos de Cosmonautas Yuri Gagarin.
A possibilidade da iminência de um lançamento era assinalada com a partida dos quatro barcos Yuan Wang do seu porto de abrigo.
Três das embarcações estavam estacionadas no Hemisfério Sul perto da latitude 35ºS, estando um junto à costa da Namíbia, um a
Sudoeste da Austrália e outro a meio do Oceano Pacífico junto da linha internacional de mudança de data. O quarto navio estava
estacionado perto da costa Sul do Japão de forma a receber informações e observar o final da fase de lançamento e da fase de recolha
da cápsula em caso de uma abortagem do lançamento. Estações de rastreio terrestres estavam localizadas no centro de lançamento
em Jiuquan, no Oeste da China, África do Sul e Paquistão.

A Shenzhou-9 durante os preparativos para o lançamento
O primeiro teste não tripulado do protótipo do Projecto 921 teve lugar 49 dias após a data prevista de 1 de Outubro de 1999. O
Presidente chinês Jiang Zemin baptizou pessoalmente a cápsula espacial chamando-lhe Shenzhou (traduzido de muitas formas para
“Barco dos Deuses”, “Barco Divino” ou “Mecanismo Divino”). Imagens do voo permitiram verificar a existência de um novo
lançador CZ-2F Chang Zheng-2F, um edifício de montagem vertical, e mostraram a verdadeira configuração da cápsula espacial
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pela primeira vez. Neste primeiro voo o módulo orbital estava equipado com painéis solares fixos em vez dos painéis solares que se
abririam nos voos posteriores.
As principais entidades responsáveis pela construção da Shenzhou foram o Instituto Chinês de Pesquisa de Tecnologia de Foguetões
(ICPTF) e que é parte da CICAC, o Instituto Chinês de Pesquisa de Tecnologia Espacial (ICPTE) e o ATVES. Também envolvidos
no desenho e teste da cápsula espacial estiveram a Academia de Ciências da China e o Ministério de Informação da Indústria.
Apesar de vários rumores durante o ano de 2000, o seguinte voo teste da Shenzhou só teve lugar em Janeiro de 2001. Este segundo
voo transportou a bordo um macaco, um cão e um coelho, no que se tratou de um teste do sistema de suporte de vida da cápsula. A
Shenzhou-2 demonstrou a capacidade de múltiplas activações do seu sistema de propulsão e executou três manobras para a elevação
da sua órbita durante o seu voo. Após sete dias em órbita terrestre, o módulo de reentrada e o módulo de serviço separaram-se do
módulo orbital. Após a manobra de travagem levada a cabo pelo módulo de serviço, o módulo de reentrada separou-se e aterrou na
Mongólia Interior. A ausência total de fotografias após a aterragem levou a especulações acerca do sucesso da recuperação. Mais
uma vez o módulo orbital continuou em órbita terrestre levando a cabo experiências em microgravidade.
O peso da Shenzhou-2 era 100 kg inferior ao da Shenzhou-1 ao se utilizar uma nova técnica de montagem da cápsula. Entretanto o
treino dos astronautas chineses prosseguia utilizando um dispositivo especial de treino que simula a ausência de gravidade. O
dispositivo consiste numa câmara com um diâmetro de 15 metros e uma altura de 21 metros, instalada num túnel de vento vertical. A
velocidade do vento atinge os 150 km/h, levitando assim os astronautas.
A Shenzhou-3 foi lançada em Março de 2002 e a progressão em todo o programa começou a ser mais rápida a partir daqui. Esta foi a
primeira missão equipada com o sistema de emergência.
A Shenzhou-4 foi lançada em Dezembro de 2002 e foi o último ensaio antes da missão tripulada. Neste caso a tripulação que deverá
tripular a Shenzhou-5 entrou na Shenzhou-4 e levou a cabo todos os procedimentos até um certo ponto na contagem decrescente.
Após abandonarem a cápsula deu-se o lançamento da última missão não tripulada. Todos os sistemas foram verificados de forma
satisfatória e a China encontrava-se pronta para levar a cabo para a sua primeira tentativa de colocar astronautas em órbita em
Outubro de 2003.
Pergunta-se nesta fase qual foi o custo de todo o programa? Em 2003 o presidente da companhia que constrói as cápsulas Shenzhou,
Ziang Qingwei, referiu a um jornal chinês que Pequim havia gasto cerca de 2,3 biliões de Euros no seu programa espacial tripulado
nos últimos anos.
A cápsula Shenzhou
A cápsula Shenzhou é muito semelhante à cápsula Soyuz. A configuração é muito parecida com o desenho original da Soyuz (Soyuz
A) de 1962. Os instrumentos de orientação (consistindo de sensores de horizonte, sensores de fluxo iónico, sensores estelares e
sensores solares) estão localizados na zona média inferior do módulo de serviço, tal como na Soyuz. Dois pares de painéis solares
localizados no módulo de serviço e no módulo orbital, tê, um total de 36 m2, indicando uma média de fornecimento de energia de 1,3
kW (quase três vezes mais do que na Soyuz e quase o mesmo do que era fornecido no primeiro módulo da estação espacial Mir). Ao
contrário da Soyuz, o módulo orbital está equipado com um sistema de propulsão autónomo e sistemas de controlo que permitem
voo autónomo. No futuro os módulos orbitais podem ser utilizados para formar uma pequena estação espacial, podendo também ser
equipados com painéis solares. Uma versão reduzida do módulo orbital foi considerada como um elemento de uma estação espacial.
A forma básica da Shenzhou é capaz de suportar uma missão tripulada de 20 dias de duração, com missões autónomas do módulo
orbital com uma duração de até um ano.
O sistema de propulsão da Shenzhou consiste em:
•

Quatro grandes motores principais de expansão na base da cápsula, com uma força total de 2.000 kgf ou 500 kgf
por motor. O tempo total de queima na travagem orbital (retrotravagem) deverá ser de 30 s.

•

Motores de grande potência para manobras colocados em conjuntos de quatro pares no interior da base do módulo
de serviço.

•

Motores de baixa potência para manobras colocados em conjuntos de quatro pares no exterior da base do módulo
de serviço. Estes motores podem também ser utilizados em conjunto para original forças inversas.

•

Quatro pares de motores para manobras de rotação e translação colocados no centro de gravidade da cápsula,
mesmo abaixo da cápsula de reentrada. Estes não foram colocados em intervalos de 90º, mas sim em dois pares em
cada lado da cápsula permitindo o seu uso para movimentos de translação somente no eixo vertical.

•

Quatro grupos de motores colocados na base do módulo orbital. Estes motores servem como sistema suplente ao
principal sistema de orientação, bem como uma capacidade autónoma de controlo de atitude e de movimentação ao
módulo quando em voo autónomo. Utilizados em conjunto com os motores de fraca potência na base do veículo,
podem ser utilizados para movimentos de translação nos planos horizontal e vertical.
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Ao contrário da Soyuz, o módulo orbital da Shenzhou tem uma forma cilíndrica. Uma plataforma de equipamento pode ser montada
na zona frontal (tal como aconteceu nos primeiros voos). Aparentemente está localizada na zona inferior do módulo orbital uma
grande escotilha que pode ser utilizada para actividades extraveículares, e acima dela está localizada outra grande escotilha tal como
na Soyuz. No lado oposto do módulo encontra-se montado um pequeno módulo de equipamento. Espera-se que numa fase posterior
do projecto o módulo orbital da Shenzhou possa ser deixado acoplado a uma estação espacial. Para tais missões o módulo terá de
estar equipado com um sistema de acoplagem andrógino na sua parte frontal e em lugar da plataforma de equipamento.
Nas primeiras missões teste um complexo arranjo de equipamentos esteve montado no topo do módulo orbital. Nestes equipamentos
estava incluído um anel semi-circular que poderia ser utilizado para a colocação de instrumentos em torno da sua parte inferior. Três
antenas perpendiculares com um comprimento de 40 cm foram também abertas em órbita.
As cargas que inicialmente foram transportadas no módulo orbital foram todas científicas, porém, à medida que o programa foi
progredindo, as cargas foram alteradas para experiências militares. A Sem Zhou-4 aparentemente transportou uma carga destinada a
interceptar sinais electrónicos (SIGINT), enquanto que a Shenzhou-5 estará prevista para voar com uma câmara de reconhecimento
óptico com uma resolução de 1,6 metros. Também surgiram desenhos
de uma configuração estranha da Shenzhou que mostravam o que
pareciam ser “mandíbulas” na zona frontal do módulo orbital, sendo
talvez algum tipo de mecanismo de captura.
O módulo de reentrada foi conceptualmente baseado na Soyuz. A
Rússia forneceu à China um veículo Soyuz completo e após o
primeiro lançamento da Shenzhou alguns relatórios referiram fontes
russas altamente colocadas dizendo que a China havia comprado uma
cápsula de reentrada Soyuz à Corporação RKK Energia em meados
dos anos 90 no que terá sido um acordo privado. Porém, foi referido
que a cápsula fornecida teria um mínimo de instrumentação no seu
interior.
A cápsula da Shenzhou é de facto 13% dimensionalmente maior que a
cápsula Soyuz. Logo não se trata de material soviético, mas sim uma
cópia à escala da forma aerodinâmica da Soyuz. A cápsula Shenzhou
utiliza a mesma técnica de aterragem da Soyuz. A cápsula começa por
largar um pequeno pára-quedas de arrasto seguido de um único páraquedas laranja e branco. O sistema de aterragem suave (descarte do
escudo térmico seguido da ignição de motores de aterragem suave
momentos antes do impacto), é também semelhante ao da Soyuz.
Existem algumas referências a um número diferente de motores de
aterragem suave na base da cápsula. Ao contrário da Soyuz, a ligação
ao módulo de serviço difere em detalhe e parece entrar na cápsula
mais acima no corpo principal. A cápsula possui um arranjo na forma
da colocação dos assentos dos seus tripulantes semelhante ao da
Soyuz e permite a utilização por três astronautas ao contrário de
algumas referências iniciais que indicavam a possibilidade de quatro
astronautas poderem tripular a cápsula. Os astronautas possuem
painéis de instrumentação com ecrãs planos. Um periscópio
semelhante ao russo Vzor permite um meio de orientar a cápsula
manualmente na retrotravagem e uma visão frontal durante as operações de acoplagem. O controlo manual da cápsula é feito
utilizando um controlo manual semelhante ao da Soyuz.

O módulo de serviço, desenvolvido pelo ATVES, difere em muitos aspectos ao módulo de serviço da Soyuz. O módulo é mais
alongado e mais largo, sendo a saia da base menos pronunciada. Os circuitos radiadores externos encontram-se numa montagem em
torno do centro do cilindro. Os painéis solares, ao contrário dos painéis da Soyuz, podem ser rodados de forma a obter um máximo
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de insolação solar independente da atitude da cápsula. Os painéis têm uma área total de 24 m2. Os controlos de reacção,
reminiscentes dos utilizados nas cápsulas Gemini, estão localizados no centro de gravidade da cápsula, sendo utilizados para
manobras de rotação e translação do veículos durante as operações de acoplagem.
A tabela seguinte compara as dimensões e algumas características da Shenzhou com a Soyuz:
Soyuz

Shenzhou

Massa total (kg)

7.250

7.800

Comprimento (m)

7,48

8,65

Diâmetro (m)

2,72

2,80

Envergadura (m)

10,06

19,40

Massa total (kg)…

2.950

3.000

…da qual é propolente (kg)

900

1.000

Comprimento (m)

2,60

2,94

Diâmetro (m)

2,17

2,50

Diâmetro base (m)

2,72

2,80

Massa total (kg)

3.000

3.200

Comprimento (m)

1,90

2,059

Diâmetro (m)

2,17

2,50

Massa total (kg)

1.300

1.500

Comprimento (m)

2,98

2,80

Diâmetro (m)

2,26

2,25

Veículo completo

Módulo de Serviço
(GuidaoCang)

Módulo de descida
(FanhuiCang)

Módulo orbital
(TuijinCang)

Sistema de emergência
A torre do sistema de emergência montada no topo da ogiva de protecção da Shenzhou, será activado em caso de algum mau
funcionamento do foguetão lançador nas fases iniciais do voo. O sistema poderá separar a cápsula de reentrada e o módulo orbital do
resto do lançador desde T-15m até à altura em que a ogiva de protecção é descartada a T+160 s. O sistema consiste numa torre de
emergência, a parte superior da ogiva de protecção e os módulos de reentrada e orbital. Todo o conjunto tem um peso de 11.260 kg,
com um comprimento de 15,1 metros e um diâmetro de 3,8 metros. O sistema tem uma fiabilidade de 99,5%.
Quando o sistema de detecção de falhas no foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F detecta uma situação de emergência, activa
automaticamente o sistema de emergência. Os controladores no solo também podem activar o sistema por comando remoto caso seja
necessário. Nos voos tripulados os astronautas podem activar manualmente o sistema desde o interior da cápsula.
Após T+160s, uma abortagem do lançamento pode consistir simplesmente na desactivação dos motores do lançador, separação do
módulo de reentrada e uma reentrada de emergência que levará a uma recolha quer em território chinês quer na zona costeira Sul do
Japão.
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Sistema de acoplagem
O sistema de acoplagem utilizado na Shenzhou-9 tem as suas raízes no sistema APAS-89/90. O mecanismo consiste num porto de
acoplagem, balizas de rádio e repetidores, antenas de comunicações, radar UHF, medidor de distâncias laser, e o sistema de detecção
electro-óptico. O diâmetro da escotilha é de 0,80 metros.

Cronologia do Programa Shenzhou
Pode-se iniciar a cronologia do Programa Shenzhou em
Abril de 1992 quando o Governo chinês decide que um
programa espacial tripulado independente pode ser iniciado,
sendo-lhe atribuída a designação Projecto 921. O projecto é
dividido em três partes: uma cápsula espacial tripulada, que
tem um desenvolvimento em larga escala a partir de Janeiro
de 1993, uma estação espacial, desenvolvida a partir de
1999, e um avião espacial reutilizável (cuja autorização só
foi dada para trabalhos preliminares).
Em Dezembro de 1997 dois astronautas chineses terminam o
seu treino na Rússia e regressam à China. Os dois homens
serão os instrutores dos futuros astronautas chineses. Por esta
mesma altura é finalizada a construção do maior
equipamento de teste térmico em vácuo de toda a Ásia.
Em Março de 1998 é realizada uma conferência espacial em
Pequim e no dia 19 são divulgadas informações relativas ao
futuro programa espacial chinês. Segundo essas informações
provenientes da própria China, o programa espacial será
iniciado com uma missão que executará uma única orbita em
torno da Terra, evoluindo para um forte programa espacial
tripulado antes de avançar numa odisseia lunar. Os actuais
lançadores espaciais chineses têm a capacidade de enviar
dispositivos científicos, mas não humanos, para a Lua. Os
estudos de fiabilidade de viagens à Lua e a Marte são
levados a cabo. Os participantes na conferência sugerem
uma maior cooperação internacional e o levantamento de
uma aparente falta de vontade por parte da China de
participar nos grandes projectos internacionais. Os
participantes na conferência referem a não participação da
China no projecto da ISS.
A 12 de Abril de 1998 o diário chinês Guangzhou publica
uma série de artigos onde revela que o primeiro astronauta chinês viajaria no espaço em 2001, mencionando também a existência de
planos para a exploração lunar e para a construção de uma estação espacial. Ainda neste mês, no dia 21, um outro jornal com edição
em Xangai revela que as preparações para o primeiro ensaio da cápsula espacial tripulada estavam a decorrer no respectivo local de
lançamento. O jornal revela que o primeiro voo desse veículo decorreria em 1999 e que a cabina espacial, o sistema de telemetria e
de fornecimento de energia estavam a ser desenvolvidos em Xangai.
Até ao final de 1998 foram escassas as notícias sobre os preparativos para a missão, mas a 6 de Janeiro de 1999 o jornal oficial
Diário da Libertação revela que um voo tripulado chinês iria ter lugar “no final deste século ou no princípio do seguinte”. Este facto
faria da China o primeiro país em mais de 30 anos a se juntar à Rússia e aos Estados Unidos no exclusivo clube do voo espacial
tripulado.
Em meados de Janeiro termina um período de manutenção de 16 meses para a frota de rastreio espacial chinesa. Os navios estavam
agora capazes de fornecer uma rede de controlo e detecção global com um aumento de 400% na capacidade de transferência de
dados. A frota estava agora pronta para apoiar o primeiro teste de um veículo tripulado, sendo pela primeira vez colocados no
Oceano Pacífico, Índico e Atlântico.
Uma revelação surpreendente surge a 12 de Fevereiro quando um engenheiro chinês encarregado de dezenas de experiências
científicas revela que a China planeava lançar o seu próprio vaivém espacial com uma missão não tripulada no final de 2000. O
mesmo engenheiro afirma que os problemas relativos à capacidade dos sistemas de lançamento espacial encontravam-se resolvidos,
tendo referido que havia sido elucidado relativamente aos custos do desenvolvimento do vaivém chinês mas que não os poderia
revelar por ser informação classificada (segundo a AFP). Porém, estas afirmações foram desmentidas no mês de Março seguinte pelo
astrónomo chefe do programa espacial chinês, Zhang Heqi. Heqi afirma que as afirmações anteriormente proferidas relativamente ao
desenvolvimento de um vaivém espacial chinês estavam incorrectas, dizendo que o veículo é uma cápsula tripulada e não um
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vaivém espacial. Heqi afirma a realização de um lançamento não tripulado dentro de um ou dois anos, com um lançamento tripulado
a decorrer após este teste. Foi também revelado que a primeira cápsula espacial poderia transportar animais de forma a abrir o
caminho para os voos espaciais tripulados. Nesta altura revelou-se também que já haviam sido seleccionados vários candidatos para
astronautas de entre as fileiras de pilotos da Força Aérea Chinesa.
No dia 11 de Março surgem pela primeira vez na Internet revelações acerca de uma versão do foguetão CZ-2E Chang Zheng-2E
desenhada para transportar um veículo tripulado e com o primeiro voo planeado para meados de 1999.
Em princípios de Junho é revelado por alguns jornais asiáticos a ocorrência de um acidente no Centro de Lançamentos de Jiuquan
em finais de Maio. É referida a explosão de um depósito de combustível que resulta em muitas baixas e que acaba por adiar o
primeiro teste do veículo tripulado originalmente marcado para Outubro.
No dia 9 de Junho surge na Internet uma fotografia do foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F e do seu edifício de montagem e integração
vertical em Jiuquan. As imagens teriam sido colocadas por uma fonte anónima na Internet com o comentário de que haviam sido
obtidas em Maio de 1998 por uma empresa de construção mongol. Alguns analistas afirmaram que as imagens eram montagens
fotográficas, porém os acontecimentos posteriores provaram ser verdadeiras e tendo resultado de uma fuga de informação
deliberada.
Os planos espaciais chineses foram anunciados a 16 de Julho pelo Director de Pesquisa e Desenvolvimento da Corporação de
Tecnologia e Ciência Aeroespacial Chinesa, Zhang Lihui. Lihui afirma que o plano de desenvolvimento da tecnologia para o voo
espacial tripulado foi emitido pelo Concelho
Estatal Chinês em 1992 e que a China estava
no caminho certo para lançar um voo espacial
tripulado no princípio do próximo século. Esta
foi o primeiro reconhecimento oficial da
existência de tal programa.
Um quarto navio de rastreio, o Yuan Wang-4,
junta-se à frota já existente no dia 18 de Julho.
Este navio foi convertido a partir da
embarcação científica Xiang Yang Hong-10.
Este anuncio também revelou que a frota seria
enviada para uma grande operação no ano
seguinte. O Yuan Wang-4 tem um
comprimento 156,09 metros e um calado de
20,6 metros, podendo deslocar 10.895 t.
Finalmente, a 19 de Novembro, é lançada a
primeira missão do protótipo do veículo
tripulado chinês do Projecto 921. Com um peso
de 7.600 kg a cápsula Shenzhou atinge a órbita
terrestre dez minutos após o lançamento
ficando colocada numa órbita com um apogeu
de 324 km de altitude, um perigeu de 196 km
de altitude e uma inclinação orbital de 42,6º em relação ao equador terrestre. O veículo é controlado a partir do novo Centro de
Controlo e Direcção Aeroespacial de Pequim.
Durante a permanência em órbita a cápsula não executa qualquer manobra e após 14 órbitas o navio de rastreio Yuan Wang-3
localizado na costa da Namíbia, começa a receber a telemetria da cápsula às 1849UTC. Nesta altura envia um comando para o
veículo em órbita para este executar a manobra de retrotravagem. Minutos mais tarde a cápsula fica fora da zona de cobertura do
Yuan Wang-3 e a sua trajectória executa um arco sobre África, passando pela costa da península Arábica e depois sobre o Paquistão,
reentrando sobre o Tibete. Após a reentrada, o pára-quedas de arrasto é largado a uma altitude de 30 km e os motores de travagem
são accionados a 1,5 metros do solo. A cápsula aterra a 415 km a Este de Jiuquan e a 110 km a Noroeste de Wuzhai, na Mongólia
Interior (41º N – 105º E), às 1941UTC do dia 20 de Novembro. A missão teve uma duração de 21 horas e 11 minutos.
Após o voo foi revelado que nem um só sistema primário do veículo havia sofrido qualquer mau funcionamento, o que não permitiu
o teste de qualquer sistema suplente. O local de aterragem localizou-se a apenas 12 km do local previsto. O sistema de aterragem
suave funcionou sem problemas e não foi encontrado qualquer dano na estrutura da cápsula espacial, no escudo térmico ou nas zonas
de selagem. O escudo térmico, escotilha do pára-quedas e pára-quedas de arrasto, que haviam sido descartados, foram encontrados a
5 km de distância da cápsula.
O módulo orbital, que se havia separado do módulo de reentrada antes da retrotravagem, continuou em órbita até ao dia 27 de
Novembro altura em que reentrou na atmosfera terrestre.
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A carga principal transportada pela Shenzhou era composta por 100 kg de sementes, consideradas extremamente valiosas pelos
chineses após um dia de exposição ao ambiente espacial. A frota de navios de rastreio chinesa regressou da missão Shenzhou entre
os dias 12 de Dezembro e 4 de Janeiro de 2000. Durante a viagem de 259 dias os quatro barcos viajaram mais de 185.000 km e
tiveram de suportar mares muito alterados enquanto levavam a cabo as comunicações e recepção de telemetria da Shenzhou durante
um total de 150 minutos.
Em finais de Novembro era revelada a identidade do Desenhador-Chefe da Shenzhou. Qi Faren havia sido também o desenhador do
primeiro satélite artificial chinês, tendo sido designado como Desenhador-Chefe da Shenzhou em 1992. Durante os anos seguintes
Qi Faren dirigiu e coordenou a sua equipa de centenas de engenheiros e técnicos e fez grandes avanços na tecnologia do voo espacial
tripulado chinês.
O ano de 2000 foi relativamente calmo no que diz respeito a
notícias sobre as seguintes missões de ensaio da Shenzhou. A 13
de Dezembro era revelado que a China e a Namíbia haviam
assinado um acordo para a construção de uma estação de
detecção, telemetria e pesquisa, para suportar o programa
espacial tripulado chinês. A estação cobre uma área de 12.750 m2
e consiste num edifício administrativo e duas grandes antenas.
Entretanto, a 6 de Janeiro de 2001, os quatro navios Yuan Wang
deixam os seus portos de abrigo e celebram o Ano Novo Chinês
no alto mar. O Yuan Wang-1 e Yuan Wang-2 estão localizados
no Oceano Pacífico, o Yuan Wang-3 encontrava-se a caminho do
Oceano Atlântico e o Yuan Wang-4 encontrava-se no Oceano
Índico. Os quatro navios encontravam-se em preparação para a
próxima missão da Shenzhou.
A Shenzhou-2 é colocada em órbita no dia 9 de Janeiro. Com um
peso de 7.400 kg o veículo entra numa órbita com um apogeu de
346 km de altitude, um perigeu de 330 km de altitude e uma
inclinação orbital de 42,6º. A Shenzhou-2 transporta um macaco,
um cão e um coelho, no que é um teste do sistema de suporte de
vida. Porém, a cápsula não se trata somente de um teste desse
sistema, mas é também o mais ambicioso laboratório espacial
jamais lançado pela China até então. No total transportou 64
experiências científicas, das quais 15 estão localizadas no
módulo de reentrada, 12 no módulo orbital e 37 na plataforma
exterior frontal. As experiências incluem um dispositivo de
crescimento de cristais em microgravidade, experiências da área
das ciências da vida com 19 espécies de animais e plantas,
detectores de raios e partículas cósmicas e o primeiro detector de
raios gama chinês.
A Shenzhou-2 executa três manobras de alteração de órbita
durante o seu voo. O módulo de reentrada aterra às 1122UTC do
dia 16 de Janeiro na Mongólia Interior. A ausência total de
imagens das actividades de recolha da cápsula originou
especulações sobre o sucesso da recuperação.
O módulo orbital permanece em órbita levando a cabo
experiências científicas, sendo controlado durante seis meses e
manobrando por várias vezes (acabando por atingir uma órbita comum apogeu de 405 km de altitude e um perigeu de 394 km de
altitude). Acabou por reentrar na atmosfera terrestre às 0905UTC do dia 24 de Agosto de 2001. O ponto de reentrada esteve
localizado a 33,1º S – 260,4º E sobre o Oeste do Oceano Pacífico entre a Ilha da Páscoa e o Chile. A construção da estação de
rastreio de Swakopmund, na Namíbia, é finalizada a 2 de Novembro.
Shenzhou-3
Os rumores relativos ao eminente lançamento da terceira missão da série Shenzhou iniciaram-se no dia 23 de Julho de 2001,
seguidos de outros rumores na imprensa no dia 24 e 31 de Julho altura em que a frota de navios que permitem a comunicação
permanente com os veículos em órbita, deixou os seus portos de abrigo. No princípio de Agosto surgiam imagens que mostravam o
lançador Chang Zheng-2F na plataforma de lançamento. Após o aparecimento destas imagens seguiu-se um período de longo
silêncio que muitos interpretaram como um cancelamento da missão que então se preparava.
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Os rumores seguintes surgiriam em Outubro de 2001 quando uma série de artigos relatavam o voo espacial tripulado na China. A 20
de Outubro surgiam notícias da preparação do lançador CZ-2F para a missão Shenzhou-3 e a 4 de Novembro afirmava-se que o
lançador se encontrava pronto para o voo, tendo sido certificado a 12 de Outubro.
Ainda no mês de Novembro, dia 23, um artigo previa o lançamento para o mês de Dezembro de 2001. Segundo analista Charles P.
Vick, o lançador havia sido enviado para o Centro Espacial de Jiuquan antes de 4 de Novembro pois o programa encontrava-se
atrasado no seu plano inicial. Em finais de Novembro, o Administrador da Agência Espacial Chinesa, Sun Laiyan, citado pelo jornal
China Daily, falava do primeiro voo tripulado chinês para o ano de 2005.
A 19 de Dezembro a frota de navios de rasteio realizava um ensaio geral para o voo da Shenzhou-3, tendo o exercício terminado nos
dias 19 ou 20 desse mesmo mês. (provavelmente ter-se-á iniciado a 9 de Dezembro). As notícias acerca deste exercício foram
publicadas a 17 de Dezembro pelo jornal Science and Technology Daily.
Nos últimos dias de 2001 surgia na Internet mais um anúncio de um possível lançamento no mês de Janeiro (possivelmente no dia
8), mas nada aconteceu. Esta notícia foi relacionada com uma outra surgida a 9 de Janeiro de 2001 e que afirmava que o pessoal no
Centro Espacial de Jiuquan havia dispensado as suas férias de ano novo para preparar a missão da Shenzhou-3.
Até finais de Fevereiro de 2001 não surgiu nada de novo sobre a Shenzhou-3. É a 26 de Fevereiro que surgem as notícias sobre o
adiamento da missão. Os problemas deverão ter surgido no veículo lançador em finais de Julho ou princípios de Agosto, problemas
esses que necessitaram de reparações na fábrica onde os lançadores são construídos. Esses problemas não puderam ser corrigidos na
plataforma de lançamento nem no edifício de montagem em Jiuquan, o que denota que a solução do problema deveria requerer uma
desmontagem (bem que parcial) do lançador. Após as reparações deverá ter-se seguido um período de certificação e a maior parte do
tempo gasto deverá ter sido ocupado com a preparação logística necessária para o envio para a reparação e regresso do lançador a
Jiuquan. Sem dúvida que as autoridades chinesas optaram pelo caminho mais seguro de reparar o veículo no local onde pode receber
o melhor controlo de qualidade.
Toda esta operação indica um procedimento semelhante ao levado a cabo na Rússia e que implica o envio do veículo lançador para a
fábrica de origem caso o problema que este possua não possa ser resolvido no local de lançamento.
No período de Outubro / Novembro, o lançador foi enviado para Jiuquan e novamente montado e colocado na plataforma móvel de
lançamento dentro do edifício de montagem. Porém, em Dezembro ficaram claros outros problemas na fase de integração da
Shenzhou-3 com o lançador, que originou um redesenhar da instrumentação do veículo de teste ao modelo utilizado nas missões
anteriores. As mudanças no desenho da instrumentação a bordo da Shenzhou-3 tinham-se adiantado à capacidade do local de
lançamento de lidar com os novos instrumentos. O facto de o desenho interior da instrumentação da Shenzhou ainda não ser
definitivo leva a atrasos no programa e terá sido a causa do atraso registado nas últimas semanas de 2001.
Após as celebrações do ano novo chinês foram retomados em princípios de Março os preparativos para a missão com a realização de
inúmeras simulações no centro de controlo de voo. As notícias do retomar dos trabalhos surgiram a 4 de Março e no dia 6 era
anunciado o eminente lançamento com rumores de que o lançador CZ-2F com a Shenzhou-3 havia sido colocado na plataforma de
lançamento. A confirmação surgiu a 12 de Março acompanhada de uma fotografia do lançador na plataforma.
A 13 de Março surgia no PÚBLICO.pt uma pequena notícia que referia a intenção da China lançar o seu primeiro astronauta
(“taikonauta” ou “yuhangyuan”) em 2003 e no mesmo dia o portal de Internet SpaceDaily anunciava que o atraso no lançamento se
devia a mudanças no desenho da Shenzhou-3. Na notícia editada pelo SpaceDaily era referido ter havido uma grande pressão para se
lançar a Shenzhou-2 com taikonautas a bordo.
Foi referido também que a Shenzhou-3 teria a bordo um manequim como forma de testar o complexo e dispendioso sistema de apoio
à vida, e que outros testes iriam analisar a segurança do sistema de
reentrada bem como realizar experiências a bordo e analisar o
ambiente espacial. O portal SpaceDaily citava o responsável pelo
Comité de Ciência e Tecnologia da Corporação Aeroespacial
Chinesa para a Ciência e Tecnologia, Zhuang Fenggan. Em relação à
utilização de um manequim, Fenggan afirmava que as autoridades
chinesas queriam garantir a segurança dos seus astronautas bem
como dos animais, evitando assim o protesto das associações de
protecção animal. Ao contrário do que se passava à quatro décadas
atrás, a construção actual de um manequim é mais simples havendo
assim a possibilidade de se medir parâmetros como a pressão
sanguínea ou o ritmo respiratório simulado.
A 22 de Março surgiam as últimas notícias que anunciavam o
lançamento da Shenzhou-3 dentro de dias e tal veio a confirmar-se a
25 de Março com a terceira missão não tripulada da série Shenzhou.
O lançamento da Shenzhou-3 teve lugar às 1415UTC do dia 25 de Março, a partir do Complexo LC3 do Centro Espacial de
Lançamento de Satélites de Jiuquan. O centro de Jiuquan está localizado nas seguintes coordenadas geográficas 40,96º1N: 100º23E
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(Noroeste da China, na província de Gansu), e o primeiro lançamento orbital aí realizado teve lugar a 24 de Abril de 1970 quando
um foguetão CZ-1 Chang Zheng-1 colocou em órbita o satélite DFH-1 Dong Fang Hong-1 “China-1 / Mao-1” (04382 1970-034A).
Para a família de lançadores Chang Zheng, este foi o seu 66º lançamento e o 24º consecutivo com sucesso. O Presidente chinês,
Jiang Zemin, esteve presente no Centro Espacial de Jiuquan para assistir a este lançamento e felicitou todos os técnicos, engenheiros
e cientistas chineses que ajudaram e contribuíram para o sucesso deste voo.
Dos comentários que acompanharam as notícias iniciais do lançamento da Shenzhou-3, destaque para a referência à construção de
uma segunda plataforma de lançamento para as missões tripuladas e que no futuro possibilitara o lançamento de duas missões em
simultâneo que poderão realizar acoplagens em órbita terrestre.
Durante a ascensão para a órbita terrestre foi pela primeira vez levado a cabo um teste com o sistema de emergência para salvamento
das futuras tripulações, enquanto que na plataforma de lançamento um sistema de tratamento filtrou os gases tóxicos produzidos pelo
foguetão CZ-2F. Pouco após o lançamento foi anunciado no centro de controlo da missão a separação da torre de emergência do
lançador. Este sistema permite o salvamento dos taikonautas a partir dos 15m que antecedem o lançamento e até aos 2m40s após a
ignição, altura em que é descartada. As dimensões do sistema de emergência, com a ogiva que alberga a cápsula, são de 15,1 metros
de comprimento, 3,8 metros de diâmetro na parte mais larga e 11.260 kg de peso. A combinação entre os módulos orbital e de
reentrada com o sistema de fuga, forma o sistema de emergência para os tripulantes. Este sistema é desenhado com uma fiabilidade
de 99,5% e é controlado por três sistemas de activação: um sistema automático que entra em funcionamento caso detecte qualquer
problema com o veículo lançador, e dois sistemas manuais de activação a bordo da cápsula tripulada. De salientar que este é o único
veículo lançador de cápsulas tripuladas actual que consome combustíveis altamente tóxicos tais como são o N2O4 e o UDMH.
Durante os primeiros dias da missão foram detectadas transmissões de vozes femininas a partir do veículo em órbita no que sem
dúvida se terá tratado de um teste ao sistema de comunicações da Shenzhou e do sistema terrestre e marítimo de retransmissão de
dados e voz. Também foram levados a cabo testes do sistema de transmissão audiovisual com o envio de imagens do interior da
cápsula e da Terra através de uma escotilha. A missão foi constantemente acompanhada por uma rede naval de quatro navios
estacionados nos Oceanos Pacífico, Índico e Atlântico.
Uma das imagens transmitidas pela agência noticiosa chinesa Xinhua, mostrou uma representação da Shenzhou em órbita terrestre.
Pela análise dessa imagem verificou-se que a Shenzhou deveria transportar na parte frontal do módulo orbital um dispositivo de
vigilância electrónica, bem como um pequeno satélite designado Chuang Xing-1. No entanto, veio-se a verificar posteriormente que
tal satélite não havia sido lançado juntamente com a Shenzhou-3.
A bordo da Shenzhou-3 foram transportadas experiências das mais variadas áreas de investigação, tais como Física dos Materiais,
Ciências da Vida, Observação Terrestre e Detecção Remota por Meios Ópticos do ambiente terrestre e do ambiente espacial. Foram
também transportadas 44 cargas científicas a bordo e muitas delas envolvendo investigadores da Academia de Ciências da China.
Nestas cargas podem-se salientar a espectografia de média resolução, sensores de detecção de nuvens, sensores de detecção da
radiação terrestre, monitorização da radiação solar ultravioleta, detectores da composição e da densidade atmosférica, forno de
cristalização com multi-câmaras, equipamento para o crescimento de cristais de proteínas, bio-reactor celular, detectores de matéria
sólida, sensores de microgravidade, etc. Algumas destas cargas voltam ao espaço após terem sido utilizadas nas missões Shenzhou-1
e Shenzhou-2.
A 30 de Março era anunciado que o regresso da Shenzhou-3 seria adiado até ao dia 1 de Abril. A primeira manobra orbital realizouse no dia 29 de Março após o envio dos comandos a partir do Centro de Controlo e Comando Aeroespacial de Pequim (CCCAB), às
0730UTC. A manobra foi iniciada às 1015UTC quando os motores de manobra do módulo de serviço foram accionados por 8s no
início da 61ª órbita. A realização da manobra foi confirmada quando o navio de rasteio Yuanwang-3, estacionado no Atlântico,
enviou a confirmação para o CCCAB. Após a manobra orbital a Shenzhou-3 ficou colocada numa órbita com os seguintes
parâmetros orbitais: apogeu 337,2 km, perigeu 330,2 km, inclinação orbital de 42,4º em relação ao equador terrestre e período orbital
de 91,2 minutos.
A aterragem da Shenzhou-3 teria lugar às 0851UTC do dia 1 de Abril, na região central da Mongólia Interior. A missão havia
durado 6 dias e 18 horas, tendo completado 108 órbitas em torno da Terra. A ordem para a separação entre o módulo de reentrada e
o módulo orbital foi enviada pelo navio de rasteio Yuanwang-3 já quando a Shenzhou-3 se encontrava na sua 108ª órbita
sobrevoando o Hemisfério Sul sobre o Oceano Atlântico.
Após a aterragem o módulo de reentrada foi transportado para Pequim para posterior análise. O módulo orbital, que permanece em
órbita para conduzir mais experiências científicas, reentra na atmosfera terrestre no dia 12 de Novembro de 2002.
Shenzhou-4
Após o voo da Shenzhou-3 (27397 2002-014A) iniciaram-se os preparativos para o próximo teste que seria o último antes da
primeira missão tripulada caso decorresse com total sucesso. A 31 de Maio de 2002, Qi Faren, Desenhador Chefe da Shenzhou
pertencente ao Instituto Chinês de Pesquisa de Tecnologia Espacial e citado na Internet pelo portal SPACE.com3, anunciava que a
3

“Report: China Manned Spacecraft ear Ready”, por Associated Press http://www.space.com/news/china_space_020531.html
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China havia aperfeiçoado o desenho da sua nave tripulada e que os primeiros yuhangyuans viajariam num veículo que era
tecnicamente idêntico ao utilizado na missão Shenzhou-3.
À medida que as semanas passavam os rumores relacionados com o voo da Shenzhou-4 avolumavam-se e a 12 de Junho de 2002,
uma notícia publicada pelo portal SpaceDaily4 anunciava que os preparativos para o próximo voo já estavam a decorrer e que
provavelmente a missão teria lugar antes do final do ano. O portal SpaceDaily anunciava que “...a Shenzhou-4 será quase idêntica à
sua predecessora”. O voo da Shenzhou-4 seria quase uma repetição da missão Shenzhou-3 que teria finalmente validado o desenho e
a configuração dos seus subsistemas. Eram também referidas especulações acerca da possibilidade da Shenzhou-4 poder tentar
acoplar com o módulo orbital da Shenzhou-3 que na altura ainda permanecia em órbita.
A 1 de Julho de 2002 o mesmo portal SpaceDaily anunciava5 que o lançamento da Shenzhou-4 poderia ter lugar em Setembro de
2002. Era também referido que o foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F que lançaria a Shenzhou-4 poderia também colocar em órbita
dois satélites do projecto OlympiadSat (a 19 de Abril, “China Space ews” anunciava que os OlympiadSat seriam colocados em
órbita por volta de Setembro de 2002 e a 20 de Maio o jornal “Beijing Entertainment ews“ anunciava o lançamento juntamente
com a Shenzhou-4). Juntando estas duas informações chegava-se à conclusão que a missão da Shenzhou-4 deveria ocorrer em
Setembro desse ano.
As notícias relacionadas com o lançamento de outros satélites juntamente com as Shenzhou já haviam surgido a quando do
lançamento da Shenzhou-3. Na altura havia sido anunciado que o satélite Chuang Xing-1 teria sido lançado com a Shenzhou-36,
porém tal não se revelou verdade.
Muito provavelmente os rumores do lançamento de um satélite juntamente com a Shenzhou-3 resultaram do facto da China levar a
cabo o teste do sistema de emergência de salvamento durante a fase de ascensão do foguetão lançador. A China nunca anunciou este
teste antes do lançamento e os rumores podem ter sido originados por este facto.
No entanto a verdadeira natureza destes pequenos satélites também é de certa forma desconhecida. Apesar de serem anunciados
como pequenos satélites de comunicações, estes veículos, que podem ser largados em diferentes órbitas após a separação da nave
Shenzhou, podem ter um objectivo militar e constituir um ensaio de armas anti-satélite.
Os rumores acerca do voo da Shenzhou-4 foram aumentado à medida que o final do ano se aproximava e no Ocidente as notícias
surgiam regularmente:
•

“Report: China to launch fourth unmanned space capsule this year”, por Associated Press a 8 de Julho de 2002
http://www.space.news/missionlaunches/china_update_020813.html

•

“China’s space ambitions keep western experts guessing”, por Leonard David a 8 de Julho de 2002
http://www.space.com/missionlaunches/stroming_heaven_020708-1.html

•

“Manned Chima space mission ‘just around the corner’”, por Associated Press (Pequim) a 14 de Agosto de 2002
http://www.spacedaily.com/news/020814042606.cq8f0k7a.html

•

“China’s last test before manned space mission ‘due by January’”, por AFP (Pequim) a 22 de Agosto de 2002
http://www.spacedaily.com/news/020822075622.323kwbcm.html

•

“Two test dummies to ride on SZ-4”, por Wei Long a 27 de Agosto de 2002
http://www.spacedaily.com/news/china-02zv.html

•

“The next great leap forward – China readies Shenzhou-4”, por Leonard David a 30 de Agosto de 2002
http://www.space.com/missionlaunches/Shenzhou_update_020830.html

•

“TaikoBot tests critical to safety of Shenzhou Yuhangyuans”, por Wei Long a 4 de Setembro de 2002
http://www.spacedaily.com/news/china-02zx.html

•

“Report: China prepares Shenzhou-IV shakeout flight”, por Leonard David a 4 de Novembro de 2002
http://www.space.com/missionlaunches/Shenzhou_update_021104.html

•

“China to launch next space vessel as rehersal for manned flight”, por AFP (Pequim) a 4 de Novembro de 2002
http://www.spacedaily.com/news/021104033708.pnsln07q.html

•

“China edges closer to manned space flight”, por CNN (Pequim) a 10 de Novembro de 2002
http://www.cnn.com/space

4

“Shenzhou unknows continue to confuse China watchers”, por Morris Jones
http://www.spacedaily.com/news/china-02zn.html
5
“Shenzhou-4 may rocket into space in September”, por Wei Long
http://www.spacedaily.com/news/china-02zq.html
6
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•

“China’s Shenzhou-4 test flight expected soon”, por Leonard David a 11 de Novembro de 2002
http://www.space.com/missionlaunches/Shenzhou_update_021111.html

•

“China to launch next space mission in new year”, por AFP (Pequim) a 12 de Novembro de 2002
http://www.spacedaily.com/news/021112015915.69v2378a.html

•

“Shenzhou-4 in final prep for year-end launch”, por Wei Long a 26 de Novembro de 2002
http://www.spacedaily.com/news/china-02zz.html

•

“Shenzhou-4 blastoff within fortnight”, por Wei Long a 23 de Dezembro de 2002
http://www.spacedaily.com/news/china-02zzm.html

“Shenzhou-4 primed for take off this weekend”, Wei Long a 29 de Dezembro de 2002
http://www.spacedaily.com/news/china-02zzn.html
Entre Julho e os dias que antecederam o lançamento da Shenzhou-4, foram revelados alguns dados importantes sobre a eminente
missão e muitos comentários foram feitos relativos à verdadeira natureza do programa espacial tripulado chinês. Enquanto que as
autoridades chinesas referem que o objectivo do seu programa espacial tripulado é a exploração do espaço e dos planetas do Sistema
Solar chegando ao estabelecimento de uma estação orbital permanente em torno da Terra, alguns analistas no Ocidente referem que
estas declarações são destinadas a esconder o verdadeiro objectivo militar de todo o programa.
•

A 22 de Agosto era anunciado que o lançamento da Shenzhou-4 teria lugar a 10 de Janeiro de 2003, após circularem rumores acerca
de um possível adiamento da missão. No entanto a 24 o jornal “Diário da Juventude de Pequim” clarificava, citando um especialista
anónimo, que tal data não era verdade e que não se havia estabelecido qualquer calendário para o lançamento da Shenzhou-4. O
mesmo especialista referia então que o lançamento da Shenzhou-4 poderia ser adiado por alguns dias dependendo dos trabalhos de
preparação do veículo quando este já estivesse na plataforma de lançamento em Jiuquan, referindo também que caso esta missão
fosse bem sucedida a Shenzhou-5 poderia tornar-se na primeira nave espacial tripulada da China em 2003, mais precisamente a 1 de
Outubro de 2003 que é o dia nacional chinês.
Surgiam também notícias acerca dos testes de amaragem dos veículos Shenzhou levados a cabo em princípios de Agosto de 2002,
chegando-se até a comentar a possibilidade da missão da Shenzhou-4 terminar com uma amaragem no Oceano Pacífico ou Índico,
ao contrário das três missões anteriores. No entanto, estes rumores não faziam muito sentido pois as autoridades chinesas muito
dificilmente arriscar-se-iam a perder um veículo para testar os procedimentos de amaragem quando isto podia ser levado a cabo com
outros veículos em lagos interiores da China. Os testes de amaragem foram realizados um mês após a realização de testes de
aterragem de um modelo da Shenzhou sobre a zona Noroeste do Deserto de Góbi.
Em princípios de Novembro de 2002 era evidente que o voo da Shenzhou-4 estava iminente com a CNN a noticiar que os técnicos
chineses se encontrava a dar os retoques finais na cápsula espacial.
Nesta fase foi também conhecido o facto de estarem a terminar os trabalhos de construção de uma segunda plataforma de
lançamento para o foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F. Esta segunda plataforma fornece assim uma maior redundância ao sistema em
caso de uma explosão num acidente destruir a plataforma original e permitindo também o lançamento de dois veículos tripulados
quase em simultâneo de forma a se levar a cabo missões de encontro e acoplagem em órbita. Da mesma forma a plataforma poderia
também ser utilizada para lançar foguetões mais pesados e capazes de colocar em órbita uma estação espacial comum peso de
20.000 kg como parte do programa espacial tripulado.
A 12 de Novembro a agência noticiosa chinesa Xinhua, referia que a Shenzhou-4 se encontrava pronta para o lançamento e que
havia sido entregue no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan no princípio do mês. Numa entrevista dada ao jornal chinês de
língua inglesa “China Daily”, Zhang Qingwei, Presidente da Corporação Chinesa de Tecnologia e Ciências Aeroespaciais,
informava que o lançamento da Shenzhou teria lugar por volta do dia 1 de Janeiro de 2003, mas que não estava definida uma data
certa.
Durante mais de um mês não surgiram novas notícias relacionadas com a Shenzhou-4, mas a 23 de Dezembro, e segundo o portal
SpaceDaily, o jornal Wen Wei Po, de Hong Kong, anunciava que o lançamento da Shenzhou-4 teria lugar entre o Dia de Natal e o
Ano Novo, referindo que o foguetão lançador CZ-2F, rebaptizado com o nome “Shenjian” pelo Presidente Chinês Jiang Zemin após
a missão da Shenzhou-3, já se encontrava na plataforma de lançamento em Jiuquan.
A Shenzhou-4 transportou mais de 300 kg de experiências científicas e dois manequins a bordo, tendo um deles já viajado numa
missão anterior. As experiências levadas a cabo a bordo, abrangiam quatro áreas principais: investigação em tecnologia biológica,
observação terrestre por meio de microondas, monitorização do ambiente espacial e Física dos fluidos em microgravidade. Outras
experiências levadas a cabo na Shenazhou-4 estavam relacionadas com o transporte de sementes da Companhia de desenvolvimento
de Eco-Agricultura de Tian Xiang, província de Sichuan, que já havia participado na missão da Shenzhou-3 ao fornecer sementes de
38 espécies distintas (arroz, centeio, ervas medicinais chinesas, etc.). Esta companhia havia já anunciado que o desenvolvimento das
sementes transportadas a bordo da Shenzhou-3 havia mostrado sinais de algumas variações após a missão que em resultados destas
alterações tinham inicialmente solucionado alguns problemas nas plantações das zonas do Sudoeste da China.
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As alterações genéticas nas sementes são induzidas pela exposição a fortes campos de radiação, às condições de microgravidade e às
alterações da força do campo magnético. Após a plantação dessas sementes no solo verifica-se que dão origem a colheitas que são
mais altas, mais fortes e mais resistentes às doenças.
As experiências relacionadas com a tecnologia biológica e Física dos fluidos foram levadas a cabo no módulo de reentrada. Após o
regresso do módulo à Terra, continuaram as observações da superfície terrestre por meio de microondas a partir do módulo orbital.
Muitas das experiências foram pela primeira vez lançadas para o espaço. De entre as experiências que já haviam sido levadas a cabo
em anteriores missões, encontravam-se um dispositivo de gravação de alta capacidade instalado no Módulo Orbital, um detector da
composição atmosférica e um sensor de microgravidade. Das novas experiências a bordo encontrava-se um sensor remoto de
microondas, um instrumento de electrofusão e um detector de protões e iões pesados de alta energia. O sensor remoto de microondas
levou a cabo observações dos oceanos, da atmosfera e do solo, sem ser influenciado pelas condições atmosféricas e de iluminação,
dado que a radiação de microondas pode penetrar no coberto de nuvens e operar na escuridão. A monitorização do ambiente espacial
e a previsão das suas alterações é um aspecto fundamental na segurança dos astronautas no espaço. Estas experiências seguem outras
já levadas a cabo nas missões da Shenzhou-2 e Shenzhou-3, estudando a alta atmosfera da Terra e recolhendo dados acerca do
ambiente espacial à altitude da órbita da Shenzhou.
As experiências na área da Física dos fluidos e do estudo da fusão das células, realizaram o seu primeiro voo espacial. Mais
importante do que a compreensão do comportamento teórico dos fluidos em microgravidade, tais como a dinâmica das gotas de
fluído e da transferência de gás, é essencial para os engenheiros espaciais chineses compreenderem a sua aplicação prática no
processamento de materiais e a sua utilização em soldagens.
No que diz respeito ao estudo da fusão das células, as experiências levadas a cabo na Shenzhou-4 debruçaram-se na pesquisa de
macro moléculas biológicas, na separação das células e nas tecnologias de purificação. Foram levadas a cabo experiências para
fundir dois conjuntos distintos de células (linfócitos-B e mielomas de ratos, e protoplastos de dois tipos de tabaco), patrocinado pelo
Instituto de Fisiologia das Plantas e Ecologia dos Institutos para as Ciências Biológicas de Xangai. A experiência baseou-se na
emissão de um campo eléctrico para aproximar os dois grupos de células de forma a se ligarem e transferirem material celular
(fusão). Quando as células entram em contacto umas com as outras, o dispositivo de electrofusão gera campos eléctricos para induzir
caminhos microscópicos nas membranas celulares (processo de electroporosidade), permitindo assim a transferência de material
celular (DNA, moléculas) para completar a fusão.
Segundo os especialistas chineses a fusão de células de diferentes densidades é um processo difícil na Terra devido ao facto de ser
complicado colocar as duas células no mesmo plano para a interacção. Porém, tal dificuldade desaparece num ambiente de
microgravidade em órbita terrestre.
Ainda segundo os cientistas chineses o sucesso na fusão das células em órbita pode permitir a extracção de anticorpos da hepatite-B
a partir da secreção das células híbridas.
Um aspecto de realçar na missão da Shenzhou-4, e nas missões Shenzhou anteriores, é o transporte de manequins capazes de simular
a presença de tripulantes a bordo da cápsula espacial em vez de se recorrer à utilização de animais. Denominados como TaikoBot (os
responsáveis chineses utilizam também a designação DAMH – Dispositivos Análogos do Metabolismo Humano), os manequins
servem para avaliar a qualidade do ambiente interior da Shenzhou e obter dados relacionados com a pressão da própria atmosfera
interior. A utilização de manequins em vez de animais, tal como fizeram os Estados Unidos e a União Soviética nos seus voos de
ensaio para os voos tripulados por humanos, vem do facto de que estes países já há muito terem estabelecido o facto de que um
organismo vivo pode sobreviver no espaço e regressar à Terra. Da mesma forma a utilização de animais a bordo da Shenzhou não
poderia ser útil para validar os requerimentos do sistema de suporte de vida para os futuros tripulantes da Shenzhou. O sistema de
suporte de vida controlo a pressão, temperatura e humidade, removendo o dióxido de carbono e outros gases nocivos, ao mesmo
tempo que providencia alimentação, água potável e remove os produtos descartados.
O modo como os seres humanos respiram leva a um maior consumo de oxigénio do que um animal e utilizando um manequim
especialmente preparado para simulara respiração humana pode-se obter uma quantidade de informação relacionada com este
assunto do que utilizando uma cobaia animal.
O desenvolvimento dos TaikoBot foi iniciado nos anos 90 ao mesmo tempo que se dava início ao programa espacial tripulado.
Factores como o volume, peso e consumo de energia, influenciaram no desenvolvimento destes manequins e os especialistas
chineses tiveram de desenvolver métodos completamente inovadores para a sua construção. Os TaikoBot possuem a capacidade de
simular funções básicas do metabolismo humano, além de simular sinais fisiológicos. Os similares do metabolismo humano
consomem o oxigénio no interior da cabina e simula os níveis de consumo e volume do consumo de oxigénio por um ser humano,
simulando também os níveis de calor gerados por um ser humano ao radiar calor no interior do veículo. Em consequência o sistema
de controlo ambiental da cápsula leva a cabo um controlo ambiental da pressão do oxigénio e da temperatura no interior tendo em
conta os limites médicos necessários para a manutenção da vida. Da mesma forma, o dispositivo que simula os sinais fisiológicos
gera os sinais dos ritmos cardíacos, respiratório, temperatura corporal e pressão sanguínea, gerando as fontes primárias de dados para
os dispositivos de monitorização a bordo.
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Quando um TaikoBot ocupa um dos assentos da cápsula espacial, o seu posicionamento e centro de massa simulam na perfeição as
condições de uma missão tripulada por humanos de forma a cumprir todos os pré-requisitos para o teste.
Os testes dos sistemas de controlo ambiental, protecção da vida e monitorização médica a bordo da Shenzhou foram fundamentais
para o sucesso de todo o programa. Caso os sistemas não funcionassem na perfeição, os yuhangyuans não poderia tripular a nova
caravela do espaço.
Lançamento e missão da Shenzhou-4
Após ser colocada na plataforma de lançamento, a Shenzhou-4 foi por várias vezes utilizada pela equipa de yuhangyuans para
ensaiar os passos e procedimentos a levar cabo durante o lançamento. Os futuros astronautas chineses tiveram oportunidade de entrar
no veículo e ficaram extremamente satisfeitos pelo ambiente interior e pelos sistemas da cápsula espacial.
Finalmente, e após semanas de rumores, a Shenzhou-4 era colocada em órbita por um foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F no dia 29 de
Dezembro às 1640:09,543UTC. Posteriormente foi revelado que o lançamento estava previsto para ter lugar às 1640UTC do dia 28
de Dezembro, tendo sido adiado por 24 horas. O lançamento foi controlado a partir de um centro de controlo situado na cidade de
Xi’na e a partir de quatro navios de rasteio colocados nos Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, contando ainda com algumas
estações
de
rasteio
terrestres
nomeadamente na Namíbia.
A cápsula foi colocada numa órbita
inicial com um apogeu de 331 km de
altitude, um perigeu de 198 km de
altitude e uma inclinação orbital de
42,4º. As informações fornecidas pelas
autoridades chinesas logo após o
lançamento, revelavam que a missão
teria uma duração de 7 dias realizando
108 órbitas em torno da Terra. Após a
inserção orbital procedeu-se à abertura
dos painéis solares e sete horas mais
tarde, durante a quinta órbita, os
parâmetros orbitais iniciais foram
alterados para um apogeu de 337 km de
altitude e um perigeu de 330 km de
altitude, mantendo-se a inclinação
orbital.
Após o lançamento da Shenzhou-4,
Yuan Jiajun, Director Geral do programa espacial chinês, afirmou que a cápsula espacial tinha todas as condições para transportar
astronautas a bordo e que era tecnicamente igual ao veículo que transportará os primeiros chineses para o espaço. A Shenzhou-4
encontrava-se equipada com controlo manual e sistemas de aterragem de emergência, além de levar a cabo o teste da performance,
fiabilidade e segurança de outros sistemas.
O painel de controlo da Shenzhou-4 encontrava-se equipado com sinais sonoros e sistemas de alarme para momentos chave e
operações importantes durante o voo. Interessantemente, Jiajun referiu que as janelas da Shenzhou-4, tal como acontecerá com as
suas sucessores, são feitas de um novo material que permite a passagem da luz de forma a garantir que após a passagem pela
atmosfera terrestre na reentrada, os astronautas possam observar claramente a zona de aterragem e decidir se deverão ou não aterrar
nessa zona.
Diferentemente das anteriores Shenzhou, o quarto veículo da série poderia aterrar em Jiuquan caso as condições atmosféricas não
permitissem uma aterragem na Mongólia Interior. Em caso de emergência um mapa do planeta a bordo do veículo permitiria
escolher o local de aterragem tirando partido de programas pré-determinados.
A Shenzhou-4 levou também a bordo alguns materiais e artigos que serão utilizados pelos yuhangyuans durante as suas viagens
espaciais. Sacos-cama, alimentos, medicamentos e alguns instrumentos e utensílios individuais encontravam-se a bordo da cápsula
espacial.
Durante o voo procedeu-se por várias ocasiões ao teste do sistema de comunicações do veículo e do sistema de transmissão de TV
digital a bordo. No dia 1 de Janeiro de 2003, e quando passavam 9 minutos da chegada do novo ano, a Shenzhou-4 transmitiu uma
mensagem desejando a toda a população da China um bom ano novo.
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Às 1240UTC do dia 2 de Janeiro, quando a Shenzhou-4 se aproximava do Atlântico Sul, o navio de rasteio Yuanwang-3 retransmitiu
um comando enviado pelo Centro de Controlo e Comando Aeroespacial de Pequim (CCCAB) para que a cápsula espacial levasse a
cabo uma ignição de 5 segundos (na sua 61ª órbita) dos seus motores de manobra orbital. A queima dos motores da Shenzhou
permitiu a alteração da órbita da cápsula espacial, alteração essa que foi reproduzida em animação no grande ecrã localizado no
CCCAP.

Manobras orbitais Shenzhou-4
91.220

Período Orbital (m)
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O gráfico ao lado representa as
alterações no período orbital da
cápsula Shenzhou-4 durante a
permanência em órbita terrestre.
As setas indicam as alturas em
que foram realizadas manobras
orbitais, respectivamente a 31 de
Dezembro de 2002, 2 de Janeiro,
e entre 3 e 5 de Janeiro de 2003.
De notar que o ritmo de decaída
parece ser mais elevado por
volta do dia 1 de Janeiro (sete
vermelha)
e
que
deverá
corresponder à abertura dos
painéis solares do Módulo
Orbital.
Este
gráfico
foi
produzido com dados fornecidos
por Ted Molczan e Philip Clark.
Gráfico: Rui C. Barbosa.

Os dados enviados pela cápsula espacial indicavam que as condições ambientais no interior do veículo (temperatura, humidade e
níveis de oxigénio e dióxido de carbono) eram as ideais e que o ritmo cardíaco, respiratório e outros sinais de vida provenientes do
TaikoBot a bordo eram normais.
Às 1028 UTC do dia 4 de Janeiro a Shenzhou completava 92 órbitas em torno da Terra e às primeiras horas do dia 5 de Janeiro as
equipas de recuperação já se encontravam no terreno aguardando o regresso da Shenzhou-4 dentro de uma área com 60 km de
comprimento e 36 km de largura situada a 40 km de Hohhot, capital da Região Autónoma de Nei Mongol (Mongólia Interior).
As condições atmosféricas que aguardavam o regresso da Shenzhou-4 eram
consideravelmente piores do que as registadas nas missões anteriores, com
tempestades de neve e a temperatura a registar uma média de -20ºC (chegando
aos -31ºC na noite de 4 para 5 de Janeiro). Toda a região se encontrava coberta
por um manto branco de neve.
Após completar 108 órbitas em torno da Terra, a separação entre o Módulo de
Descida e o Módulo Orbital dava-se às 1010:04UTC do dia 5 de Janeiro, com o
Módulo de Descida da Shenzhou-4 a aterrar às 1116UTC num ponto situado a
40º51’N – 111º38’E, dentro da área anteriormente definida. A missão da
Shezhou-4 teve uma duração de 6 dias 18 horas.
No dia 10 de Fevereiro o Módulo Orbital, que se encontrava numa órbita com
um apogeu de 346 km de altitude; perigeu de 331 km de altitude, inclinação
orbital de 42,4º e período orbital de 91,3 minutos, executava uma manobra
alterando a sua orbita ficando com um apogeu de 364 km de altitude; perigeu de
359 km de altitude, inclinação orbital de 42,4º e período orbital de 91,3 minutos.
Após o regresso à Terra o Módulo de Descida da Shenzhou-4 foi transportado
para Pequim no dia 6 de Janeiro e no dia 8 os técnicos espaciais chineses
puderam finalmente abrir a escotilha de acesso ao interior e constatar o bom
estado do veículo, podendo assim recolher os dados e materiais obtidos durante
o voo espacial.
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A Shenzhou-5 e o voo de Yang Liwei
A cápsula espacial tripulada Shenzhou-5 tinha a capacidade de levar a cabo um regresso automático em caso de emergência,
executar um regresso controlada de forma manual, e regressar à Terra no segundo ou terceiro dia da missão.
O foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F (Y5) foi colocado na plataforma de lançamento a 11 de Outubro de 2003. Dezasseis horas antes
do lançamento, o primeiro taikonauta Yang Liwei foi seleccionado de um grupo de três candidatos e cerca de 2 horas e 45 minutos
antes do lançamentos ingressava na Shenzhou-5 que seria lançada às 0100:03,497UTC do dia 15 de Outubro. A T+2m a torre do
sistema de emergência separava-se do lançador com os quatro propulsores laterais a
separarem-se 17 segundos mais tarde. O primeiro estágio separou-se a T+2m 39s e o
segundo estágio entrava em ignição. A T+3m 20s ocorria a separação da carenagem de
protecção e a T+7m 40s terminava a queima do segundo estágio. Já em órbita terrestre, a
Shenzhou-5 separava-se a T+9m 47s.
Em órbita a nave espacial colocou-se em modo operacional e abriu os seus painéis
solares no módulo de serviço. Quando a missão iniciou a sua 5ª órbita, foi implementada
uma transferência orbital para uma órbita quase circular a 343 km de altitude. Durante a
missão o centro de controlo esteve atento e sempre em contacto com Yang Liwei para se
inteirar da sua condição física através dos seus parâmetros fisiológicos. Ao mesmo
tempo, Yang Liwei monitorizava a execução de comandos importantes e a operação da
cápsula em longo do seu voo. Yang Liwei também completou as operações relevantes de
acordo com as condições pré-estabelecidas. Quando a missão entrou na sua 7ª órbita, o
taikonauta mostrou a bandeira nacional da China e a bandeira das Nações Unidas.
A 343 km acima da Terra, Yang Liwei enviou sudações para as pessoas de todo o mundo,
saudou os seus camaradas que trabalham no programa espacial tripulado, bem como
saudou os seus compatriotas chineses, agradecendo o seu apoio. Na 8ª órbita Yang Liwei
também falou com os seus familiares e escreveu no seu livro de apontamentos, “Para a
Paz e o avanço de toda a Humanidade, a China chegou ao espaço!”
A Shenzhou-5 orbitou a Terra de forma autónoma por 14 vezes e na última órbita, a nave
espacial recebeu dados precisos a partir do solo e começou o seu programa de regresso à Terra. A primeira manobra consistiu um
fazer rodar o veículo 90º para separar o módulo orbital, seguindo-se uma nova volta de 90º para activar o motor de retrotravagem.
Finalmente, o módulo de serviço foi separado a uma altitude
de 145 km. O Módulo de Reentrada reentrou na atmosfera
terrestre e passou pela zona de blackout antes de descer no
principal local de aterragem. O pára-quedas foi aberto,
diminuindo assim a velocidade de descida. A cerca de 1 metro
acima do solo foram activados quatro motores de propulsão
sólida para fazer diminuir a velocidade de impacto. A
aterragem teve lugar às 2222:48UTC do dia 15 de Outubro
após um voo de 21 horas 22 minutos e 45 segundos.
O módulo orbital permaneceu em órbita durante 707 dias
levando a cabo uma grande quantidade de experiências
científicas e acumulando experiência para o desenvolvimento e
fabrico de veículos espaciais de longa duração.

Shenzhou-6 e a primeira tripulação chinesa
A segunda missão espacial tripulada da China teve início às
0100:03,583UTC do dia 12 de Outubro de 2005 com a Shenzhou-6 a
ser lançada pelo foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F (Y6). O principal
objectivo desta missão foi o de dominar a tecnologia relacionada com
um voo orbital com mais de uma pessoa e mais de um dia de duração,
bem como levar a cabo experiências relacionadas com o voo espacial
tripulado, verificar as funções e a performance de vários sistemas,
melhorar a segurança e a fiabilidade, acumular a experiência na estadia
prolongada no espaço (viver e trabalhar), e estabelecer as bases para o
desenvolvimento sustentável da engenharia do voo espacial.
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Após a separação do segundo estágio, a Shenzhou-6 (tripulada pelos taikonautas Fei Junlong e Nie Haisheng) ficou colocada numa
órbita elíptica com um apogeu a 346,8 km de altitude, perigeu a 200,0 km de altitude e inclinação orbital de 42,4º. Quando a missão
entrou na sua 5ª órbita, a Shenzhou-6 iniciou uma transferência orbital para uma órbita quase circular com uma altitude média de
343 km. Durante esta manobra, o centro de controlo avaliou as condições de trabalho e de permanência a bordo dos taikonautas
tendo por base os parâmetros fisiológicos obtidos através de detecção remota, com a informação a ser obtida através de
comunicações áudio.
Ao longo do voo os dois homens monitorizaram a implementação de comandos importantes e as condições de operação da
Shenzhou-6, reportando situações relevantes, reenviando comandos importantes, executando os testes de interface em órbita,
executando testes de comunicação espacial e operando câmaras, além de executarem uma série de testes de controlo.
Às 2032:50UTC do dia 16 de Outubro de 2005 a
Shenzhou-6 aterrava em segurança após uma missão de
76 órbitas com uma duração de 4 dias 19 horas 32
minutos e 46 segundos.
Shenzhou-7: a primeira actividade extraveícular
O seguinte passo lógico no desenvolvimento do voo
espacial tripulado foi a realização de uma actividade
extraveícular. Este marco importante teve lugar durante
a missão da Shenzhou-7 que foi lançada a 25 de
Setembro de 2008.
O principal objectivo desta missão foi o de implementar
a realização de uma actividade extraveícular por um
taikonauta, demonstrar as tecnologias relacionadas com
a actividade extraveícular e a execução de tarefas
científicas.
O lançamento teve lugar às 1310:04,988UTC e após
tripularem a Shenzhou-7 no espaço durante mais de 68
horas, os taikonautas Zhai Zhigang, Liu Boming e Jing
Haipeng, completaram com sucesso todos os objectivos
da missão.
Em comparação com as missões da Shenzhou-5 e da Shenzhou-6, a Shenzhou-7 levou a cabo importantes avanços numa série de
tecnologias chave, tais como o desenho do veículo para uma escotilha integrada e um módulo orbital, e a tecnologia de desenho para
os procedimentos da actividade extraveícular.
Às 0834UTC do dia 27 de Setembro, quando a
missão se encontrava na sua 29ª órbita, o centro de
controlo enviou as ordens para a execução da
actividade extraveícular e o taikonauta Zhai Zhigang,
envergando um fato extraveícular Feitian fabricado
na China, e o taikonauta Liu Boming, envergando um
fato extraveícular Orlan-M fabricado na Rússia,
implementaram a saída para o espaço.
Zhai Zhigang abriu a escotilha do módulo orbital e
com a assistência de Liu Boming, saiu com cuidado
para o exterior do módulo. Com uma câmara
montada na superfície exterior do módulo, o
taikonauta acenou com a sua mão, saudando a
população chinesa e a população mundial. De
seguida, mostrou a bandeira nacional da China. Após recuperar um equipamento com amostras que se encontrava no exterior,
regressou com cuidado para o interior do módulo, encerrando a escotilha pelas 1100UTC.
Pelas 1134UTC, quando a missão estava na sua 31ª órbita, deu-se a separação do satélite BX-1 Banfei Xiaoweixing-1. Após se
afastar 1 km, o pequeno satélite obteve imagens da Shenzhou-7.
A Shenzhou-7 regressaria à Terra às 0937:40UTC do dia 28 de Setembro após completar uma missão com a duração de 2 dias 20
horas 27 minutos e 35 segundos.
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A equipa de yuhangyuans
Yuhangyuan, ou como dizer “astronauta” em chinês
Por Chen Lan
A palavra ‘yuhangyuan’ é uma tradução directa de uma das três palavras que em chinês são usadas para referir “astronauta”. A
publicação chinesa Aerospace China começou a utilizar a palavra “taikonauta” no seu número de Janeiro de 2003, sendo a primeira
vez que uma publicação oficial chinesa utiliza uma palavra para designar especialmente os astronautas chineses.
De facto, as palavras chinesas para “astronauta” constituem uma história linguística um pouco complicada. Vamos começar pelo
princípio... o termo “Yu Hang Yuan” (separados todos os caracteres chineses por forma a mostrar as suas formas originais) tem sido
utilizado desde o voo da Vostok-1. Assim, “Yu” significa “Yu Zhou” (“cosmos” ou “espaço”), “Hang” significa “Hang Xing”
(“viagem”) e “Yuan” significa o termo “ante” (“viajante”7). Ao mesmo tempo, Taiwan, Hong Kong e as populações chinesas fora da
pátria começaram a utilizar a palavra “Tai Kong Ren”. Aqui “Tai Kong” também significa “espaço” ou “cosmos”, enquanto “Ren”
significa “pessoa”. Esta palavra foi introduzida na China continental nos anos 80 e é agora de uso muito popular. Por outro lado, em
finais dos anos 70, foi introduzida uma nova palavra, “Hang Tian Yuan”. “Hang Tian” é um novo termo oficial para viagem
espacial. “Hang” é o primeiro carater de “Hang Xing”, ou “viagem”, e “Tian” significa “céu” – qualquer coisa acima do chão
incluindo a atmosfera e o espaço. Muitas organizações chinesas receberam novas designações com o termo “Hang Tian” e agora
quase todos os organismos espaciais chineses possuem este termo na sua designação.
Assim, na China estas três palavras são utilizadas em comum:
a)

O termo mais comum é “Yu Hang Yuan”. É muito utilizado pelos meios de comunicação social.

b) O segundo termo mais comum é “Tai Kong Ren”. É utilizado pelos meios de comunicação social e é a única palavra
utilizada fora da China continental.
c)

O terceiro termo “Hang Tian Yuan” é o termo oficial e é utilizado pelas organizações e organismos espaciais chineses,
e algumas vezes pelos órgãos de comunicação social.

Em português, as palavras “astronauta” e “cosmonauta” são utilizadas para referir respectivamente os viajantes espaciais dos Estados
Unidos e da Rússia (anteriormente da União Soviética), e não existe nenhuma palavra para designar os viajantes espaciais chineses8.
A publicação Aerospace China foi a primeira a utilizar a designação “taikonauta”. Não sei se a utilização das palavras “yuhangyuan”
ou “hangtianyuan” será alguma vez considerada por serem palavras muitos «estranhas». Esta é a mesma razão pela qual se utiliza a
palavra “taikonauta” – as duas palavras anteriores são muito compridas. Em chinês, são palavras muito bonitas, mas em português
são terrivelmente feias... porém, este é o meu ponto de vista pessoal!!!
Os taikonautas
Actualmente a equipa de yuhangyuans é composta por 21 membros incluindo os candidatos do primeiro grupo seleccionado a 19 de
Novembro de 1998 e os 7 elementos seleccionados em 2010, dos quais constam duas candidatas. Os nomes dos taikonautas do
primeiro grupo foram pela primeira vez divulgados pela revista alemã Fliegerrevue em Maio de 2003. Os nomes agora conhecidos
são:
•

Chen Quan (1998 – no activo)

•

Deng Qingming (1998 – estado desconhecido)

•

Fei Junlong (1998 – retirado de serviço)

•

Jing Haipen (1998 – no activo)

•

Li Qinglong (1998 – no activo)

•

Wu Jie (1998 – estado desconhecido)

•

Liu Buoming (1998 – Liu Boming)

•

Liu Wang (1998 – no activo)

•

Nie Haishen (1998 – no activo)

•

Pan Zhanchun (1998 – estado desconhecido)

•

Yang Liwei (1998 – retirado de serviço)

•

Zhai Zhigang (1998 – no activo)

7

Nota do tradutor.
A quando da primeira missão do cosmonauta Jean-Loup Chrétien a bordo da Soyuz T-6 (13292 1982-063A) Salyut-7, os franceses
tentaram introduzir o termo “espaçonauta” para designar os seus viajantes do espaço (Nota do Editor).
8
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•

Zhang Xianguang (1998 – estado desconhecido)

•

Zhao Chuandong (1998 – estado desconhecido)

•

Chen Dong (2010 – no activo)

•

Cai Xuzhe (2010 – no activo)

•

Ye Guangfu (2010 – no activo)

•

Zhang Lu (2010 – no activo)

•

Tang Hongbo (2010 – no activo)

•

Wang Yaping (2010 – no activo)

• Liu Yang (2010 – no activo)
Porém, pode-se dizer que anteriormente existiram dois grupos de yuhangyuans já seleccionados: o Grupo Shuguang9, de 1970, e um
Grupo-0, seleccionado em 1996 e que seria formado por Li Qinglong e Wu Jie. Qinglong e Jie foram enviados para o Centro de
Treinos de Cosmonautas Yuri Gagarin, na Cidade das Estrelas – Rússia, onde completaram o curso de cosmonauta, regressando
posteriormente à China.
Em Janeiro de 2003 alguns jornais
publicados em Hong Kong
identificaram Chen Long como
sendo o piloto do primeiro voo
espacial tripulado chinês. Nessa
altura surgiu uma fotografia de um
yuhangyuan numa sessão de treino
em Janeiro de 2003 a quando do
lançamento da Shenzhou-4. No dia
2 de Janeiro o jornal Sing Tao
Daily identificava o yuhangyuan
pelo nome e referia que seria o
único tripulante a bordo da
Shenzhou-5. Teria sido também
indicado que esse yuhangyuan teria
tido um desempenho superior dentro
do grupo de 14 yuhangyuans. Porém,
alguns
analistas
ocidentais
consideraram o nome “Chen Long”
como uma forma incorrecta do nome
“Qinglong”, podendo ser uma má
tradução ou uma forma cantonesa
desse nome. De salientar que o
yuhangyuan Li Qinglong já havia sido
identificado em 1996. Quando em
Maio de 2003 foi publicada a lista dos
yuhangyuans, o nome “Chen Long”
não surgia nessa lista, o que de certa
forma vem dar razão aos analistas ocidentais.

9

Para a informação biográfica destes homens ver “Shuguang-1, o primeiro programa espacial tripulado chinês”.
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O lançador CZ-2F Chang Zheng-2F e o Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan
O foguetão CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G
O módulo espacial TG-1 TianGong-1 utilizou o primeiro foguetão CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G, uma versão do foguetão lançador
CZ-2F Chang Zheng-2F utilizado no programa espacial tripulado Shenzhou (Projecto 921). Este lançador também pode ser
designado como CZ-2F Chang Zheng-2F ‘Fase Um’.
Este lançador, desenvolvido pela Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos Lançadores sobre coordenação da Corporação de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China, é diferente da versão original Shenjian (Seta Mágica) que foi desenvolvida a partir do
foguetão CZ-2E Chang Zheng-2E que por sua vez foi baseado na tecnologia matura do lançador CZ-2C Chang Zheng-2C. O
desenho conceptual do Chang Zheng-2E foi iniciado em 1986, com o veículo a ser colocado no mercado mundial de lançadores após
um voo de teste em Julho de 1990.

Para satisfazer os requisitos da missão de encontro e acoplagem, o Chang Zheng-2F sofreu mais de 170 modificações e utilizou
cinco novas tecnologias. O foguetão chegou a Jiuquan a 24 de Setembro e desde esse dia foi submetido a diferentes testes de
preparação para o lançamento.
Este veículo será utilizado para o lançamento do TianGong-1 e dos futuros veículos do programa espacial tripulado até um lançador
mais potente estar disponível, no caso o CZ-7 Chang Zheng-7.
As diferenças principais desta versão encontram-se na capacidade de propolente dos propulsores laterais de combustível líquido que
foi aumentada alterando-se o formato do topo dos tanques de esférico para cónico. Em resultado, o lançador tem cerca de 450.000 kg
de propolente, 493.000 kg na massa de lançamento e a sua capacidade de lançamento para missões para a órbita terrestre baixa foi
aumentada para 8.600 kg. Por outro lado, o sistema de orientação por giroscópios foi substituído por unidades de medição de inércia
por laser e o sistema original de orientação de perturbação foi substituído por um novo sistema interactivo que proporciona uma
melhor precisão de inserção orbital.
Tal como o CZ-2F, o CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G é um lançador a dois estágios auxiliado por quatro propulsores laterais de
combustível líquido durante a ignição do primeiro estágio. O comprimento total do CZ-2F/G é de 52,0 metros com um estágio
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central de 3,35 metros de diâmetro e um diâmetro máximo de 8,45 metros na base e contando com os propulsores laterais. No
lançamento a sua massa é de 493.000 kg, sendo capaz de colocar numa órbita baixa uma carga de 8.600 kg.
No foguetão Chang Zheng-2F, os propulsores laterais LB-40 têm um comprimento de 15,326 metros, 2,25 metros de diâmetro, um
peso bruto de 40.750 kg e uma massa de 3.000 kg sem propolente. Cada propulsor está equipado com um motor YF-20B de escape
fixo que consome UDMH/N2O4 desenvolvendo uma força de 740,4 kN ao nível do mar. o seu tempo de queima é de 127,26
segundos (será de 137 segundos para o CZ-2F/G). Os propulsores no CZ-2F/G têm um maior comprimento e maior capacidade de
propolente o que permite um maior tempo de queima.
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O primeiro estágio L-180 tem um comprimento de 28,465 metros, diâmetro de 3,35 metros, peso bruto de 198.830 kg e uma massa
de 12.550 kg sem propolentes. Está equipado com um motor YF-21B composto de quatro motores YF-20B que desenvolvem
2.961,6 kN ao nível do mar. Os motores consomem UDMH/N2O4. O seu tempo de queima é de 160,00 segundos (poderá ser
superior na versão CZ-2F/G).
O segundo estágio L-90 tem 14,223 metros de comprimento, 3,35 metros de diâmetro, uma massa bruta de 91.414 kg e uma massa
de 4.955 kg sem propolente. Está equipado com um motor YF-24B composto de um motor YF-22B de escape fixo e por quatro
motores vernier de escape amovível YF-23B. Os motores consomem UDMH/N2O4 desenvolvendo 738,4 kN (motor principal) e
47,04 kN (motores vernier) de força em vácuo. O tempo total de queima é de 414,68 segundos (motor principal) e de 301,18
segundos (motores vernier).
O sistema de emergência montado no topo do lançador fornece uma força de 73.000 kgf e é accionado durante 3 segundos em caso
de emergência podendo deslocar o veículo a uma distância de 1,5 km na vertical e a 500 metros na horizontal.
Lançamento
1999-061
2001-001
2002-014
2002-061
2003-045
2005-040
2008-047
2011-053
2011-053
2012-032

Data
19-ov-99
09-Jan-01
25-Mar-02
29-Dez-02
15-Out-03
12-Out-05
25-Set-08
29-Set-11
31-Out-11
16-Jun-12

Hora UTC
22:30:03,500
17:00:03,651
14:15:03,544
16:40:03,543
01:00:03,497
01:00:03,583
13:10:04,988
13:16:03,507
21:58:10,430
10:37:24,558

Veículo Lançador Local Lançamento
Y1
Jiuquan, 921
Y2
Jiuquan, 921
Y3
Jiuquan, 921
Y4
Jiuquan, 921
Y5
Jiuquan, 921
Y6
Jiuquan, 921
Y7
Jiuquan, 921
T1
Jiuquan, 921
Y8
Jiuquan, 921
Y9
Jiuquan, 921

Carga
Shenzhou (25956 1999-061A)
Shenzhou-2 (26664 2001-001A)
Shenzhou-3 (27397 2002-014A)
Shenzhou-4 (27630 2002-061A)
Shenzhou-5 (28043 2003-045A)
Shenzhou-6 (28879 2005-040A)
Shenzhou-7 (33386 2008-047A)
TianGong-1 (37820 2011-053A)
Shenzhou-8 (37859 2011-053A)
Shenzhou-9 (38461 2012-032A)

Esta tabela mostra os lançamentos levados a cabo utilizando o foguetão CZ-2F Chang Zheng-2F nas suas diferentes
versões: CZ-2F da Shenzhou-1 até à Shenzhou-7 e CZ-2F/G no lançamento do módulo TianGong-1, da Shenzhou-8 e
Shenzhou-9. Tabela: Rui C. Barbosa.

O Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan
O primeiro centro de lançamento de satélites da China é também conhecido como Shuang Cheng Tse. O Centro de Lançamento de
Satélites de Jiuquan está localizado a 41º N – 100º E, na região de Jiuquan – região da Mongólia Interior, no Noroeste da China.
Desde Jiuquan é possível atingir uma inclinação orbital máxima de 56,0º e uma inclinação orbital mínima de 40,0º.
Foi o primeiro local de testes e lançamento de mísseis e
veículos espaciais. O aeroporto de Jiuquan está localizado a 75
km a Sul do local e uma linha de ferro liga-o directamente ao
centro espacial. As instalações do complexo dão apoio a todas
as fases da campanha de preparação de um lançamento
espacial. Inclui o Centro Técnico, o Complexo de Lançamento,
o Centro de Controlo de Lançamento, o Centro de Controlo e
Comando da Missão, o sistema de abastecimento, os sistemas
de detecção e rastreio, os sistemas de comunicações, os
sistemas de fornecimento de gás, os sistemas de previsão
meteorológica e os sistemas de suporte logístico.
Originalmente o centro espacial de Jiuquan foi utilizado para o
lançamento de satélites científicos e recuperáveis para órbitas
baixas ou de média altitude com altas inclinações orbitais.
Em 1999 o no Centro Sul (LA4) ficou operacional para ser
utilizado para o lançamento dos foguetões pesados CZ-2E
Chang Zheng-2E e CZ-2F Chang Zheng-2F. O centro é
constituído por duas áreas, o Centro Técnico e o Centro de
Lançamento. O Centro de Lançamento está localizado a
40º57,4’ N – 100º 17,4’ E com uma elevação de 1.073 metros
de altitude. Uma torre umbilical com uma altura de 75 metros
está equipada com um elevador à prova de explosões e a
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plataforma móvel tem um peso de 75.000 kg e tem um comprimento de 24,4 metros, uma largura de 21,7 metros e uma altura de 8,4
metros, movendo-se a uma velocidade máxima de 28 metros por minutos.
O Centro Técnico está localizado a 1,5 km de distância do Centro de Lançamento. O Centro Técnico inclui um edifício de
processamento vertical com duas salas de processamento com um comprimento de 26,8 metros, uma largura de 28,0 metros e uma
altura de 81,6 metros. Todos os edifícios importantes, incluindo o edifício de processamento vertical e uma área da torre umbilical,
são locais com ar condicionado e de classe de limpeza 100,000.
O edifício de processamento vertical, que tem a designação de código 920-520, é o maior edifício de um único andar construído em
betão armado. Possui também o telhado de betão armado mais alto (86,1 metros) e mais pesado (13.000 t) do mundo.
O centro de Jiuquan possui três áreas de lançamento:
•

Área de Lançamento n.º 2: está localizada a uma latitude de 41,3100º N e a uma longitude de 100,3050º E. Possui
três plataformas de lançamento e o primeiro lançamento foi aí levado a cabo no dia 26 de Dezembro de 1966, com
o último lançamento a ter lugar a 3 de Julho de 1994. No total foram realizados 41 lançamentos utilizando os
foguetões CZ-1 Chang Zheng-1, CZ-2A Chang Zheng-2A, CZ-2C Chang Zheng-2C (plataforma localizada a uma
latitude de 41,118º N e a uma longitude de 100,316º E), CZ-2D Chang Zheng-2D, DF-3 Dong Feng-3, DF-5 Dong
Feng-5 e FB-1 Feng Bao-1.

•

Área de Lançamento nº 3: está localizada a uma latitude de 41,1000º N e a uma longitude de 100,7800º E. Possui
uma única plataforma de lançamento e o primeiro lançamento foi aí levado a cabo no dia 1 de Setembro de 1960,
com o último lançamento a ter lugar a 27 de Outubro de 1966. No total foram realizados 9 lançamentos utilizando
os foguetões DF-1 Dong Feng-1, DF-2 Dong Feng-2, DF-2A Dong Feng-2A e R-2.

•

Complexo de Lançamento Sul: está localizada a uma latitude de 40,9581º N e a uma longitude de 100,2912º E,
perto da cidade de Huxi Xincun. Possui duas plataformas de lançamento (Plataforma 603 para voos não tripulados
e a Plataforma 921 para voos ligados ao programa espacial tripulado). O primeiro lançamento desde este complexo
foi levado a cabo no dia 19 de Novembro de 1999.

A construção do complexo foi iniciada em Junho de 1956, com a construção das vias-férreas até ao local de ensaio de mísseis. O
primeiro lançamento chinês de um míssil soviético R-2 deu-se em Setembro de 1960, com o míssil a atingir uma altitude de 100 km.
O primeiro lançamento de um míssil R-2 construído pela China (modelo 1059) deu-se a 5 de Novembro de 1960.
A 21 de Março de 1962 teve lugar a primeira tentativa de lançamento do míssil DF-2 Dong Feng-2 que resultou num fracasso devido
à fraca potência originada pelo motor. O primeiro teste com sucesso teve lugar a 29 de Junho de 1964.
No dia 27 de Outubro de 1966 foi levado a cabo o lançamento de um míssil DF-2 Dong Feng-2 equipado com uma ogiva nuclear de
20 kt. O míssil executou um voo de 800 km detonando a sua carga na zona de testes nucleares de Lop Nor.
O primeiro voo com sucesso do míssil DF-3 Dong Feng-3 tem lugar a 26 de Dezembro de 1966. Em 10 de Janeiro de 1970 é levado
a cabo o primeiro teste suborbital do foguetão CZ-1 Chang Zheng-1 e a 10 de Agosto de 1972 é levado a cabo o primeiro teste do
foguetão FB-1 Feng Bao-1 que atinge uma altitude de 200 km num voo suborbital.
A 18 de Maio de 1980 é levado a cabo o
lançamento de um míssil DF-5 Dong Feng-5
que percorrer o máximo possível da sua
trajectória desde Jiuquan até ao Sul do
Oceano Pacífico num total de mais de 10.000
km. A cápsula de reentrada é recuperada pela
Marinha Chinesa e alguns analistas norteamericanos acreditam que a cápsula foi o
teste de um protótipo de um veículo
tripulado.
O centro inclui um Centro Técnico, dois
complexos de lançamento, um Centro de
Comando e Controlo, um Centro de Controlo
de Lançamento, sistemas de abastecimento,
sistemas de previsão meteorológica, e
sistemas de suporte logístico. Jiuquan foi
originalmente utilizado para o lançamento de
satélites
científicos
e
de
satélites
recuperáveis para órbitas terrestres baixas ou
de média altitude com altas inclinações.
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O programa espacial tripulado utiliza a Plataforma de Lançamento 921 situada no Complexo de Lançamento Sul. Este foi construído
na segunda metade dos anos 90 e mais tarde foi-lhe acrescentada a Plataforma de Lançamento 603 para lançamentos não tripulados.
Para além das plataformas de lançamento, o complexo de lançamento está dotado de um centro técnico onde decorrem os
preparativos do foguetão lançador e das suas cargas. O Centro Técnico é composto de instalações de processamento e de montagem
vertical do lançador, edifícios de processamento de cargas, edifício de processamento dos propulsores sólidos, edifício de
armazenamento de propolentes hipergólicos e o centro de controlo de lançamento.
O complexo está equipado com um centro
computacional melhorado, sistemas de
monitorização e comando, e uma capacidade
aumentada para se adaptar às alterações nas
condições das missões, bem como os
recursos necessários para lidar com as tarefas
do lançamento e de comando. Um sistema
integrado de treino para os lançamentos
espaciais foi também desenvolvido para esta
missão. Os engenheiros também levaram a
cabo uma verificação técnica intensiva de
dois meses no equipamento entre Março e
Maio de 2011. A segurança e a fiabilidade
dos instrumentos foram significativamente
melhoradas. Os lançamentos orbitais desde
Jiuquan são supervisionados desde o Centro
de Comando e Controlo situada na cidade
espacial de Dongfeng, 60 km a sudoeste do
centro de lançamento.
A torre umbilical do complexo 921 é
composta por uma estrutura fixa e um par de
seis plataformas rotativas. Uma vez chagado
à plataforma de lançamento, as plataformas
rotativas são colocadas em torno do foguetão
para permitir o seu abastecimento e para que
os técnicos tenham acesso às suas diferentes
zonas para realizarem os procedimentos
finais de verificação. A torre umbilical
também contém uma área protegida e de
ambiente controlado para permitir o acesso
dos taikonautas ao interior dos veículos. As
plataformas rotativas são removidas uma
hora antes do lançamento, enquanto que
quatro braços móveis proporcionam ligações
para o fornecimento de electricidade, gases e
fluidos para o lançador. Estes braços são
removidos minutos antes do lançamento.
O foguetão lançador é transportado sobre
uma plataforma móvel de lançamento desde
o edifício de integração vertical para a
plataforma de lançamento. A plataforma
móvel move-se num sistema de carris
separados 20 metros e atinge uma velocidade
máxima de 25 metros/minuto. A plataforma
tem um comprimento de 24,4 metros, largura
de 21,7 metros e uma altura de 8,34 metros, tendo um peso de 750.000 kg. A viagem entre o edifício de montagem e a plataforma de
lançamento demora 60 minutos estando afastados 1,5 km.
O primeiro lançamento orbital desde Jiuquan teve lugar a 24 de Abril de 1970 quando um foguetão CZ-1 Chang Zheng-1 colocou
em órbita o primeiro satélite artificial da China, o Dong Fang Hong-1 (04382 1970-034A).
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A tripulação da Shenzhou-9
A tripulação principal da Shenzhou-9 foi composta pelos yuhangyuans Jing Haipeng (Comandante), Liu Wang (Piloto) e por Liu
Yang (Especialista de Missão). A tripulação suplente era composta por Nie Haisheng (Comandante), Zhang Xiaoguang (Piloto) e
Wang Yaping (Especialista de Missão).

A tripulação principal da Shenzhou-9. Da esquerda: Liu Yang, Jing Haipeng e Liu Wang.
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Jing Haipeng (景海鹏
景海鹏)
景海鹏 – Jing
Haipeng nasceu a 24 de Outubro de
1966 em Yuncheng, província de
Shanxie, e foi seleccionado no
primeiro grupo de yuhangyuans a
19 de Novembro de 1998.
Haipeng completou um mestrado ao
nível do ensino superior, tendo
ingressado na Força Aérea do
Exército de Libertação do Povo em
1985. No total acumulou mais de
1.200 horas de experiência de voo
como piloto de caças a jacto.
A sua primeira nomeação no
programa espacial tripulado surgiu
a quando da missão SZ-6
Shenzhou-6 em 2005, sendo
designado como Engenheiro de Voo
suplente.
A sua primeira missão espacial
surgiu como membro da tripulação
da missão SZ-7 Shenzhou-7 na qual
foi realizada a primeira actividade
extraveícular chinesa. Jing Haipeng
permaneceu na segurança do
módulo de regresso enquanto os
seus outros dois colegas realizavam
o passeio espacial. Jing Haipeng
tornou-se no 480º ser humano e no
4º yuhangyuan (juntamente com Liu
Buoming e Zhai Zhigang) a realizar uma missão espacial orbital. A missão Shenzhou-7 teve uma duração de 2 dias 20 horas 27
minutos 35 segundos.
Jing Haipeng tornou-se no primeiro chinês a participar em duas missões espaciais ao ser designado como Comandante da missão
Shenzhou-9, tornando-se também no 325º ser humano a realizar duas viagens espaciais. A missão da Shenzhou-9 teve uma duração
de 12 dias 15 horas 25 minutos 25 segundos.
No total Jing Haipeng acumulou 15 dias 11 horas 53 minutos e 00 segundos de
experiência em voo espacial.
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Liu Wang (刘旺
刘旺)
刘旺 – Liu Wang
nasceu em Março de 1969 em
Pingyao, prinvíncia de Shanxi, e foi
seleccionado no primeiro grupo de
yuhangyuans a 19 de Novembro de
1998.
Liu Wang completou um mestrado
ao nível do ensino superior. Foi
recrutado para a Força Aérea do
Exército de Libertação do Povo em
Agosto de 1988, tendo acumulado
mais de 1.000 horas de voo como
piloto de caça a jacto.
A sua primeira missão espacial
surgiu como membro da tripulação
da missão Shenzhou-9 na qual
serviu como Piloto. Liu Wang
tornou-se no 524º ser humano e no
7º yuhangyuan (juntamente com
Liu Yang) a realizar uma missão
espacial orbital. A missão da
Shenzhou-9 teve uma duração de 12
dias 15 horas 25 minutos 25
segundos.
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Liu Yang (刘洋
刘洋)
刘洋 – Liu Yang
nasceu a 6 de Outubro de 1978 na
cidade de Zhengzhou.
Em 1997, Liu Yang formou-se
terminou os estudos na 11ª Escola
Média de Zhengzhou. Após a
finalização dos estudos, submeteuse aos exames nacionais de acesso à
universidade
tendo
obtido
excelentes resultados que lhe
permitiriam o acesso às melhores
universidades. Porém, Liu Yang
decidiu ingressar na Faculdade de
Voo de Changchun da Força Aérea
do Exército de Libertação do Povo.
Após vários exames, ingressou no
7º grupo de pilotos femininos da
força aérea chinesa.
Após quatro anos de estudos deu
início à sua carreira de 11 anos
como piloto, tendo acumulado mais
de 1.680 horas de experiência de
voo.
Numa ocasião o seu avião colidiu
com um bando de pombos, tendo
sido danificado um dos motores do
avião. Tal como outras pilotos da
força área, Liu Yang era piloto de
aviões de carga e o seu Y-7 estava
somente equipado com dois
motores. Na ocasião, Liu Yang manteve a sua calma e conseguiu aterrar o avião em segurança mostrando assim as suas excelentes
qualidades psicológicas.
Apesar de não estar nos seus planos tornar-se astronauta, Liu Yang agarrou essa oportunidade quando ela surgiu em princípios de
2010. Em Março de 2012 Liu Yang era seleccionada juntamente com Wang Yaping para se tornarem nas primeiras yuhangyuans.
A sua primeira missão
espacial
surgiu
como
membro da tripulação da
missão Shenzhou-9 na qual
serviu como Especialista
de Missão. Liu Yang
tornou-se no 524º ser
humano
e
na
7º
yuhangyuan (juntamente
com Liu Wang) a realizar
uma
missão
espacial
orbital, sendo a primeira
chinesa a voar no espaço.
A missão da Shenzhou-9
teve uma duração de 12
dias 15 horas 25 minutos
25 segundos.

Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

41

A missão da Shenzhou-9
Logo após o final da missão Shenzhou-8 a 17 de Novembro de 2011 intensificaram-se os rumores acerca da possível data de
lançamento da Shenzhou-9. Por outro lado, os rumores e incansáveis tentativas de se determinar os nomes da tripulação da missão
passavam por altos e baixos tendo por base a idade dos primeiros yuhangyuan, o estado profissional de alguns deles e algumas
informações disponíveis.
A 31 de Outubro de 2011, Wu Ping, porta-voz do Programa Espacial da China, referia que
o lançamento da Shenzhou-9 teria lugar em 2012. Esta declaração foi seguida de outras
por parte de Chen Shanguang, Director do Centro de Astronautas da China, que referiu
que o país estava a analisar a possibilidade de lançar tanto yuhangyuan femininos como
masculinos, “para verificar se o ser humano pode viver no espaço, existindo grandes
diferenças entre homens e mulheres no espaço apesar das suas generalidades comuns.” De
salientar que as primeiras yuhangyuan haviam sido seleccionadas a 10 de Março de 2010.
O cálculo das janelas de lançamento apontavam para uma possível data em finais de
Março ou em Abril de 2012, mas em Dezembro de 2011 uma fonte chinesa na Internet
revelava que a missão teria lugar em Junho de 2012, ao mesmo tempo que a agência de
notícias oficial Xinhua revelava que a missão SZ-10 Shenzhou-10 também teria lugar em
2012, citando a Administração Nacional Espacial da China.
Com os preparativos para a missão a decorrerem sem problemas, a China revelava que um
grupo de nove yuhangyuan, no qual estavam incluídas duas mulheres, havia sido
seleccionado para a missão. Para lá do treino gerar para um voo espacial, foi dada especial
atenção ás simulações dos elementos de controlo do encontro e acoplagem em órbita
previstos para a missão.
A 3 de Março de 2012 era revelado que o veículo lançador da Shenzhou-9 havia sido
submetido a testes funcionais e que estava pronto para ser enviado para o local de
lançamento. Segundo Liang Xiaohong, “o foguetão foi desenhado com um grau de
fiabilidade superior e equipado com um software de posicionamento mais avançado para
garantir uma entrada em órbita mais precisa.”
A Shenzhou-9 chegava ao Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan a 9 de Abril,
sendo seguida um mês mais tarde (9 de Maio) pelo foguetão CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G
(Y9), para se dar início ao processamento final e montagem antes do lançamento. Isto
teve lugar entre 11 de Maio e 6 de Junho.
Após o lançamento do módulo TG-1 Tiangong-1, o Instituto de Investigação e Desenho
de Engenharia Especial de Pequim, o principal responsável pelo sistema de lançamento
utilizado no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, renovou e melhorou o
equipamento no local de lançamento. O novo equipamento e tecnologias aumentaram de
forma dramática a fiabilidade do lançamento de satélites e encurtou de forma considerável
o tempo necessário para o processamento antes de cada missão. O sistema para

comunicações por voz entre os veículos
espaciais e o solo foi redesenhado para esta
missão – sendo mais avançado do que o
sistema utilizado na missão Shenzhou-7,
quase
quatro
anos
antes.
Estes
melhoramentos incluíram um sistema de
transmissão wireless e a utilização de fibra
óptica para melhorar a qualidade da
transmissão de voz e imagem.
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Em finais de Maio, o módulo Tiangong-1 executou uma manobra orbital para baixar a sua órbita, preparando-se assim para a janela
de lançamento em meados de Junho.
O processamento e montagem dos três módulos da Shenzhou-9 – e os preparativos do seu sistema de acoplagem – decorreu sem
problemas, permitindo aos técnicos iniciarem o processo de abastecimento da cápsula a 28 de Maio. Com o processo de
abastecimento terminado, todos os trabalhos de processamento foram finalizados
a 3 de Junho, permitindo assim que a Shenzhou-9 fosse transportada para o
edifício de integração e montagem do veículo lançador, sendo elevada para o
topo do foguetão a 7 de Junho. No dia seguinte todas as tarefas de preparação
estavam terminadas e a cápsula juntamente com o foguetão lançador foram
preparados para serem transportados para a plataforma de lançamento, com este
processo a ter lugar a 9 de Junho.
Após chegar à plataforma de lançamento, os técnicos iniciaram uma série de
testes funcionais na cápsula, incluindo testes com os yuhangyuan seleccionados
para a missão, a cápsula, o lançador e os sistemas no solo. A 12 de Junho a
Shenzhou-9 completou o seu primeiro ensaio geral do lançamento. Tendo início
às 0207UTC, a contagem decrescente foi iniciada a T-4h 30m e todos os
sistemas relevantes, incluindo os yuhangyuan, cápsula, lançador, centro de
lançamento e vigilância, sistemas de controlo e comunicações, foram testados.
Todas as tarefas foram coordenadas pelo centro de controlo de lançamento. O
ensaio decorreu se qualquer problema, abrindo caminho para a fase final dos
preparativos para a missão.
A contagem decrescente de 72 horas teve início a 13 de Junho, seguindo um
ensaio de abastecimento do foguetão Chang Zheng-2F/G.
Os yuhangyuan seleccionados para a missão chegaram a Jiuquan a 8 de Junho.
Uma fotografia publicada a 9 de Junho permitiu identificar o grupo de seis
pessoas, sendo estes Nie Haisheng, Zhang Xiaoguang, Wang Yaping, Jing
Haipeng, Liu Wang e Liu Yang. Nesta altura não havia qualquer informação
acerca da tripulação que havia sido seleccionada para a missão, mas alguns
rumores apontavam na direcção da tripulação comandada por Nie Haisheng. Dois dias mais tarde surgiam duas fotografias com uma
das tripulações perfiladas perante o içar da bandeira chinesa e uma outra na qual se encontravam a plantar árvores, servindo estas
fotografias para esclarecer um
pouco sobre a possível tripulação
principal. Porém, alguns dias mais
tarde, o nome de Liu Yang foi
referido como sendo a seleccionada
para voar no espaço. A comunidade
espacial
internacional
tentou
determinar a composição da
tripulação principal da Shenzhou-9
durante várias semanas. Após
muitas especulações e deduções, a
China finalmente revelou a 14 de
Junho os nomes da tripulação
principal
como
sendo
Jing
Haipeng, Liu Wang e Liu Yang,
com a tripulação suplente a ser
composta por Nie Haisheng, Zhang
Xiaoguang e Wang Yaping.
Haipeng, Wang e Yang haviam
sido seleccionados para a missão
em Março de 2012. Na tarde do dia
14 de Junho a tripulação principal
era apresentada aos media de forma oficial.
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Lançamento da Shenzhou-9
O abastecimento do foguetão CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G decorreu como previsto e sem qualquer problema nas horas que
antecederam o lançamento. A tripulação apresentou-se perante os responsáveis do programa espacial às 0743UTC do dia 16 de
Junho. A cerimónia, muito semelhante à executada antes dos lançamentos russos, teve uma duração de escassos minutos e pelas
0746UTC a tripulação entrava no autocarro de transporte que os levaria até à plataforma de lançamento onde chegariam pelas
0807UTC.
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Após chegarem à plataforma de lançamento, e depois das usuais saudações, os três
elementos entraram no elevador que os transportou até uma antecâmara que lhes
daria acesso ao módulo orbital da Shenzhou-9 a partir do qual ingressariam no
módulo de descida. Mais uma vez, todos os procedimentos são muito semelhantes
aos realizados a quando dos lançamentos espaciais tripulados russos. Os três
elementos sentaram-se na antecâmara e antes de ingressar na Shenzhou-9 verificaram
o estado dos seus fatos espaciais pressurizados. Liu Wang foi o primeiro a ingressar
na Shenzhou-9 depois de remover as suas botas protectoras, seguindo-se Liu Yang e
depois Jing Haipeng. Liu Yang ocupou o assento do lado esquerdo de Jing Haipeng
com este obviamente a sentar-se na posição central e Liu Wang a sentar-se à sua
direita. A tripulação começou a ingressar na Shenzhou-9 pelas 0821UTC com o
último elemento a entrar na cápsula às 0825UTC.

Os preparativos para o lançamento foram decorrendo como previsto. Com a
tripulação já interior da Shenzhou-9 e nos seus respectivos assentos, procedeu-se ao
encerramento da cápsula e à evacuação da antecâmara de acesso. Posteriormente, a
torre de serviço foi evacuada bem como toda a plataforma de lançamento. DE
seguida procedeu-se à abertura das diferentes secções da torre de serviço. À medida
que as diferentes secções se iam abrindo e colocando na posição final de lançamento,
a figura do foguetão CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G (Y9) ia-se mostrando
resplandecente. O processo de abertura começou pelas 0956UTC com a primeira
movimentação das secções inferiores que mostraram o primeiro estágio e os quatro
propulsores laterais de combustível líquido. Esta fase terminou pelas 1006UTC,
seguindo-se o início da abertura da secção média pelas 1007UTC terminando pelas
1010UTC. Nesta altura, a equipa de técnicos da plataforma de lançamento anunciava
que esta estava totalmente evacuada, dando-se então pelas 1012UTC o início da
abertura da secção superior da torre de serviço. Este processo terminava pelas
1014UTC.
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A T-20m a tripulação reportava que se encontrava bem e todos os sistemas estavam prontos para o lançamento. A T-15 m procedeuse à verificação final dos sistemas da Shenzhou-9, do seu foguetão lançador, da plataforma de lançamento e de todos os sistemas em
terra incluindo a rede de estações que iriam seguir a Shenzhou-9 nas fases iniciais de voo. Pelas 1021UTC a hora da ignição era
estabelecida para as 1037:21UTC com a hora de lançamento a ser estabelecida para as 1037:24,909UTC. Por esta altura o Director
de Lançamento, Wang Jun, questionava todas as estações de controlo sobre a prontidão para o lançamento com todas a referir que
estavam prontas para a missão. Às 1034UTC a tripulação procedia ao encerramento dos seus visores dos fatos espaciais
pressurizados e iniciavam a pressurização dos mesmos. Nesta altura, o director de lançamento contactava os navios de rastreio que
iriam seguir a missão e que se encontravam na trajectória, questionando-os se se encontravam prontos para a missão.
Com tudo a correr como previsto a ignição dos motores do primeiro estágio do foguetão CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G (Y9) bem
como dos quatro propulsores laterais de combustível líquido tinha lugar às 1037:21UTC com o lançamento a ter lugar às
1037:24,558UTC.
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Em Órbita
Todas as fases do lançamento decorreram sem problemas e a Shenzhou-9 atingia a órbita terrestre separando-se às 1046:58,841UTC
do último estágio do seu lançador. A tabela em baixo mostra os tempos previstos para as diferentes fases do lançamento. A
Shenzhou-9 ficou colocada numa órbita inicial com um apogeu a 330,1636 km de altitude, perigeu a 200,019 km de altitude e
inclinação orbital de 42,836º em relação ao equador terrestre. Após entrar em órbita terrestre a Shenzhou-9 procedeu à abertura dos
seus dois painéis solares de forma automática e colocou em posição as antenas de comunicação e outros dispositivos.

Evento

Tempo previsto (s)

Tempo actual (s)

Hora (UTC)

Separação sistema de emergência

120,000

120,274

1039:24,832

Separação dos propulsores laterais

154,790

153,765

1039:58,323

Final da queima do 1º estágio

159,003

155,090

1039:59,648

Separação do 1º estágio

159,503

156,428

1040:00,986

Separação da carenagem

212,503

208,978

1040:53,536

Final da queima do 2º estágio

463,091

455,903

1045:00,461

Final da queima dos vernier do 2º estágio

582,091

571,276

1046:55,834

Separação da Shenzhou-9

585,091

574,316

1046:58,874
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Agora em órbita terrestre a Shenzhou-9 iniciou a perseguição ao módulo Tiangong-1 realizando uma série de manobras orbitais
utilizando os seus próprios motores. A primeira manobra teve lugar às 1730UTC, com a segunda e a terceira manobras a terem lugar
às 0445UTC e às 0917UTC do dia 17 de Junho, respectivamente.
Entretanto, a tripulação removeu os seus fatos pressurizados e vestiu os fatos de trabalho mais confortáveis. Tendo agora acesso ao
módulo orbital, a tripulação começou também a analisar o estado da Shenzhou-9, preparando-a para as manobras de encontro e
acoplagem que se seguiriam. De facto, a aproximação e acoplagem foi muito similar
à realizada durante a missão não tripulada da Shenzhou-8. Esta foi lançada a 31 de
Outubro de 2011 e o objectivo principal da missão foi a acoplagem com o módulo
Tiangong-1 que teve lugar às 1728UTC do dia 2 de Novembro. O complexo orbital
então formado voou em conjunto durante cerca de 11 dias com os controladores a
realizarem vários testes aos sistemas do complexo antes da primeira separação que
ocorreu às 1124UTC do dia 14 de Novembro. Uma segunda acoplagem teve lugar
nesse mesmo dia às 1128UTC. A 16 de Novembro pelas 1030UTC, os dois veículos
separaram-se definitivamente e a Shenzhou-8 iniciou o seu regresso à Terra,
realizando uma aterragem às 1132UTC.
Para a Shenzhou-9 a fase final de aproximação teve início a uma distância de 52 km
do TG-1 (0353UTC do dia 18 de Junho), aproximando-se depois até 20 km. Daqui
até à acoplagem, a Shenzhou-9 realizou várias paragens (a 5 km – 0422UTC, 0,4 km
– 0543UTC e 0,14 km – 0601UTC), permitindo assim a análise dos sistemas e dos
parâmetros de aproximação antes de se proceder para a fase seguinte. Durante esta
fase fulcral da missão, a Shenzhou-9 teve o papel de «veículo activo» enquanto que o
Tiangong-1 assumiu o papel de «veículo passivo». Durante a acoplagem Jing
Haipeng e Liu Wang trocaram de lugares, tendo Wang estado aos comandos da
Shenzhou-9.
Apesar da aproximação (e posterior acoplagem) ter sido executada de forma
automática, o sistema de controlo manual foi activado e a tripulação estava preparada
para assumir o controlo da Shenzhou-9 caso fosse necessário (mais de 50 modos de
emergência diferentes foram implementados para esta missão).
A aproximação final teve início às 0607UTC com os dois veículos a entrarem em
contacto físico pouco depois a uma velocidade de 0,2 m/s. Após a acoplagem suave e
após a dissipação das forças entre ambos, vários mecanismos de fixação procederam
a uma acoplagem mais firme entre os dois veículos num processo que teve a duração
de 15 minutos (o anel de acoplagem procedeu à sua retracção inicial às 0614UTC).
Seguiu-se um ajustamento dos parâmetros ambientais entre os dois veículos (tais
como temperatura, pressão, etc.) tendo em conta as condições do voo tripulado.
Tendo verificado que todos os parâmetros ambientais se encontram dentro dos limites
aceitáveis, a tripulação dirigiu-se para o módulo Tiangong-1 abrindo em primeiro
lugar a escotilha de acesso da Shenzhou-9 ao túnel de transferência e depois abrindo
a escotilha de acesso ao módulo orbital (0906UTC). Logo após entrarem no
Tiangong-1, Haisheng (o primeiro a entrar no módulo) e Wang procederam à
verificação do sistema de comunicações e activaram o computador de bordo. Liu
Yang foi a última a entrar no Tiangong-1 (0927UTC) deitando assim por terra os rumores que diziam que somente dois tripulantes
estariam à vez no interior do módulo orbital.
Durante a fase em que os dois veículos permaneceram acoplados, dois yuhangyuan dormiram no interior do módulo enquanto que p
terceiro dormiu na Shenzhou-9. O Tiangong-1 está equipado com vários sistemas e equipamentos para a tripulação, tais como
equipamentos de exercício e um laboratório médico de forma a avaliar a saúde dos tripulantes durante a sua estadia a bordo. O
módulo também possuí um sistema de reciclagem de água, equipamento de monitorização médica, roupas para os tripulantes e
extintores de fogo.
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O Tiangong-1 deverá permanecer em órbita durante dois anos e deverá realizar manobras de encontro e acoplagem ainda com a
Shenzhou-10. As tripulações deverão permanecer um máximo de duas semanas a bordo, sendo esta presença esperada durante a
Shenzhou-10.
O módulo orbital é composto por dois módulos distintos: um módulo experimental e um módulo de serviço. O módulo experimental
é composto por uma secção frontal cónica, uma secção cilíndrica e uma secção posterior cónica. Na parte frontal do módulo
experimental encontra-se o mecanismo de acoplagem e o equipamento de medição e de comunicações, que são utilizados para apoiar
as manobras de aproximação, encontro e acoplagem. O módulo experimental é onde os yuhangyuan vivem e trabalham em órbita,
tendo um volume de 15 m3. Esta secção está também equipada com duas estações de descanso com sistemas ajustáveis de
iluminação, sistemas de entretenimento, dispositivos de comunicações visuais e sistemas de controlo. O módulo de serviço tem um
comprimento de 2,8 metros e fornece a energia necessária para a missão – contendo dois painéis solares, tanques de propolente e
outros sistemas.
No futuro o Tiangong será adaptado como um veículo de carga para servir uma
estação espacial semelhante à Mir e cujo seu módulo central deverá ser colocado
em órbita em 2020. Porém, antes disso, a China planeia o lançamento do TG-2
Tiangong-2 em 2014 (para desenvolver as tecnologia necessárias para a
regeneração de água e oxigénio essenciais para estadia de média duração em
órbita e para a realização de algumas experiências científicas) e do TG-3
Tiangong-3 em 2015 / 2016. Provavelmente o Tiangong-3 estará equipado com
dois sistemas de acoplagem que permitirão uma residência permanente do
módulo. A missão do TG-3 deverá envolver o desenvolvimento de tecnologias
necessárias para as estadias orbitais de longa duração e a realização de
experiências científicas mais sofisticadas.
No lançamento a Shenzhou-9 transportou cerca de 300 kg de carga a bordo,
incluindo água, rações alimentares e experiências que seriam executadas durante
a missão. Tal como seria de esperar, os especialistas chineses deram especial
importância às medidas de protecção da saúde dos tripulantes. Estas medidas
foram desenhadas para combater a influência da ausência de gravidade e para
garantir que a saúde dos tripulantes permanecesse como esperado. Enquanto
permaneceram em órbita foram realizados exames médicos e tomadas medidas
de protecção, incluindo o exame do comportamento cardíaco, do comportamento
pulmonar e das condições bioquímicas dos tripulantes. Vários equipamentos, tais
como uma bicicleta ergonómica e simuladores neuromusculares, foram
preparados a bordo do TG-1 para proteger os tripulantes da imponderabilidade e
manter as suas funções cardíacas e musculares. Por seu lado, Liu Yang recebeu
uma atenção especial no que diz respeito aos seus exames médicos e exercícios
físicos.
Enquanto a bordo do Tiangong-1 a tripulação tinha três objectivos principais a
cumprir. Primeiro, a monitorização do estado de saúde da tripulação que incluía
a nutrição e metabolismo, estados de espírito e alterações do biorritmo em órbita.
Segundo, a realização de programas de investigação sobre os efeitos fisiológicos
do mecanismo de ausência de gravidade e respectivas contra medidas, que
incluíam o estudo do impacto nas funções cardiovasculares, vestibulares e
cerebrais em voo orbital, estudando também a perda de massa óssea em órbita.
Finalmente, a tripulação levou a cabo investigações relacionadas com a medicina
ambiental e sobre as capacidades operacionais dos diferentes elementos em
órbita.
Após a acoplagem a tripulação estabeleceu uma rotina a bordo, adaptando-se à vida no interior do Tiangong-1 onde o ambiente foi
descrito como confortável com uma temperatura entre os 22ºC e os 23ºC, e uma humidade de 40%. Os dois homens e uma mulher
executaram a sua bateria de experiências e exames médicos (dirigidos por Liu Yang), incluindo a medição da pressão sanguínea,
temperatura corporal e peso – comunicando de seguida as informações para as equipas de apoio médica em Terra. O trabalho diário
da tripulação incluiu também a realização de experiências e trabalhos de prevenção para os efeitos fisiológicos da ausência de
gravidade. Outras experiências incluíram testes microbiológicos e a avaliação dos ritmos biológicos de cada um dos membros da
tripulação, bem como estudos fisiológicos e experiências científicas.
A 19 de Junho pelas 0746UTC, a tripulação recebeu o primeiro correio electrónico a partir da Terra e que continha fotografias, texto
e vídeos que foram enviados através de um canal de comunicações especial entre o centro de controlo e o módulo em órbita. Para
além dos seus trabalhos, os tripulantes foram aconselhados a terem algum tempo livre durante a missão, utilizando uma ligação de
vídeo com o solo e as suas famílias. Para além disto, algumas surpresas foram colocadas no interior do módulo para a tripulação.
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Estas surpresas tiveram de ser encontradas pelos tripulantes e este processo foi todo registado para posteriormente ser possível se
fazer a análise da sua capacidade de resolver problemas deste tipo nas condições de ausência de peso.
A 22 de Junho a atitude do complexo orbital foi alterada de forma manual. O sistema de controlo do Tiangong-1 foi activado por Liu
Wang antes de se proceder ao teste de três tipos distintos de posicionamento.
Segunda acoplagem
Num mundo onde a informação está disponível à distância de um
clique, o controlo de informação por parte das autoridades
espaciais chinesas dificultou em mundo a análise desta missão.
Verificamos um regresso ao estilo dos anos 60 e 70 nos quais os
observadores internacionais tentavam adivinhar e prever os
próximos passos espaciais da União Soviética. Tal como então,
os nomes da tripulação, a hora do lançamento e o programa de
actividades, foram sendo descobertos aos poucos e aos poucos
confirmados pela China. A informação oficial começou a surgir
nas horas antes do lançamento e as autoridades revelaram no
global três objectivos principais para a Shenzhou-9. O primeiro
objectivo foi estabelecido como a necessidade de validar a
tecnologia das manobras de aproximação, encontro e acoplagem
em órbita e pela primeira vez verificar a possibilidade da
realização de manobras de aproximação, encontro e acoplagem
de forma manual. O segundo objectivo foi a verificação por parte
da tripulação do bom funcionamento de todos os sistemas a
bordo do Tiangong-1 e verificar que o laboratório orbital seria
capaz de manter a vida humana em órbita. Ao entrar no módulo a
tripulação teve de obter numerosas medições incluindo a pressão
atmosférica a bordo, capacidade de oxigénio, temperatura do ar e
humidade, etc. O terceiro objectivo da missão foi definido como
o regresso bem sucedido da primeira mulher chinesa no espaço.
Alguns dias antes do início da missão, pensava-se que a
Shenzhou-9 iria permanecer acoplada ao Tiangong-1 durante a
maior parte do período no qual permanecesse em órbita. Alguns
dias antes surgiram rumores sobre a possibilidade de da
ocorrência de uma segunda acoplagem ao módulo orbital, mas
desta vez conduzida de forma manual.
Antes de ingressarem no interior da Shenzhou-9, os três
elementos da tripulação prepararam o Tiangong-1 para o modo
de voo independente para o pouco provável caso de não
conseguirem proceder a uma nova acoplagem ou no caso de
surgir um regresso de emergência à Terra. Após estes
procedimentos, também usuais em situações semelhantes na
estação espacial internacional, a tripulação entrou na Shenzhou-9
e envergou os seus fatos espaciais pressurizados, seis dias após a
primeira acoplagem. A separação automática entre os dois
veículos deu início, às 0308UTC do dia 24 de Junho, a uma série
de eventos que decorreriam nas horas seguintes.
Em primeiro lugar, a Shenzhou-9 afastou-se até uma distância de
400 metros antes de iniciar uma aproximação até 140 metros,
mantendo esta distância durante alguns minutos. Até esta fase
todos os procedimentos foram realizados de forma automática. A
equipa de controlo no solo, e após analisar todos os parâmetros
quer da Shenzhou-9 quer do Tiangong-1, deu luz verde para a
aproximação manual que foi controlada por Liu Wang que
activou o controlo manual às 0438UTC e aproximou-se a partir
das 0442UTC até dos 140 metros até uma curta paragem a 30
metros. O controlo da Shenzhou-9 foi feito utilizando dois dispositivos de comando implantados nas laterais do assento ocupado por
Liu Wang. O dispositivo do lado direito controlava a sua atitude, enquanto que o dispositivo do lado esquerdo controlava o
movimento da Shenzhou-9 ao longo dos três eixos espaciais incluindo a aceleração, travagem, e translação horizontal e vertical.
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Aproximando-se a uma velocidade de 0,4 m/s, a acoplagem manual teve lugar com sucesso às 0448UTC do dia 23 de Junho, com a
acoplagem a ser confirmada através de telemetria pelas 0655UTC. Após a acoplagem, os três tripulantes regressariam ao agora
familiar interior do Tiangong-1 por volta das 1000UTC.
Esta segunda acoplagem foi considerada pelas autoridades chinesas como ponto fulcral da missão, pois só com uma acoplagem
manual a China poderia declarar o controlo total das tecnologias associadas ao encontro, aproximação e acoplagem em órbita
terrestre.

Separação e regresso à Terra
A 27 de Junho a tripulação da Shenzhou-9 juntava-se no Tiangong-1 para
receber uma comunicação por parte do Presidente Hu Jintao. Durante a
conversa de 3 minutos o presidente chinês, de visita ao Centro de
Controlo Aeroespacial de Pequim, perguntou como se sentiam após
permanecerem 10 dias no espaço. O Comandante Jing Haipeng respondeu
dizendo que estavam de boa forma e acrescentou que se encontravam
muito orgulhosos pelo facto de os astronautas chineses terem agora a sua
casa no espaço. Observando a tripulação num ecrã gigante, Hu sorriu e
felicitou os três elementos pela sua excelente performance na missão.
Neste dia pelas 0642UTC, o complexo orbital executou uma manobra de
alteração de atitude rodando 180º e sendo controlado a partir do solo,
preparando-se assim para a separação que teria lugar no dia seguinte.
Às 2237UTC os três tripulantes abandonaram o módulo espacial, com
Jing Haipeng a saudar a câmara no interior do Tiangong-1 e a fechar a
escotilha atrás de si. A separação entre a Shenzhou-9 e o Tiangong-1 teria
lugar às 0122UTC do dia 27 de Junho e seria executada de forma manual
por Liu Yang. Após a separação, estava previsto que a tripulação
executasse um novo teste de aproximação após se afastar até uma
distância de 5 km e aproximando-se novamente até uma distância de 140
metros.
O regresso à Terra dar-se-ia a 29 de Junho. O módulo orbital separava-se
às 0115UTC e pelas 0120UTC ocorria a manobra de retrotravagem que colocava a Shenzhou-9 numa trajectória de regresso à Terra.
O módulo de serviço separava-se do módulo de regresso às 0138UTC.

A abertura do pára-quedas principal tinha lugar às 0150UTC e às 0153UTC dava-se a ejecção do escudo de protecção térmica. A
fase final do regresso à Terra mereceu uma cobertura sem precedentes para um evento deste tipo a nível mundial com as audiências
a serem capazes de seguir a cápsula desde que esta se tornou visível através de câmaras infravermelhas até ao momento em que
tocou o solo. A aterragem acabaria por ter lugar às 0202:49UTC num ponto situado a 42,263327N – 111,278869E localizado na
região de Siziwang, Mongólia Interior. A aterragem, tal como acontece com as cápsulas Soyuz TMA, foi auxiliada por motores de
combustível sólido na sua base que ajudaram a diminuir a velocidade de impacto. Após este ter ocorrido a cápsula tombou sobre o
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lado, ficando com uma forte inclinação e com a escotilha de saída muito perto do chão. Isto foi o resultado dos fortes ventos que
fizeram com que a Shenzhou-9 viesse a aterrar a 16 km do local previsto.
Após o regresso os três elementos da tripulação estavam em boa forma
física e de boa saúde. Jing Haipeng foi o primeiro a sair da Shenzhou9, seguindo-se Liu Wang e depois Liu Yang.
A missão da Shenzhou-9 teve uma duração de 12 dias 15 horas 25
minutos 25 segundos, executando 198 órbitas em torno da Terra.
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A missão Soyuz TMA-05M – Expedição 32/33
Um novo lançamento espacial tripulado teve lugar a 15 de Julho de 2012 a partir do Cosmódromo de Baikonur. Os três novos
tripulantes lançados a bordo da Soyuz TMA-05M integram a Expedição 32 e a Expedição 33.
Decorrendo entre 1 de Julho e 17 de Setembro de 2012, os principais objectivos a levar a cabo durante a Expedição 32 são:
•

Lançamento de um membro russo, um membro norte-americano e um membro japonês a bordo da Soyuz TMA-05M;

•

Acoplagem do veículo Soyuz TMA-05M com o módulo MRM-1 Rassvet;

•

Suporte operacional para a acoplagem do veículo de carga japonês HTV-3;

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo de carga japonês HTV-3;

•

Suporte operacional para a descarga final, carga e separação do veículo de carga Progress M-15M do módulo Pirs;

•

Implementação de duas actividades extraveículares (uma russa e uma norte-americana);

•

Suporte operacional para a acoplagem no módulo Pirs e descarga parcial do veículo de carga Progress M-16M;

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo espacial tripulado Soyuz TMA-04M a partir do módulo Poisk
(regresso da tripulação da Expedição 31/32);

•

Apoio à funcionalidade da ISS;

•

Realização das experiências e do programa de aplicações científicas;

• Fotografia de bordo e obtenção de imagens vídeo das actividades a bordo da secção russa da ISS
A Expedição 32 consiste de três elementos entre 1 e 17 de Julho de 2012 e de 6 membros entre 17 de Julho e 17 de Setembro de
2012.
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A tripulação da Soyuz TMA-04M
A tripulação principal da Soyuz TMA-05M foi composta pelo cosmonauta russo Gennadi Ivanovich Padalka (Comandante da Soyuz
TMA-04M, Engenheiro de Voo da ISS na Expedição 31 e Comandante da Expedição 32), pelo cosmonauta russo Sergei
Nikolayevich Revin (Engenheiro de Voo n.º 1 da Soyuz TMA-04M e Engenheiro de Voo da Expedição 31/32), e pelo astronauta
norte-americano Joseph Michael Acaba (Engenheiro de Voo n.º 2 da Soyuz TMA-04M e Engenheiro de Voo da Expedição 31/32).

A tripulação principal da Soyuz TMA-04M. Da esquerda: Akihiko Hoside (Japão), Yuri Ivanovich Malenchenko
(Rússia) e Sunita Lyn Williams (EUA). Imagem: RKK Energia.

A tripulação suplente da Soyuz TMA-05M foi composta por Roman Yurievich Romanenko (Rússia), Christopher Austin Hadfield
(Canadá) e Thomas Henry Marshburn (EUA).
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Yuri Ivanovich Malenchenko (Юрий Иванович Маленченко) – Nascido a 22 de Dezembro de 1961 em
Svetlovodsk, Região de Kirovgrad na República Socialista Soviética da Ucrânia, Yuri Malenchenko foi o Comandante da Soyuz
TMA-05M, sendo também Engenheiro de Voo da Expedição 32 e da Expedição 33 a bordo da ISS.
Em 1979 ingressa no Instituto de Rádio-Electrónica de Kharkov, terminando aí a sua
formação em 1983 e posteriormente é admitido na Escola Superiora da Força Aérea
Soviética de Kharkov em 1983. Serviu até 1987 como piloto de caça em Tiraspol, no distrito
militar de Odessa. Foi por duas vezes considerado Herói da União Soviética e detém um
diploma de Piloto Engenheiro. É piloto militar de 3ª classe, tendo um total de 830 horas de
voo e realizado mais de 150 saltos de pára-quedas.
Malenchenko foi um dos 5 candidatos seleccionados para a equipa de cosmonautas
soviéticos em Junho de 1987. Entre Dezembro de 1987 e Junho de 1989 frequentou o curso
geral de treino espacial. Em Julho de 1989 qualificou-se como Comandante para uma missão
Soyuz-Mir e foi designado para um voo juntamente com o cosmonauta Andrei
Yevgenyevich Zaitsev. Esta missão deveria ter uma duração de 18 meses, mas foi entretanto
cancelada. Entre 1991 e 1993 constituiu diversas equipas de treino com os cosmonautas
Sergei Konstantinovich Krikalyov, Nikolai Mikhailovich Budarin e Gennady Mikhailovich
Strekalov. Malenchenko acabou por ser seleccionado para Comandante suplente da missão
Soyuz TM-18 lançada a 8 de Janeiro de 1994.
Entre 1990 e 1993, Malenchenko também frequentou a Academia de Engenharia da Força
Aérea em Zukhovsky.
O seu primeiro voo espacial teve lugar a 1 de Julho de 1994
quando, juntamente com o cosmonauta Talgat Amangelyevich
Musabayev, foi lançado a bordo da Soyuz TM-19 (EO-16).
Malenchenko e Musabayev juntaram-se ao médico-cosmonauta
Valeri Vladimirovich Polyakov que se encontrava na estação
espacial Mir desde Janeiro de 1994. A missão Soyuz TM-19 / EO16 teve uma duração de quatro meses e foram levadas a cabo duas
actividades extraveículares (9 de Setembro de 1994, com uma
duração de 5h 4m, e 13 de Setembro de 1994, com uma duração de
6h 1m).
A 2 de Setembro de 1994, quando a tripulação iniciava o seu
terceiro mês de permanência em órbita, Malenchenko levou a cabo
um procedimento de emergência que salvou não só a sua missão,
mas todo o programa. O cargueiro espacial Progress M-25 não
conseguiu acoplar automaticamente à Mir e Malenchenko,
sabendo que sem mantimentos ele e Musabayev seriam forçados a
regressar à Terra, comandou a acoplagem a partir da estação
espacial, trabalhando juntamente com o controlo da missão em
Kaliningrado. A primeira missão espacial de Malenchenko teve
uma duração de 125 dias 22 horas 53 minutos e 36 segundos e
tornou-se juntamente com Talgat Musabayev no 308º ser humano
e no 77º cosmonauta russo a realizar uma missão espacial orbital.
Em finais de 1994, e após o seu regresso da missão EO-16, Malenchenko
sofreu ferimentos graves num acidente de automóvel ficando inelegível para
um voo espacial durante quase dois anos, apesar de continuar a trabalhar no
Centro Espacial Johnson da NASA como representante do Centro de Treino
de Cosmonautas Yuri Gagarin.
Entretanto, e após ter sido readmitido para levar a cabo uma missão espacial,
foi seleccionado no Verão de 1998 para a missão STS-106 ISS-2A.2b levada
a cabo entre 8 e 20 de Setembro de 2000, a bordo do vaivém espacial OV104 Atlantis, tendo visitado pela primeira vez a estação espacial
internacional ISS e realizado uma actividade extraveícular (10 de Setembro
de 2000, com uma duração de 6h 21m). Esta segunda missão espacial teve
uma duração de 11d 19h 12m 15s. Yuri Malenchenko tornou-se no 227º ser
humano (juntamente com os astronautas Scott Douglas Altman e Edward
Tsang Lu) e no 52º cosmonauta russo a realizar duas missões espaciais.
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Iniciou o treino como membro e Comandante da sétima
expedição para a ISS em Janeiro de 2001 juntamente
com o astronauta Edward Tsang Lu e o cosmonauta
Alexander Yurievich Kaleri. O seu terceiro voo
espacial ocorreu de 26 de Abril a 28 de Outubro de
2003 como Comandante da Soyuz TMA-2 e da
Expedição 7. Lançado juntamente com o astronauta
norte-americano Edward Lu, Malenchenko recebeu e
descarregou os veículos de carga Progress M1-10 e
Progress M-48, e recebeu a visita da tripulação da
Soyuz TMA-3. Regressou à Terra após um voo de 184
dias 22 horas 46 minutos e 28 segundos, regressando
com Edward Lu e com o cosmonauta espanhol Pedro
Duque. Yuri Malenchenko tornou-se no 156º ser
humano e no 32º cosmonauta russo a realizar três
missões espaciais.
Depois de participar em sessões de treino como
membro suplente da Expedição 14, Yuri Malenchenko
participou no seu quarto voo espacial entre 10 de
Outubro de 2007 e 19 de Abril de 2008 como
Comandante da Soyuz TMA-11 e Engenheiro de Voo da Expedição 16. A 9 de Novembro de 2007 Yuri Malenchenko participou
numa actividade extraveícular com uma duração de 6
horas e 55 minutos. A duração total da missão foi de 191
dias 19 horas 7 minutos e 5 segundos, tendo-se tornado
no 88º ser humano e no 12º cosmonauta russo a realizar
quatro missões espaciais.
Yuri Malenchenko recebeu a medalha de Herói da
Federação Russa e a medalha de Herói Nacional do
Cazaquistão.
Por ordem do Ministério da Defesa da Rússia de 27 de
Julho de 2009, Yuri Malenchenko foi exonerado das suas
funções como instrutor de cosmonauta e em Janeiro de
2010 era anunciado que havia sido nomeado como
membro suplente da tripulação da Expedição 30 e
membro principal da tripulação da Expedição 32/33. A 9
de Fevereiro de 2010 foi nomeado como instrutor de
cosmonauta do Centro de Treino de Cosmonautas Yuri
Gagarin. Numa reunião da Comissão Interdepartamental
para a selecção de cosmonautas e para a sua nomeação para missões espaciais realizada a 26 de Abril, foi qualificado como
cosmonauta do destacamento de cosmonautas do Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin.
A 8 de Julho a sua nomeação para a tripulação principal da Expedição 32/33 era oficialmente confirmada pela NASA, sendo também
posteriormente confirmada pela Comissão Interdepartamental a 12 de Outubro. Entre 2 e 5 de Agosto participou em treinos para a
observação visual a partir de um avião no território de Severomorsk, região de Murmansk, com objectivos de monitorização
ecológica. Em Janeiro de 2011 participou em sessões de treino de sobrevivência numa floresta perto de Moscovo no papel de
tripulação principal juntamente com Andrei Babkin e Ivan Vagner.
A 29 de Novembro, e juntamente com Sunita Williams e Akihiko Hoshide, Yuri Malenchenko foi aprovado nos testes de exame prévoo realizados num simulador do veículo Soyuz TMA no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin. No dia seguinte a
tripulação foi aprovada nos exames realizados no simulador da ISS. A 1 de Dezembro a tripulação suplente era aprovada pela
Comissão Departamental e a 20 de Dezembro Yuri Malenchenko era aprovado como Comandante Suplente da Soyuz TMA-03M.
A missão Soyuz TMA-05M é a quinta missão espacial de Yuri Malenchenko que se torna no 32º ser humano e no 6º cosmonauta
russo a realizar 5 missões espaciais. Até à data do seu lançamento na missão Soyuz TMA-05M havia acumulado 514 dias 1 hora 59
minutos e 24 segundos de experiência em voo espacial.

Em Órbita – Vol.12 – .º 121 / Fevereiro de 2012

63

64

Sunita Lyn Williams – Astronauta da NASA nascida a 19 de Setembro de 1965 em Euclid – Ohio, mas considera Needham –
Massachussets como a sua terra natal.
Os seus hobbys preferidos são a corrida, natação, bicicleta, triatlo, windsurf, o snowboarding, e
arco e flecha.
Terminou a sua formação secundária em 1983 frequentando o Liceu de Needham e em 1987
obteve o seu bacharelato em Ciências Físicas pela Academia Naval dos Estados Unidos,
seguindo-se em 1995 um mestrado em Gestão de Engenharia pelo Instituto de Tecnologia da
Florida.
Sunita Williams recebeu a sua comissão na Marinha dos Estados Unidos a partir da Academia
Naval em Maio de 1987. Após uma nomeação temporária de seis meses no Sistema de Comando
Naval Costeiro, recebeu a sua designação como Oficial de Mergulho Básico e posteriormente
apresentou-se ao Comando de Treino de Aviação Naval. Foi designada Aviadora Naval em
Julho de 1989. De seguida apresentou-se ao Esquadrão de Suporte de Combate de Helicópteros
n.º 3 para o treino inicial de pilotagem do H46 Seaknight. Após finalizar o seu treino foi
nomeada para o Esquadrão de Suporte de Combate de Helicópteros n.º 8 em Norfolk – Virgínia
e realizou várias missões no Mediterrâneo, Mer Vermelho e Golfo Pérsico em apoio das
Operações ‘Escudo do Deserto’ e ‘Proporcionar Conforto’. Em Setembro de 1992 foi Oficial
Responsável de um destacamento de H-46 enviado para Miami – Florida para as operações de
apoio durante a passagem do Furacão Andrew a bordo do USS Sylvania. Posteriormente,
Williams foi seleccionada para a Escola Naval de Pilotos de Teste e iniciou o seu curso em Janeiro de 1993. Após completar o curso
em Dezembro de 1993, foi nomeada para o Rotary Wing Aircraft Test Directorate como Oficial de Projecto do H-46 e do avião V22. Enquanto permaneceu aqui foi também nomeada como Oficial de Segurança de esquadrão e voou testes de ensaio do SH-60B/F,
UH-1, AH-1W, SH-2, VH-3, H-46, CH-53 e do H-57. Em Dezembro de 1995 regressou à Escola Naval de Pilotos de Teste como
instrutora no Rotary Wing Department e como Oficial de Segurança da escola onde voou no UH-60, OH-6 e no OH-58. Daqui foi
nomeada para o USS Saipan, estacionado em Norfolk, onde se encontrava quando foi seleccionada para o treino de astronauta da
NASA. Acumulou mais de 3.000 horas de voo em 30 tipos distintos de aeronaves.
Seleccionada para a NASA em Junho de 1998, apresentou-se para iniciar o seu treino em Agosto seguinte. O treino de candidata a
astronauta incluiu palestras de orientação e saídas de campo, várias palestras técnicas e científicas, instrução intensiva sobre a
estação espacial internacional, treino fisiológico e formação para a preparar para os voos no T-38, bem como sessões de técnicas de
sobrevivência em diferentes cenários. Após um período de treino e avaliação, Williams trabalhou em Moscovo com a agência
espacial russa, nomeadamente sobre a contribuição da Rússia para o projecto espacial e com a primeira espedição que iria ocupar a
estação. Após o regresso da Expedição 1, Williams trabalhou com o ramo de robótica e no futuro Special Purpose Dexterous
Manipulator. Como membro da expedição NEEMO 2, viveu no laboratório subaquático Aquarius durante 9 dias. Após o seu
primeiro voo, serviu como Chefe Executiva do Corpo de Astronautas.
O primeiro voo espacial de Sunita Williams surgiu com a sua participação na Expedição 14/15 entre 9 de Dezembro de 2006 e 22 de
Junho de 2007. Williams foi lançada com a tripulação da missão STS-116 a 9 de Dezembro de 2006, tendo acoplado com a ISS a 11
de Dezembro. Como membro da Expedição 14, serviu como Engenheira de Voo e enquanto permaneceu da estação estabeleceu um
recorde feminino com quatro actividades extraveículares totalizando 29 horas e 17 minutos (recorde posteriormente batido por
Peggy Whitson em 2008 com os seus conco passeios espaciais). Terminando a sua participação da Expedição 15, regressou à Terra
com a tripulação da missão STS-117 tendo aterrado na Base Aérea de Edwards, Califórnia, a 22 de Junho de 2007. A sua missão
teve uma duração de 194 dias 18 horas 2 minutos e 1 segundo, tornando-se no 447º ser humano (juntamnete com Arne Christer
Fuglesang, Joan Elizabeth Miller Higginbotham, William Anthony Oefelein e Nicholas James MacDonald Patrick) e no 280º
astrnauta dos Estados Unidos (juntamnete com Joan Elizabeth Miller Higginbotham, William Anthony Oefelein e Nicholas James
MacDonald Patrick) a realizar uma missão espacial orbital.
Em Fevereiro de 2008 passou a ocupar um cargo de gestão no Corpo de Astronautas e designada como Chefe Executiva do Corpo de
Astronautas da NASA. Em Junho desse mesmo ano voltava à categoria de astronauta activa.
A 10 de Dezembro de 2009 era anunciado que havia sido seleccionada para a tripulação suplente da Expedição 30/31 e para a
tripulação principal da Expedição 32/33. A 8 de Julho a sua nomeação era oficialmente confirmada pela NASA e a 12 de Outubro
pela Comissão Interdepartamental russa para a selecção de cosmonautas e sua nomeação para a tripulação de voos espaciais.
A 29 de Novembro, e juntamente com Yuri Malenchenko e Akihiko Hoshide, Sunita Williams foi aprovada nos testes de exame prévoo realizados num simulador do veículo Soyuz TMA no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin. No dia seguinte a
tripulação foi aprovada nos exames realizados no simulador da ISS. A 1 de Dezembro a tripulação suplente era aprovada pela
Comissão Departamental e a 20 de Dezembro era aprovada como Engenheira de Voo Suplente da Soyuz TMA-03M.
A missão Soyuz TMA-05M é a segunda missão espacial de Sunita Williams que se torna no 326º ser humano (juntamente com
Akhiko Hoshide) e no 229º astronauta dos Estados Unidos a realizar 2 missões espaciais.
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Akihiko Hoshide (星出
星出 彰彦)
彰彦 – Akohiko Hoshide nasceu a 29 de Dezembro de 1968 em Setagaya-ku, Tóquio - Japão. Em
1992 terminou o seu bacharelato em Engenharia Mecânica pela Universidade de Keio e em 1997 obteve o grau de Mestrado em
Ciência em Engenharia Aeroespacial pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Houston.
Os seus passatempos favoritos são o rugby, natação, desportos subaquáticos, viagens, esqui, pilotagem de aviões e guitarra.
Entre 1992 e 1994 trabalhou para a NASDA (então designação da agência espacial japonesa) em Nagoya e este envolvido no
desenvolvimento do foguetão H-II. Entre 1994 e 1997 trabalhou no Departamento Espacial e esteve envolvido no desenvolvimento
do programa de treino para astronautas. Desde 1997 trabalha no Departamento de Astronautas da NASDA. A 10 de Fevereiro de
1999 foi seleccionado pela NASDA para o seu corpo de astronautas. Entre Abril de 1999 e 24 de Janeiro de 2001, Hoshide
frequentou o treino geral de astronauta no Centro Espacial de Tsukuba e no final foi qualificado como astronauta. Desde 5 de Julho
de 1999 participou em sessões semanais de treino em Kudepsta, Mar Negro, juntamente com cosmonautas russos.
Entre 26 de Agosto e 6 de Setembro de 2002 participou em treinos (ao abrigo do programa de voo da ISS) na base do Centro
Europeu de Astronautas, Colónia – Alemanha. Em Janeiro e Março de 2003 participou em sessões de treino avançadas no programa
de treino do módulo japonês Kibo. Entre Julho e Setembro de 2003 levou a cabo sessões de treino no simulador da Soyuz TMA no
Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’. Em Novembro de 2003 participou nos Testes de Desenvolvimento de
Procedimentos para o Kibo (n.º 5), nomeadamente nos procedimentos de acoplagem do Kibo com a ISS. Em Maio de 2004 era
certificado como Engenheiro de Voo da Soyuz TMA.
Em Junho de 2004 iniciou sessões de treino no Centro Espacial Johnson, da NASA, e a 10 de Fevereiro de 2006 era certificado pela
NASA como Especialista de Missão e nomeado para o Corpo de Astronautas, tendo trabalhado como CAPCOM. Após a sua
qualificação como Especialista de Missão, Akihiko Hoshide permaneceu em Houston para levar a cabo operações relacionadas com
o processamento pré-lançamento do módulo experimental japonês Kibo. A 24 de Março de 2007 era anunciado que havia sido
seleccionado como Especialista de Missão para a missão STS-124.
A sua primeira missão espacial
decorreu entre 31 de Maio e 14 de
Junho de 2008 a bordo do vaivém
espacial OV-103 Discovery. O
principal objectivo deste voo foi o
transporte e entrega na ISS do módulo
pressurizado e do sistema de
manipulação robótica do módulo
japonês Kibo. Akihiko Hoshide
tornou-se
475º
ser
humano
(juntamente com os astronautas
Gregory Errol Chamitoff, Ronald
John Garan, Kenneth Todd Ham e
Karen Lujean Nyberg) e no 7º
astronauta japonês a realizar uma
missão espacial orbital. A missão
STS-124 teve uma duração de 13 dias
18 horas 13 minutos e 5 segundos.
A 18 de Novembro de 2009 a agência
espacial japonesa JAXA anunciava
que Akihiko Hoshide havia sido
seleccionado como Engenheiro de
Voo para a Expedição 32/33, sendo
esta
nomeação
confirmada
oficialmente pela NASA a 8 de Julho
de 2010. A 12 de Outubro a sua
nomeação era conformada pela Comissão Interdepartamental para a selecção de cosmonautas e sua nomeação para voos espaciais. A
29 de Novembro, e juntamente com Yuri Malenchenko e Sunita Williams, Akihiko Hoshide foi aprovado nos testes de exame prévoo realizados num simulador do veículo Soyuz TMA no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin. No dia seguinte a
tripulação foi aprovada nos exames realizados no simulador da ISS. A 1 de Dezembro a tripulação suplente era aprovada pela
Comissão Departamental e a 20 de Dezembro era aprovada como Engenheira de Voo Suplente da Soyuz TMA-03M.
Esta é a segunda missão espacial de Akihiko Hoshide tornando-se no 228º astronuata dos Estados Unidos e no 326º ser humano
(juntamente com Sunita Williams) e no 6º astronauta japonês a realizar duas missões espaciais orbitais.
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O voo da Soyuz TMA-05M
Treino geral
Quando um astronauta é nomeado para um determinado voo espacial, é criada uma matriz de treino denominada CQRM (Crew
Qualifications and Responsability Matrix). No fundo, este documento contém a informação acerca de qual membro da tripulação irá
levar a cabo uma determinada tarefa na missão, isto é qual é o seu objectivo no voo que irá levar a cabo. As equipas de treino na
Rússia e nos Estados Unidos utilizam este documento para determinar se um membro da tripulação será operador ou se será
especialista para um determinado sistema da estação orbital. Um operador somente necessita saber como operar um determinado
equipamento, tal como o computador da estação, ou saber como enviar um comando para um determinado sistema da estação: por
exemplo, como elevar a temperatura num determinado módulo. Um especialista necessita de saber como reparar um determinado
problema com o computador ou reparar o sistema de controla a temperatura da estação.
Geralmente o treino para uma missão a bordo da ISS tem uma duração de 18 meses durante os quais os astronautas e cosmonautas
aprendem a trabalhar com os sistemas da estação.
Cada sistema na estação (eléctrico, aquecimento e arrefecimento, comunicações, etc.) possui um plano de treino separado para os
operadores e para os especialistas. Todos os membros da tripulação devem saber o suficiente acerca de cada sistema da estação para
serem pelo menos operadores. O treino de um especialista é mais demorado, logo um astronauta ou cosmonauta só será especialista
em alguns sistemas, enquanto os restantes membros da tripulação serão especialistas em outros sistemas.
A toda a tripulação é designada uma equipa de treinadores. Estes treinadores são especialistas que ensinam a tripulação tudo o que é
necessário para que a missão seja levada a cabo com sucesso. O denominado Station Training Lead (STL) é o responsável pela
equipa de treino. Esta pessoa é um instrutor com muitos anos de experiência no ensino dos astronautas e cosmonautas. A equipa
possui um instrutor para cada um dos oito sistemas principais da estação espacial. A equipa também possui instrutores para as
experiências científicas que são levadas a cabo a bordo da estação e outros instrutores que ensinam os membros da tripulação a levar
a cabo saídas para o exterior em caso de necessidade.
Os membros da tripulação também se deslocam ao Canadá para aprenderem a operar com o braço robot da ISS, o Canadarm2. Outra
parte do treino dos membros da ISS consiste em saber como tratar um outro membro da tripulação caso este adoeça em órbita.
Uma parte fundamental do treino dos membros das futuras tripulações da ISS é a sua preparação para levar a cabo várias
experiências científicas em órbita. A ISS é uma área excepcional para a realização de experiências que não podem ser levadas a cabo
na Terra e como tal os astronautas e cosmonautas em órbita devem tirar partido de todo o tempo disponível. Equipas de cientistas e
instrutores ocupam centenas de horas para garantir que cada membro da tripulação possui o conhecimento e a perícia necessária para
levar a cabo as experiências para as quais foi designado, pois os investigadores na Terra dependem muito dessas experiências.
A tripulação recebe formação específica em variadas áreas tal como já o haviam recebido tripulações anteriores. Estas tripulações
levaram a cabo experiências com o cultivo de células humanas para estudar a forma como o cancro se desenvolve, trabalhando
também com antibióticos para encontrar uma forma de os produzir mais rapidamente na Terra. Essas tripulações procederam
também ao crescimento de plantas para produzir sementeiras resistentes a várias pragas e cristais para melhorar a produção de
gasolina. O corpo humano foi também estudado em microgravidade, reunindo-se informação relativamente a situações patológicas
humanas como por exemplo a formação de pedras nos rins e a análise da performance das células do fígado. Outras experiências
tiram partido da reduzida gravidade na ISS para estudar os processos físicos. Ao eliminar a gravidade, os pesquisadores podem
compreender melhor algumas das pequenas forças que ocorrem em processos tais como na produção de semicondutores.
Algumas das experiências levadas a cabo em órbita requerem que os membros das tripulações as activem e terminem (como o
crescimento de cristais, por exemplo), enquanto que outras experiências requerem que os astronautas e cosmonautas sejam meros
operadores. As experiências relacionadas com as Ciências da Vida são únicas pois os membros da tripulação servem muitas vezes
como cobaias humanas e operadores ao mesmo tempo. Este tipo de experiências ajudam a melhor compreender a forma como o
corpo humano se adapta a longos períodos em microgravidade, podendo também esta informação ajudar as pessoas na Terra.
Tal como aconteceu com as anteriores tripulações, os instrutores tiveram de determinar a forma de como os cosmonautas e
astronautas seriam treinados para cada experiência e quantas horas de treino seriam necessárias, além de definir quem iria levar a
cabo o treino, quais os procedimentos, software e equipamento seria necessário. Os planos de treino individual para cada experiência
são combinados num único plano que inclui todas as experiências de uma disciplina científica.
O Centro Espacial Marshall em Huntsville, Alabama, é responsável pela orientação do plano de treino de cada membro da tripulação
para todas as experiências levadas a cabo nos módulos americanos. As áreas de pesquisa incluem as Ciências da Vida, Ciências
Físicas, Biologia Espacial Fundamental, Desenvolvimento de Produtos Espaciais e Ciências da Terra / Voo Espacial.
Como o tempo da tripulação, quer seja antes, durante ou depois do voo, é um bem muito precioso, cada detalhe de uma dada sessão
de treino para uma dada experiência deve ser planeado, praticado e coordenado com muita precisão. Frequentemente o cientista ou o
investigador principal para uma determinada experiência, instrui os membros da tripulação na forma de como operar a sua
experiência. As sessões auxiliadas por computador (CBT – Computer Based Training) são também desenvolvidas por especialistas
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para proporcionar sessões de treino no solo e em órbita. Estas sessões podem ser utilizadas pela tripulação para treino de
proficiência, para manter as suas aptidões e conhecimentos sobre uma experiência específica ou para treino inicial.
Nos meses que antecederam o seu voo, os dois cosmonautas tornaram-se especialistas em cada experiência que realizam em órbita,
prontos para proporcionar aos cientistas os dados que necessitam para melhorar a vida no nosso planeta.
Um treino internacional
O treino dos membros da expedições permanentes na ISS decorre em várias partes do planeta, nomeadamente no Centro Espacial
Johnson, Houston – Texas, no Centro Espacial Kennedy, Florida, na Sede da Agência Espacial do Canadá, Saint-Hubert – Quebec,
no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri A. Gagarin, Cidade das Estrelas – Moscovo, e no Cosmódromo GIK-5 Baikonur, Tyura
Tan – Cazaquistão. O Centro Espacial Johnson é a base dos astronautas da NASA e uma casa longe de casa para os astronautas e
cosmonautas visitantes, e membros das expedições permanentes de outros países. Sendo o principal local de treino para as
tripulações, o centro espacial possui equipas de instrutores profissionais, instalações de treino, salas com ambientes de simulação
integrada e laboratórios para auxiliar os astronautas e cosmonautas a se prepararem para a sua missão.
O Centro Espacial Kennedy, junto à costa atlântica, é o local de lançamento dos vaivéns espaciais. Os astronautas obtêm a prática
fundamental nas instalações de processamento da estação espacial com os elementos com os quais irão lidar durante a sua missão
antes de serem lançados para o espaço.
Sendo um participante essencial no projecto da ISS ao fornecer o Canadarm2, o Canadá treina os astronautas nas suas instalações
que possuem simuladores do denominado MSS (Mobile Servicing System) que inclui o Canadarm2 e o MBS (Mobile Base System).
Os membros das diversas tripulações recebem formação em robótica para os preparar para as complexas operações com o braço
robótico da ISS. Os astronautas treinam no VOTE (Virtual Operations Training Environment) que proporciona um ambiente
tridimensional de realidade virtual no qual os astronautas praticam a manipulação do MSS compreendendo assim os seus
movimentos em relação às estruturas externas da estação.
O Centro de Treino de Cosmonautas Yuri A. Gagarin está
situado nos arredores de Moscovo na chamada Cidade das
Estrelas (Звездный) – Zvezdniy Gorodok. Este é o principal
local de treino para os cosmonautas russos contendo
instrutores profissionais, salas de aula, simuladores e modelo
em escala real dos elementos tripulados em órbita. Os
cosmonautas recebem todo o ensinamento necessário para
conhecerem a fundo os módulos que compõe a secção russa
da ISS. O centro de treino contém também o denominado
Hidrolaboratório que oferece um ambiente realista para o
treino das actividades extraveículares levadas a cabo a partir
do módulo Pirs e utilizando fatos extraveículares Orlan-DM.
O Cosmódromo de Baikonur é utilizado para lançamentos
orbitais desde o alvorecer da Era Espacial. O complexo é
composto por dezenas de plataformas, rampas e silos
subterrâneos de lançamento, contendo também estações de
rastreio e controlo. Os membros das expedições permanentes
e das tripulações táxi realizam simulações a bordo de modelos
7K-STMA.
Treino específico para as actividades extraveículares
Uma parte muito especial do treino das tripulações da ISS, é o
treino para as actividades extraveículares. A primeira fase
deste treino passa por ensinar aos astronautas e cosmonautas
como envergar os diferentes tipos de fatos espaciais
extraveículares. Estes fatos proporcionam o ar que o
astronauta necessita enquanto realiza os seus trabalhos no
exterior da estação, mantendo também o corpo do astronauta
numa temperatura confortável apesar de estarem temperaturas
extremamente quentes ou extremamente frias no exterior.
Como o fato espacial é muito grande, os membros da
tripulação tiveram de praticar como movimentar-se enquanto
o envergam e aprenderam como utilizar as diversas
ferramentas com as volumosas luvas nas mãos. Tanto os
astronautas como os cosmonautas praticam as saídas para o
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espaço no interior de grandes piscinas, treinando sete horas debaixo de água por cada hora que passam no espaço exterior.
Os cosmonautas russos possuem uma piscina (Hidrolaboratório) no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri A. Gagarin, Cidade das
Estrelas. Aqui, tanto os astronautas como os cosmonautas aprendem a utilizar os fatos extraveículares russos Orlan-DM. Por outro
lado, também levam a cabo sessões de treino no NBL (eutral Buoyancy Laboratory), situado no Centro Espacial Johnson em
Houston, Texas. O NBL possui um comprimento de 62 metros, uma largura de 31 metros e uma profundidade de 12 metros,
contendo 22,7 milhões de litros de água. No fundo desta enorme piscina, de facto a maior piscina interior do mundo, encontra-se um
modelo da ISS, que tem o mesmo tamanho da estação que se encontra em órbita.
Um astronauta que se encontra submerso no NBL, encontra muitas semelhanças ao estado de imponderabilidade no exterior de um
veículo em órbita, porém não é o mesmo que se encontrar a flutuar no espaço. Um astronauta não se encontra em imponderabilidade,
encontrando-se num estado de flutuação neutral10. No NBL são colocados pesos ou flutuadores junto do fato espacial de forma a
fazer do astronauta um flutuador neutral, o que o faz sentir como se estivesse no espaço flutuando sem gravidade.
Após saber se movimentar com o fato espacial, o astronauta aprende a executar as suas tarefas na sua actividade extraveícular
envergando um usual fato de mergulho. Após passar esta fase inicial, o astronauta começa a praticar os mesmos procedimentos mas
desta vez envergando o seu fato espacial extraveícular. Na piscina outros mergulhadores auxiliam o astronauta a movimentar-se até
que este se habitue a mover-se com o fato extraveícular. O astronauta aprende também a manter-se imóvel numa determinada
posição, pois um movimento mais forte no espaço e fará com que este flutue para longe da estação.
A fase seguinte verá o astronauta a aprender a utilizar as ferramentas que serão necessárias durante a saída para o espaço. O
astronauta pratica todos os movimentos dezenas de vezes até que os execute correctamente. Ao contrário dos astronautas que
auxiliam na montagem da ISS ou que tiveram de reparar o telescópio espacial Hubble, os membros das tripulações permanentes da
ISS aprendem a levar a cabo muitas tarefas no exterior da estação para estejam preparados a reparar qualquer falha que possa surgir
durante a permanência em órbita.
Os cosmonautas seguiram o regime normal de treinos e de preparação para a sua permanência a bordo da estação espacial
internacional com visitas frequentes ao Centro Espacial Johnson (Houston – Texas) e ao Centro de Treino de Cosmonautas Yuri
Gagarin (Moscovo).
Preparativos finais para o lançamento
Os diferentes elementos do foguetão lançador 11A511U-FG Soyuz-FG (Л15000-042) chegavam ao Cosmódromo de Baikonur a 4
de Março de 2012 via caminho-de-ferro provenientes das instalações da empresa estatal TsKSB Progress. Depois de cumpridos os
procedimentos alfandegários, os vagões foram transferidos para a rede interna de caminho-de-ferro do cosmódromo e transportados
para o edifício de integração e montagem (MIK) da Área 112 (muitas vezes designado MIK 112). Este edifício foi originalmente
construído para o processamento dos vaivéns espaciais soviéticos. As salas altas 3, 4 e 5 foram destruídas devido ao colapso do
telhado em Maio de 2002, mas as salas 1 e 2 ficaram intactas. A Sala 1 é agora utilizada para a montagem e integração dos foguetões
11A511U Soyuz-U e 11A511U-FG Soyuz-FG, além da integração final dos veículos de carga Progress M-M e dos veículos
tripulados Soyuz TMA-M. A Sala 2 é utilizada em três salas estéreis para a Starsem, uma afiliada da Arianespace. Após a remoção
dos diferentes componentes do lançador, estes foram inspeccionados e mais tarde procedeu-se à sua montagem em preparação para o
lançamento.
O veículo 11F732A47 n.º 706 que seria utilizado na missão Soyuz TMA-05M chegou ao Cosmódromo de Baikonur no dia 20 de
Maio. Após os usuais procedimentos alfandegários, o comboio foi transferido para a rede de caminhos-de-ferro do cosmódromo e
transportado para o edifício de processamento, montagem e teste MIK da Área 254. Este edifício é utilizado para a integração e
montagem dos veículos de carga Progress M-M, Soyuz TMA-M, preparação dos módulos russos para a ISS e preparação dos
estágios superiores Blok-DM. Contém também uma sala estéril que foi utilizada para a preparação dos satélites de comunicações
móveis Iridium e para a preparação dos satélites de comunicações Yamal, possuindo também uma câmara bárica e térmica. O
edifício é utilizado para os preparativos finais por parte dos cosmonautas (onde vestem os fatos pressurizados, etc.) e no seu exterior
estes apresentam-se à Comissão Estatal (desde a missão Soyuz TM-28 em Agosto de 1998).
Após ser transportado para o MIK 254, o veículo 11F732A47 n.º 706 seria removido dos contentores de transporte nos dias
seguintes, sendo colocado na plataforma de teste e processamento onde seria inspeccionado para atestar que não havia sofrido danos
durante o transporte. Após a chegada ao cosmódromo, os testes na Soyuz TMA-05M incidiram sobre os painéis solares do veículo
com os especialistas da Corporação RKK Energia e do Centro Espacial Yuzhny, subsidiário da empresa TsENKI, a realizarem
inspecções para verificarem o seu correcto funcionamento. De seguida foram realizados testes ao sistema de aproximação e
acoplagem Kurs, com a Soyuz TMA-05M no interior da câmara de vácuo 17T523M onde foram executados os testes para a
verificação da existência de fugas.

10

Este termo, “flutuador neutral”, significa que um objecto não flutua para a superfície ou se afunda para o fundo da piscina.
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Nesta fase a tripulação da Soyuz TMA-05M já havia levado a cabo inúmeras sessões de treino de preparação para a missão. Estes
treinos abrangem aspectos gerais a todas as missões, mas também aspectos particulares da Expedição 32/33. Os exames finais da
tripulação principal iniciaram-se a 19 de Junho no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin. No interior de simuladores, as
duas tripulações tiveram de levar a cabo diferentes tarefas e lidar com diferentes situações de emergência, tais como a falha do
sistema de regeneração de oxigénio Elektron e a falha dos transmissores UHF, situações de incêndio na ISS e outras situações de
contingência na Soyuz TMA. A tripulação principal actuou no simulador da ISS no dia 19, enquanto que a tripulação suplente
utilizava o simulador da Soyuz TMA. As tripulações trocariam de lugares no dia 20. Ambas as tripulações seriam aprovadas nos
respectivos exames com notas excelentes (5,0).

A 23 de Junho a tripulação principal e a tripulação suplente eram confirmadas pela Comissão Interagências no Centro de Treino de
Cosmonautas Yuri Gagarin, Cidade das Estrelas. Nesta reunião estiveram presentes representantes da Agência Espacial Federal
(Roscosmos), do Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin, da Corporação RKK Energia Sergey Korolev, da Agência Federal
Médico-Biológica, da Khrunichev, do Instituto de Problemas Biomédicos, da NASA, da ESA, da JAXA, além dos seis membros das
tripulações. Após a reunião as tripulações participaram numa conferência de imprensa, após a qual visitaram o Museu da Cidade das
Estrelas e o escritório de Yuri Gagarin onde assinaram o livro comemorativo. Também participaram numa reunião com o principal
responsável da Roscosmos, V. A. Popovkin, na tradicional Festa do Chá.
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O desenho do emblema oficial da missão Soyuz TMA-05M mostra a cápsula espacial quando entra em órbita terrestre,
iluminada pelos raios do Sol nascente. o seu desenho, coloração e fontes, o emblema é influenciado pelo estilo Art Deco. As
bandas verticais azuis e brancas no desenho de fundo referem um desenho similar da bandeira da Força Aérea Russa,
representada nesta missão pelo Comandante Yuri Malenchenko. As três estrelas simbolizam os três tripulantes e os desenhos
das estrelas são semelhante ao desenho de um monumento existente no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin, nos
arredores de Moscovo.
No dia 3 de Julho as duas tripulações chegavam ao cosmódromo Baikonur para iniciar a fase final do seu treino para a missão. As
tripulações viajaram separadas em aviões Tupolev Tu-154 e Tupolev Tu-134. Após a chegada a Baikonur, os cosmonautas
procederam à inspecção da Soyuz TMA-05M, experimentavam os fatos espaciais pressurizados Sokol-KV2 e os assentos
individuais, além de verificarem a documentação que seria utilizada no lançamento e em órbita a bordo do novo veículo. Os
cosmonautas procederam também à verificação do equipamento de comunicação via rádio. Neste dia é também iniciada a fase de
treino final ao mesmo tempo que tinha lugar a reunião da Comissão Técnica Estatal onde foi tomada a decisão de se proceder com o
abastecimento da Soyuz TMA-05M com os gases e propolentes necessários para as suas manobras orbitais.
No dia 4 de Julho decorreu uma das muitas tradições que antecedem cada missão com os cosmonautas a içarem as bandeiras da
Rússia, do Cazaquistão, dos Estados Unidos e do Japão no pátio do Hotel Cosmonauta, onde estariam alojados até ao dia do
lançamento. Durante a permanência no cosmódromo e na cidade de Baikonur, as tripulações tiveram a oportunidade de visitar o
Museu da Cosmonáutica para além de vários monumentos de homenageiam os heróis da história espacial russa.
A 4 e 5 de Julho procedeu-se ao abastecimento da Soyuz TMA-05M na Área 31 e após o abastecimento da cápsula espacial, esta
seria transportada no dia 5 para as instalações de integração, montagem e teste do MIK 254, onde se iniciaram as operações de
processamento finais.
Entretanto, a tripulação continuava com os seus preparativos e treinos finais para a missão. Parte do treino final da tripulação
consistiu na formação sobre a segurança no trabalho a bordo do segmento russo da ISS e estudo da documentação de bordo do seu
veículo espacial. A tripulação também executou treinos no simulador de acoplagem. No dia 6 de Julho a cápsula era acoplada com o
compartimento de transferência que faz a ligação física com o terceiro estágio do foguetão lançador 11A511FG Soyuz-FG.
Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

72

Em Órbita

Os desenhadores e engenheiros da Corporação S.P. Korolev RSC Energia procederam à inspecção do veículo no dia 8 de Julho e de
seguida foi autorizada a colocação da cápsula no interior da ogiva de protecção 11S517A3 n.º Л15000-062 do foguetão lançador
(que estava inicialmente destinada a ser utilizada no lançamento do Soyuz TMA-06M).
O dia 9 foi um dia dedicado à imprensa com os cosmonautas e astronautas a levarem a cabo muitas tradições do programa espacial
russo. Os jornalistas tiveram a oportunidade de manhã de conversarem com a tripulação durante uma conferência de imprensa.
Ainda na manhã a tripulação levou a cabo uma simulação de uma acoplagem com a estação espacial internacional, levou a cabo
sessões de exercício físico e treino no simulador de gravidade zero, além de jogarem bilhar e ténis de mesa. Pela tarde foi cumprida a
tradição do plantar de uma árvore por cada tripulantes, uma tradição iniciada em 1961 por Yuri Gagarin, e continuou depois o seu
treino.

O veículo 11F732А47 n.º 706 na sua configuração de lançamento foi inspeccionada pela tripulação no edifício MIK-254 no dia 10 e
neste dia foi posteriormente foi transportado para o edifício de integração e montagem do lançador no qual foi integrado com o
foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG no dia 11. O processo de integração final do foguetão lançador é feito em várias fases. Após se
colocar em posição, o estágio Blok-I é acoplado ao compartimento de transferência do módulo orbital que contém a cápsula espacial.
De seguida, procede-se à colocação do sistema de salvamento de emergência ao mesmo tempo que se prepara a parte inferior do
último estágio para a sua ligação com o Blok-A, o estágio central do lançador. Nesta altura já os quatro propulsores laterais de
combustível líquido estão acoplados com o estágio central. Após a montagem do sistema de emergência, todo o conjunto é elevado
por um guindaste pesado e deslocado alguns metros, sendo colocado em posição e depois acoplado ao Blok-A.
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Neste dia era também realizada uma reunião da Comissão Governamental e da Comissão Técnica que tomou a decisão de autorizar o
transporte do foguetão para a plataforma de lançamento PU-5 do Complexo de Lançamento LC1 ‘Gagarinskiy Start’ (17P32-5). A
reunião sumarizou os trabalhos de preparação do foguetão lançador, da cápsula espacial e da infra-estrutura de solo. A comissão
escutou os relatórios dos gestores e dos gestores técnicos sobre os testes e os preparativos, além da prontidão em se levar a cabo a
missão. O foguetão lançador 11A511U-FG Soyuz-FG (Л15000-042) foi transportado para a plataforma de lançamento no dia 12 de
Julho pelas 0100UTC. Tal como acontece com esta família de lançadores, o seu transporte para a plataforma de lançamento é levado
a cabo na horizontal sobre um vagão de caminho de ferro especialmente equipado com um sistema pneumático que segura o
foguetão e o coloca na posição vertical sobre o fosso das chamas na plataforma de lançamento. Desse comboio faz também parte
uma carruagem com o sistema de ar condicionado e outros sistemas. Após ser colocado na plataforma PU-5 deu-se início ao
primeiro dia de actividades de preparação para o lançamento. No mesmo dia é levada a cabo uma reunião da Comissão
Governamental que aprova em definitivo a constituição da tripulação principal da Soyuz TMA-05M, tomando também a decisão de
se prosseguir com os preparativos para o lançamento do foguetão Soyuz-FG.

Após os técnicos terem terminado os trabalhos de colocação do lançador na plataforma de lançamento e de procederem à ligação de
todas as condutas de fornecimento de propolentes, gases de pressurização e de fornecimento eléctrico, tiveram lugar vários testes ao
veículo sendo também realizada uma simulação do lançamento. Tendo em conta os resultados dos testes e simulações foi decidido
prosseguir com os trabalhos de preparação para o lançamento.
O dia 13 foi utilizado pelas tripulações para seleccionar os itens pessoais que iriam levar na missão e realizaram treinos físicos de
preparação para o lançamento. Como parte das muitas tradições que são levadas a cabo antes de cada missão, no dia 14 de Julho o
reitor da capela de S. Jorge – O Vitorioso, padre Sergius, abençoou o foguetão lançador da Soyuz TMA-05M na plataforma de
lançamento. Estas bênçãos foram iniciadas desde 1998 após o fim da União Soviética. Neste dia teve lugar uma nova reunião da
Comissão Estatal para o lançamento da Soyuz TMA-05M durante a qual se deu a aprovação da tripulação principal e suplente. Nesta
reunião foi também aprovada a prontidão do foguetão lançador para a missão. Assim, Yuri Malenchenko (Comandante), Sunita
Williams (Engenheiro de Voo n.º 1) e Akihiko Hoshide (Engenheiro de Voo n.º 2), eram aprovados como sendo a tripulação
principal da Soyuz TMA-05M, enquanto que Roman Yurievich Romanenko, Christopher Austin Hadfield e Thomas Henry
Marshburn, eram aprovados como a tripulação suplente. Os membros das duas tripulações referiram também a sua prontidão para
executar a missão. A comissão deu também luz verde para se iniciar o abastecimento e para se levar a cabo lançamento à hora
prevista.
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Após a sua aprovação por parte da Comissão Estatal, a tripulação da Soyuz TMA-05M participou numa conferência de imprensa na
qual respondeu a várias questões colocadas pelos jornalistas presentes. As questões debruçaram-se sobre os trabalhos que a
tripulação irá levar a cabo em órbita, bem como as experiências que iriam realizar.
A seis horas do lançamento a tripulação da Soyuz TMA-05M deixou as instalações do Hotel Cosmonauta onde esteve albergada,
juntamente com a tripulação suplente, desde que chegara ao cosmódromo. Aplaudidos pelos familiares e amigos, a tripulação
entrava no autocarro que os levaria às instalações do edifício MIK 254 onde envergariam os fatos espacial Sokol, apresentando-se
depois à Comissão Estatal e entrando de novo no autocarro que os levaria para a plataforma de lançamento. Entretanto, a Comissão
Estatal que supervisiona os preparativos para o lançamento da Soyuz TMA-05M, deu luz verde para o abastecimento do foguetão
lançador 11A511U-FG Soyuz-FG após ter recebido os relatórios dos responsáveis pelos preparativos para o lançamento.

Após envergarem os seus fatos pressurizados Sokol-KV2, a tripulação dirige-se para o exterior das instalações do MIK 254 onde se
apresentaram à Comissão Estatal e de entraram para o autocarro que os levaria até à plataforma de lançamento. A contagem
decrescente final para o lançamento teve início pelas 1840UTC do dia 14 de Julho, iniciando-se as verificações dos sistemas do
lançador. As baterias internas para o fornecimento de energia foram instaladas no foguetão lançador às 2040UTC e pelas 2110UTC
a Comissão Estatal dava a luz verde para o prosseguimento das operações de lançamento. Por esta altura, a tripulação chegava às
instalações do MIK 254 (2125UTC) e a verificação dos sistemas do lançador e do veículo tripulado tem lugar pelas 2140UTC,
enquanto que a revisão dos procedimentos de abastecimento do foguetão lançador iniciou-se às 2220UTC (numa altura em que a
tripulação deve estar a envergar os seus fatos pressurizados). O abastecimento do foguetão inicia-se às 2240UTC e às 2340UTC era
finalizado o abastecimento de oxigénio líquido ao primeiro e segundo estágio do foguetão Soyuz-FG. A tripulação havia nesta altura
já se apresentado perante as várias delegações presentes (2300UTC), seguindo depois para a plataforma de lançamento onde
chegaria pelas 0000UTC do dia 15 de Julho. De seguida entrava no elevador que lhes daria acesso à câmara de entrada na cápsula
espacial, ingressando na Soyuz TMA-04M pelas 0010UTC. A escotilha de acesso ao interior da nave espacial é encerrada às
0040UTC e a verificação final dos sistemas do módulo de descida tem início pelas 0055UTC ao mesmo tempo que se procede à
activação dos giroscópios, iniciando-se o fluxo de ar para os fatos Sokol, procedendo-se à pressurização da Soyuz TMA-05M e
dando-se início à verificação final dos sistemas do lançador. Às 0110UTC é verificada a pressão na escotilha que separa o módulo
de descida do módulo orbital. Nesta altura a tripulação activa o sistema de comunicações.
O sistema de orientação inercial do foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG foi activado às 0140UTC e nesta altura inicia-se a evacuação
da área da plataforma de lançamento PU-5. O programa de voo é carregado nos computadores de bordo às 00155UTC ao mesmo
tempo que é baixada a estrutura de serviço que contém o compartimento de acesso à cápsula espacial. Pelas 0200UTC estavam
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finalizados os testes dos sistemas do módulo de descida da Soyuz TMA-05M ao mesmo tempo que se iniciam os testes de
pressurização dos fatos Sokol-KV. O sistema de comando de lançamento é activado às 0210UTC, bem como o sistema de
emergência. As duas metades da torre de serviço que são então colocadas na posição de lançamento pelas 0215UTC. Os testes de
pressurização dos fatos da tripulação são finalizados
pelas 0225UTC, na mesma altura em que se completa
a evacuação da plataforma de lançamento. Nesta fase
o sistema de emergência é colocado em modo
automático. Pelas 0230UTC os giroscópios são
colocados em modo de voo e os gravadores de bordo
são activados pela tripulação. Estes gravadores irão
registar todos os dados telemétricos do veículo bem
como as conversações entre os cosmonautas e com o
Centro de Controlo de Voo em Moscovo (TsUP). A
sequência automática de lançamento é activada a T6m 15s (0233:48UTC) com o complexo de
lançamento e todos os sistemas da Soyuz TMA-05M
e do foguetão lançador a serem declarados prontos
para o lançamento (T-6m). Nesta altura a ‘Chave de
Lançamento’ é entregue ao Director de Lançamento.
Os sistemas de telemetria de bordo e do solo são
activados a T-5m (0235:03UTC) com os sistemas de
bordo a serem transferidos para o controlo de bordo.
Os sistemas de controlo do Comandante da Soyuz TMA-05M são activados ao mesmo tempo que é introduzida no bunker de
controlo a chave de lançamento. Por esta altura a tripulação começa a consumir o ar proveniente dos fatos pressurizados ao encerrar
as viseiras dos seus capacetes.
A T-3m 15s (0236:48UTC) deu-se a purga com
nitrogénio das câmaras de combustão dos motores do
primeiro e do segundo estágio. A energia do mastro
umbilical para o 3º estágio é desligada a T-2m 40s
(0237:23UTC) e cinco segundos depois dá-se início à
pressurização dos tanques de propolente do foguetão
lançador (0237:28UTC). A T-2m 30s (0237:33UTC),
são activados os sistemas de medição de bordo e é
iniciada a pressurização de todos os tanques do
lançador com nitrogénio. As válvulas de
fornecimento, drenagem e de segurança dos tanques
do lançador são encerradas a T-2m 15s
(0237:48UTC) ao mesmo tempo que se termina com
o abastecimento de oxigénio e nitrogénio.
Às 0239:03UTC (T-1m) o foguetão 11A511U-FG
Soyuz-FG começa a receber energia das suas próprias
baterias, dando-se início à sequência automática de
lançamento. Nesta altura é separada a primeira torre
umbilical conectada ao lançador. O segundo braço umbilical para fornecimento de energia ao terceiro estágio separa-se do lançador
às 0239:23UTC. A ‘Chave de Lançamento’ é colocada na posição de lançamento às 0239:43UTC, iniciando assim o sequenciador
automático, entrando em ignição os motores do primeiro (propulsores laterais) e segundo estágio, atingindo um nível de força
intermédio. O segundo mastro umbilical separa-se do lançador às 0239:48UTC e as turbo-bombas dos motores a funcionam à
velocidade de voo a T-10s (0239:58UTC). Os motores do primeiro estágio atingem a força máxima às 0240:03UTC com o veículo a
abandonar a plataforma de lançamento e os quatro mastros de suporte do veículo a deslocarem-se para a posição de segurança pelas
0240:03,091UTC.
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A tabela mostra os tempos dos diferentes acontecimentos durante o lançamento. O impacto no solo do sistema de emergência tiver
lugar na Área n.º 16 localizada no Distrito de Karaganda, Cazaquistão. O sistema de emergência tem uma massa de 1.935 kg. O
impacto no solo terá ocorrido a 47º 18’ N – 67º 14’ E. O impacto no solo dos propulsores que constituíram o primeiro estágio tive
lugar na Área n.º 49 localizada no Distrito de Karaganda, Cazaquistão. O impacto no solo terá ocorrido a 47º 22’ N – 67º 28’ E. A
carenagem de protecção acabou por cair na Área n.º 69 localizada no Distrito de Karaganda (48º 01’ N – 69º 33’ E) enquanto que o
segundo estágio impactou nas Áreas n.º 306 (50º 52’ N – 83º 00’ E) e 307 (50º 54’ N – 83º 16’ E) localizada no Distrito de Altai,
República de Altai (Rússia) – Distrito de Cazaquistão Este (Cazaquistão). A secção de ligação entre o 2º e o 3º estágio acabou por
impactar na Área n.º 309 (50º 56’ N – 83º 35’ E) localizada no Distrito de Altai, República de Altai (Rússia) – Distrito de
Cazaquistão Este (Cazaquistão).
Após se separar do estágio 11S510
Fase do lançamento
Tempo (m:s)
Hora (UTC)
Blok-I, a Soyuz TMA-05M atingiu a
Ignição
0
0240:03,91
órbita terrestre às 0248:51,35UTC e
1:54,16
0240:57,25
Separação do sistema de emergência
ficou colocada numa órbita inicial
1:57,80
0242:00,89
com um apogeu a 260,56 km de
Final da queima e separação do 1º estágio
altitude, um perigeu a 201,28 km de
Separação da carenagem de protecção
2:37,48
0242:40,57
altitude, uma inclinação orbital de
11S517A3 n.º Л15000-062
51,64º em relação ao equador terrestre
4:45,05
0244:48,14
Final da queima do 2º estágio
e um período orbital de 88,82 minutos
(os parâmetros previstos eram:
4:47,30
0244:50,39
Separação do 2º estágio / ignição do 3º estágio
apogeu a 242 km de altitude –
4:57,05
0245:01,44
incerteza de +/- 42 km, perigeu a 200
Separação da grelha de ligação 2º / 3º estágio
km de altitude – incerteza entre -7 km
8:44,96
0248:48,05
Final da queima do 3º estágio
e +22 km, inclinação orbital de 51,67º
- incerteza de 0,058º, e um período
8:48,26
0248:51,35
Separação da Soyuz TMA-05M
orbital de 88,64 minutos – incerteza
de 0,367 minutos). Nessa altura, a ISS encontrava-se numa órbita com um apogeu a 394,3 km de altitude, um perigeu a 332,4 km de
altitude, uma inclinação orbital de 51,66º e período orbital de 92,47 minutos. A Soyuz TMA-05M iniciava então uma «perseguição»
de dois dias à estação espacial internacional ao longo dos quais são
levadas a cabo algumas manobras orbitais que alteram os
parâmetros da órbita do veículo tripulado.

Após entrar em órbita terrestre os tripulantes executam várias
tarefas para preparar o veículo para o voo orbital. Estas tarefas
iniciam-se com a abertura automática dos painéis solares e das
antenas de comunicações. De seguida procede-se com a
pressurização dos tanques de propolente, com o enchimento dos
distribuidores e a sonda de acoplagem é colocada em posição. Os
cosmonautas podem agora ter acesso ao módulo orbital da Soyuz
TMA-05M mas primeiro verificam que não existe qualquer fuga
de ar entre esse módulo e o módulo de regresso onde se
encontram. Entretanto, são também levados a cabo outros testes
automáticos tal como acontece com o auto-teste do sistema de
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encontro e acoplagem KURS. Os sensores angulares BDUS são também testados e a cápsula é colocada na atitude apropriada em
órbita ao mesmo tempo que é colocada numa lenta rotação sobre o seu eixo longitudinal para evitar o aquecimento excessivo de um
doa seus lados (após ser testado o sistema de controlo rotacional manual).
Após se verificar que não existem fugas entre o módulo orbital e o módulo de descida, a tripulação pôde então entrar no módulo
orbital e despir os seus fatos pressurizados. Em antecipação das duas primeiras manobras orbitais, a cápsula espacial recebe então os
dados relativos às queimas que o seu motor terá de efectuar. Entretanto, a tripulação activa o sistema de purificação de ar SOA no
interior do módulo orbital ao mesmo tempo que desactiva esse sistema no módulo de descida.

A primeira manobra orbital teve
lugar às 00614:02UTC durante a
3ª órbita. O motor da cápsula foi
activado durante 102,4 s alterando
a velocidade em 41,45 m/s. Após
esta manobra a Soyuz TMA-05M
ficou colocada numa órbita com
apogeu a 344,5 km de altitude,
perigeu a 218,7 km de altitude,
inclinação orbital de 51,65º e
período orbital de 90,06 minutos.
A segunda manobra orbital teve
lugar na 4ª órbita às 0701:56UTC
com o motor a ser activado
durante 59,0 s e alterando a
velocidade em 23,49 m/s. Após
esta manobra a cápsula tripulada
ficou colocada numa órbita com
apogeu a 356,1 km de altitude,
perigeu a 294,3 km de altitude,
inclinação orbital de 51,65º e
período orbital de 90,90 minutos.
De notar que antes da execução
destas manobras a cápsula deixa
de efectuar rotações sobre o seu
eixo longitudinal, sendo colocada
de novo nesta situação após a
segunda manobra orbital. A terceira manobra orbital teve lugar na 17ª órbita às 0405:43UTC do dia 16 de Julho. Nesta manobra o
motor é activado durante 28,8 s e alterando a velocidade em 2,00 m/s. Após esta manobra a nave espacial ficou colocada numa
órbita com apogeu a 355,9 km de altitude, perigeu a 301,0 km de altitude, inclinação orbital de 51,66º e período orbital de 90,96
minutos.
Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

80

Em Órbita

Os procedimentos que terminariam com a acoplagem com a estação espacial internacional tiveram início às 0229:06UTC do dia 17
de Julho com o início das manobras automáticas de aproximação. O controlo de atitude da ISS é transferido desde o Centro de
Controlo de Houston para o Centro de Controlo de Korolev às 0235:00UTC, com a estação a ser colocada na atitude correcta para a
acoplagem pelas 0240:00UTC. O primeiro impulso da 4ª manobra tem lugar às 0251:29UTC, alterando a velocidade da Soyuz
TMA-05M em 16,99 m/s, com o segundo impulso a ter lugar às 0312:22UTC e alterando a velocidade da cápsula em 1,31 m/s. A
activação do sistema Kurs na Soyuz TMA-05M (Kurs-A) ocorria às 0315:30UTC, seguindo-se às 0317:30UTC a activação do KursP no módulo de serviço da ISS. A uma distância de cerca de 100 km (0334:26UTC) procedia-se à verificação das comunicações por
voz na ligação VHF-2 da cápsula Soyuz. O terceiro impulso (correspondendo à manobra n.º 5) ocorria às 0338:21UTC e alterava a
velocidade da cápsula em 15,48 m/s. Pelas 0339:46UTC (com uma distância de 80 km entre os dois veículos) verificava-se a
recepção válida de dados do sistema Kurs-P. O pôr-do-sol orbital ocorria às 0354:11UTC.

Pelas 0401:26UTC ocorria um teste de curta distância entre o Kurs-A e o Kurs-P (distância de 15 km) e a activação do sistema de
TV da Soyuz TMA-04M dava-se às 0408:46UTC. O quarto impulso dos motores da cápsula espacial ocorria às 0418:01UTC (6,20
m/s), atingindo-se o ponto alvo balístico às 0419:06UTC. O quinto e o sexto impulso ocorreriam às 0422:43UTC e às 0425:38UTC,
respectivamente (alterando a velocidade em 6,53 m/s e 1,57 m/s). O modo
de voo em torno da ISS era iniciado às 0428:27UTC e pelas 0429:40UTC
ocorria do nascer do sol orbital. A Soyuz TMA-05M encontrava-se
estacionária em relação à estação espacial pelas 0435:39UTC a 100
metros de distância e a aproximação final iniciava-se às 0440:00UTC. A
antena do sistema Kurs era recolhida como previsto e a acoplagem com o
módulo Rassvet tinha lugar às 0451:07UTC. Pelas 0504:26UTC ocorria a
retracção da sonda de acoplagem da Soyuz TMA-05M com os ganchos de
fixação a serem encerrados de seguida. Pouco depois a cápsula começava
a receber energia proveniente da ISS e procedia-se à verificação da
existência de fugas entre os dois veículos. Um novo pôr-do-sol orbital
ocorria às 0526:56UTC e o controlo da ISS era transferido do Centro de
Controlo de Korolev para o Centro de Controlo de Houston às
0555:00UTC.
Finalizados os procedimentos para a verificação de fugas, procedeu-se à
abertura das escotilhas de acesso entre os dois veículos pelas 0723UTC
com os novos tripulantes a entrar na estação espacial. Após uma curta
cerimónia de boas vindas com uma ligação em directo com o Centro de
Controlo de Korolev, os novos residentes levaram a cabo uma pequena
manutenção dos seus fatos espaciais pressurizados e transferiram uma
pequena quantidade de carga para a ISS.
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A Soyuz TMA-M e o foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG
Veículo Soyuz TMA-M (11F732A47 - 11Ф732А47)
A Soyuz TMA (Союз ТМА-М - Tранспортный Mодифицированный Aнтропометрический Mодернизированный) surge como
uma versão melhorada da Soyuz TMA. As modificações introduzidas na nova versão têm como função:


Substituir os dispositivos de orientação, navegação e sistemas de controlo de bordo, além do sistema de medição, por
dispositivos desenvolvidos tendo como base novas tecnologias electrónicas e digitais, e um novo software;



Prolongar as capacidades funcionais do veículo tendo em conta o controlo dos sistemas de bordo a partir dos
computadores de bordo e proporcionar uma integração mais profunda com os computadores da ISS quando na
utilização de um canal de transmissão multiplex;



Aumentar as capacidades de carga através de uma redução de massa dos sistemas de bordo.

1 – sistema de acoplagem; 2 – módulo de descida; 3 – compartimento de transferência; 4 – módulo de instrumentação; 5 módulo de serviço; 6 – módulo habitacional; 7 – escotilha de aterragem; 8 – periscópio. Imagem: RKK Energia

Modificações
Cinco novos dispositivos com uma massa total de cerca de 42 kg (em vez de seis dispositivos com uma massa total de cerca de 101
kg) foram instalados no sistema de controlo, orientação e navegação. Neste caso, o consumo de energia é reduzido até 105 W (em
vez de 402W).
É utilizado um computador central (TsVM-101 - ЦВМ-101 цифровая вычислительная машина - com uma massa de 8,3 kg em
vez do velho Árgon-16 com uma massa de 70 kg) com novo dispositivo de interface com uma massa total de cerca de 26 kg e um
consumo energético de 80 W como parte das modificações ao sistema de controlo, orientação e navegação. A capacidade do
computador central é de 8 M operações por segundo, a capacidade da memória RAM é de 2.000 kB. A capacidade operacional é
consideravelmente aumentada. O sistema de telemetria analógico utilizado anteriormente foi também substituído por um novo
sistema de telemetria designado MBITS (МБИТС модернизированная бортоваяинформационно-телеметрическая система).
No sistema de medição de bordo (SOTR - СОТР система обеспечения теплового режима) são instalados 14 novos dispositivos
com uma massa de cerca de 28 kg (em vez de 30 dispositivos com uma massa de cerca de 70 kg), tendo o mesmo fluxo de dados. É
reduzido o consumo de energia do sistema de medição de bordo: no modo de transmissão directa de telemetria até cerca de 85 W
(em vez de 115W); no modo de gravação até cerca de 29W (em vez de 84W) e nos modos e reprodução até cerca de 85 W (em vez
de 140W).
As modificações no sistema de controlo térmico (SOTR) são:
•

O controlo termoestático líquido dos dispositivos do sistema de controlo, orientação e navegação, é proporcionado ao se
instalar três placas de arrefecimento no módulo de instrumentação do veículo;
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•

O circuito de arrefecimento do sistema de controlo térmico foi modificado para ligar as placas de arrefecimento para
proporcionar o controlo térmico de novos dispositivos do sistema de controlo, orientação e navegação, localizados no
módulo de instrumentação;

•

Foi instalada uma nova unidade eléctrica de com capacidade aumentada no circuito de arrefecimento do sistema de controlo
térmico;

•

O sistema de troca de calor de líquido para líquido é substituído para melhorar o controlo termoestático líquido do veículo
no local de lançamento com a incorporação de novos dispositivos que requerem este tipo de controlo.

As modificações no sistema de controlo, orientação e navegação (SUDN - СУДН система управления движением и навигацией)
são:
•

A unidade de processamento de comandos e a matriz de comando são melhoradas de forma a proporcionar a lógica de
controlo do sistema de controlo, orientação e navegação;

•

Os sistemas de controlo de circuitos nas unidades de controlo de energia são substituídos por fornecimento de energia do
sistema de controlo, orientação e navegação;

As modificações no painel de controlo são:
•

É introduzido um novo software que considera a troca de comandos e de dados durante a modernização dos sistemas de
bordo;

As modificações na estrutura do veículo e interfaces com a ISS:
•

A estrutura do módulo de instrumentação em liga de magnésio é substituída por liga de alumínio para melhorar a eficácia
tecnológica;

•

São introduzidos canais multiplex para troca de dados entre o veículo e o segmento russo da ISS

A Soyuz TMA-M pode transportar até três tripulantes tendo uma vida útil em órbita de 200 dias, podendo no entanto permanecer 14
dias em voo autónomo. Tendo um peso de total de 7.220 kg (podendo transportar 900 kg de combustível), o seu comprimento total é
de 6,98 metros, o seu diâmetro máximo é de 2,72 metros e o seu volume habitável total é de 9,0 m3. Pode transportar um máximo de
170 kg de carga no lançamento e 50 kg no regresso à Terra. A velocidade máxima que pode atingir no regresso à Terra com a
utilização do pára-quedas principal é de 2,6 m/s, sendo a sua velocidade normal de 1,4 m/s, porém com o pára-quedas de reserva a
sua velocidade máxima é de 4,0 m/s e a velocidade normal será de 2,4 m/s11. Tal como o seu antecessor, o veículo Soyuz TMA é
composto por três módulos: o Módulo Orbital, o Módulo de Reentrada e o Módulo de Propulsão e Serviço.
11

De salientar que no caso da Soyuz TM a velocidade máxima que o veículo poderia atingir no regresso à Terra utilizando o seu
pára-quedas principal era de 3,6 m/s, sendo a sua velocidade normal de descida de 2,6 m/s. Com o pára-quedas de reserva a Soyuz
TM poderia atingir uma velocidade máxima de 6,1 m/s, com uma velocidade normal de descida de 4,3 m/s.
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Módulo Orbital (Botivoi Otsek - бытовой отсек) – Tem um peso de 1.278 kg, um comprimento de 3,29 metros, diâmetro de
2,2 metros e um volume habitável de 6,6 m3. Está equipado com um sistema de acoplagem dotado de uma sonda retráctil com
um comprimento de 0,5 metros, e um túnel de transferência. O comprimento do colar de acoplagem é de 0,22 metros e o seu
diâmetro é de 1,35 metros. O sistema de acoplagem Kurs está equipado com duas antenas, estando uma colocada numa antena
perpendicular ao eixo longitudinal do veículo. Este módulo separa-se do módulo de descida antes do accionamento dos retrofoguetões que iniciam o regresso à Terra.



Módulo de Reentrada (Spuskaemiy Apparat - Cпускаемый Aппарат) – Podendo transportar até 3 tripulantes, tem um peso
de 2.835 kg, um comprimento de 2,14 metros, um diâmetro de 2,20 metros e um volume habitável de 3,85 m3. Possui 6
motores de controlo com uma força de 10 kgf que utilizam N2O4 e UDMH como propolentes. O Módulo de Descida permite
aos seus tripulantes o uso dos seus fatos espaciais pressurizados durante as fases de lançamento e reentrada atmosférica,
estando também equipado com o sistema de controlo do veículo, pára-quedas, janelas, sistema de comunicações e com os
assentos Kazbek-UM (Казбек-УМ). A aterragem é suavidade utilizando um conjunto de foguetões que diminui a velocidade
de descida alguns segundos antes do impacto no solo.

Durante o lançamento, acoplagem, separação, reentrada atmosférica e aterragem, o Comandante está sentado no assento central do
módulo com os restantes dois tripulantes sentados a cada lado.
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Módulo de Propulsão e Serviço (Priborno-agregatniy Otsek - приборно-аггрегатный отсек) – Tem um peso de 3.057 kg,
um diâmetro base de 2,2 metros e um diâmetro máximo de 2,7 metros. Está equipado com 16 motores de manobra orbital com
uma força de 10 kgf cada, e 8 motores de ajustamento orbital também com uma força de 10 kgf. Todos os motores utilizam
N2O4 e UDMH como propolentes. O sistema de manobra orbital possui um impulso específico de 305 s. O seu sistema
eléctrico gera 0,60 kW através de dois painéis solares com uma área de 10,70 m2.
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O foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG
O lançador 11A511U-FG Soyuz-FG (11A511У-ФГ Союз-ФГ - Форсуночными Головками) é uma versão melhorada do foguetão
11A511U Soyuz-U (11A511У Союз-У). Esta versão possui motores melhorados e sistemas aviónicos modernizados, além de
possuir um número de componentes fabricados fora da Rússia muito reduzido. O 11A511U-FG Soyuz-FG pertence à família do R-7
tendo também tem as designações Sapwood (NATO), SL-4 (departamento de Defesa dos Estados Unidos) e A-2 (Designação
Sheldom).
É um veículo de três estágios no qual o primeiro consiste em quatro propulsores laterais a combustível líquido que auxiliam o
veículo nos minutos iniciais do voo.
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Características físicas do foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG
Soyuz-FG

Blok-B, V, G, D

Blok-A

Blok-I

Б, В, Г, Д

A

И

Comprimento (m)

51,10

19,60

27,1

6,745

Diâmetro (m)

10,30

2,68

2,95

2,66

Massa bruta (kg)

298.400

43.400

99.500

25.300

Massa sem propolente (kg)

24.200

3.810

6.550

2.410

Massa do propolente (kg)

274.200

39.590

92.950

22.890

RD-108A

RD-011013

12

Motor

-

6 X RD-107A

Propolente

-

Querosene/LOX

Querosene/LOX

Querosene/LOX

Força – nível do mar (k)

2.971

838,5

792,48

-

Força – vácuo (k)

-

1.021,3

990,18

297,93

Impulso especifico (s)

-

310

245

-

Impulso especifico – vácuo (s)

-

-

311

359

Tempo de queima (s)

510

118

280

230

Lançamento

Data

Hora UTC

2010-011
2010-029
2010-052
2010-067
2011-012
2011-023
2011-067
2011-078
2012-022
2012-037

2-Abr-10
15-Jun-10
7-Out-10
15-Dez-10
4-Abr-11
07-Jun-11
14-ov-11
21-Dez-11
15-Mai-12
15-Jul-12

04:04:36.061
21:35:18.732
23:10:54.810
19:09:24.693
22:18:20.115
20:12:44,924
04:14:03,953
13:16:14,190
03:01:22,968
02:40:03,091

Veículo
Lançador
Ю15000-028
Б15000-032
Б15000-035
Б15000-034
И15000-036
И15000-037
И15000-038
И15000-039
Л15000-041
Л15000-042

Carga
Soyuz TMA-18 (36505 2010-011A)
Soyuz TMA-19 (36603 2010-029A)
Soyuz TMA-M (37183 2010-052A)
Soyuz TMA-20 (37254 2010-067A)
Soyuz TMA-21 (37382 2011-012A)
Soyuz TMA-02M (37633 2011-023A)
Soyuz TMA-22 (37877 2011-067A)
Soyuz TMA-03M (38036 2011-078A)
Soyuz TMA-04M (38291 2012-022A)
Soyuz TMA-05M (38671 2012-037A)

Os últimos lançamentos orbitais levados a cabo pelo foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG sem qualquer estágio superior.
Todos os lançamentos tiveram lugar desde o Cosmódromo de Baikonur. Tabela: Rui C. Barbosa.

O 11A511U-FG Soyuz-FG é capaz de colocar uma carga de 7.420 kg numa órbita média a 193 km de altitude e com uma inclinação
de 51,8º em relação ao equador terrestre.
O primeiro lançamento de um veículo 11A511 Soyuz deu-se a 28 de Novembro de 1966 a partir do Cosmódromo NIIP-5 Baikonur.
Neste dia o lançador 11A511 Soyuz (n.º 1) colocou em órbita o satélite Cosmos 133 Soyuz 7K-OK n.º 2 (02601 1966-107A). Por
seu lado o primeiro 11A511U Soyuz-U foi lançado a 18 de Maio de 1973, a partir do Cosmódromo NIIP-53 Plesetsk e colocou em
órbita o satélite Cosmos 559 Zenit-4MK (06647 1973-030A). O primeiro desaire com o 11A511U Soyuz-U ocorreu a 23 de Maio de
1974, quando falhou o lançamento de um satélite do tipo Yantar-2K a partir do Cosmódromo NIIP-53 Plesetsk. O primeiro
lançamento de um 11A511U-FG Soyuz-FG deu-se a 20 de Maio de 2001, tendo colocado em órbita o cargueiro Progress M1-6
(26773 2001-021A) em direcção à ISS.

12
13

Também designado 14D22
Também designado 11D55 ou RD461.
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Actividade extraveícular russa VDK-31
Por Jonathan McDowell14
A 20 de Agosto os cosmonautas Gennady Padalka e Yuri Malenchenko levaram a cabo uma actividade extraveícular no exterior da
estação espacial internacional. Designada VKD-31, este passeio espacial foi feito a partir do módulo Pirs. Gennady Padalka
envergava o fato extraveícular Orlan-MK n.º 5 enquanto que Yuri Malenchenko envergava o fato extraveícular Orlan-MK n.º 6. Às
1829UTC os cosmonautas ejectaram o pequeno satélite Sfera-53. Este satélite é um pequeno veículo passivo de calibração da
densidade do ar e ficou colocado numa órbita com um apogeu de 406 km de altitude, perigeu de 401 km de altitude e inclinação
orbital de 51,6º. O satélite foi ejectado utilizando um pequeno dispositivo manual que foi transportado a bordo do veículo de carga
Progress M-15M, enquanto que o próprio satélite foi transportado a bordo do veículo de carga Progress M-16M, segundo Andrey
Krasilnikov. O satélite tem uma massa de 8,0 kg e 0,53 metros de diâmetro.
A escotilha do Pirs foi despressurizada às 1518UTC e a foi aberta às 1537UTC. Os dois cosmonautas transferiram o guindaste
GsTM-2 desde o Pirs para o módulo Zarya. O guindaste GsTM-1, transferido em Fevereiro, estará agora disponível após o velho
módulo Pirs, lançado em 2001, ser eventualmente descartado. De seguida os dois homens procederam à colocação de mais cinco
escudos de detritos no módulo Zvezda. Os escudos de detritos DPP foram entregues em dois grupos (5 e 6), no Progress M-14M em
Janeiro de 2012. Os cosmonautas também recolheram um contentor da experiência Biorisk mas não foram capazes de colocar uma
cassete de exposição SKK. A escotilha foi encerrada às 2128UTC e posteriormente pressurizada às 2133UTC, para uma duração de
5 horas 51 minutos (escotilha aberta) ou 6 horas e 15 minutos (despressurização).

14

Original publicado em inglês no Jonathan Space Report n.º 665 a 21 de Agosto de 2012 e disponível em
http://planet4589.org/space/jsr/back/news.665
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Actividade extraveícular norte-americana US EVA-18
Por Jonathan McDowell15
A 30 de Agosto a astronauta Sunita Williams e o astronauta Akihiko Hoshide levaram a cabo uma actividade extraveícular
denominada US EVA-18 a partir da escotilha do módulo Quest utilizando os fatos extraveículares EMU 3011 e EMU 3015,
respectivamente. O objectivo deste passeio espacial era o de substituir uma unidade MBSU (Main Bus Switching Unit) avariada na
armação (ou estrutura) S0. Esta armação tem quatro MBSU designados de MBSU-1 a MBSU-4; duas unidades suplentes estão
armazenadas na plataforma ESP-2 no exterior do módulo Quest. Uma unidade suplente foi transportada para a ISS na missão STS114 e a segunda unidade foi transportada na missão STS-120; ambas não possuem números de série conhecidos publicamente.
A unidade avariada (MBSU-1) foi removida do S0 e temporariamente armazenada no ESP-2; a unidade transportada na missão STS114 foi removida da ESP-2 e transferida para a S0, tornando-se assim a ‘nova MBSU-1’. Porém, um parafuso problemático impediu
os astronautas de completar a instalação. Deixaram a nova MBSU-1 parcialmente aparafusada ao S0 e regressaram à escotilha,
deixando a estação espacial com dois dos seus oito grandes painéis solares fora do principal circuito de fornecimento de energia.
O módulo Quest foi despressurizado para esta actividade extraveícular às 1205UTC a 30 de Agosto, com uma duração de actividade
de 8 horas e 28 minutos (tempo de despressurização), 8 horas 17 minutos (seguindo a regra da NASA que conta o tempo a partir do
momento no qual os astronautas começam a utilizar o fornecimento interno de energia dos fatos extraveículares até ao fim dessa
utilização) ou 8 horas 14 minutos (tempo de abertura da escotilha).

15

Original publicado em inglês no Jonathan Space Report n.º 666 a 5 de Setembro de 2012 e disponível em
http://www.planet4589.org/space/jsr/jsr.html
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Lançamentos orbitais em Agosto de 2012
Em Agosto de 2012 foram levados a cabo 5 lançamentos orbitais e colocaram-se em órbita 8 satélites (um dos lançamentos não foi
bem sucedido tendo deixado a sua carga em órbitas inúteis). Desde 1957 e tendo em conta que até ao final de Agosto de 2012 foram
realizados 4881 lançamentos orbitais, 431 lançamentos foram realizados neste mês o que corresponde a 8,8% do total e a uma média
de 8,0 lançamentos por ano neste mês. É no mês de Janeiro no qual se verificam menos lançamentos orbitais (290 lançamentos que
correspondem a 5,9% do total de lançamentos com uma média de 5,3 lançamentos) e é no mês de Dezembro onde se verificam mais
lançamentos orbitais (num total de 484 lançamentos que correspondem a 9,9% com uma média de 9,0 lançamentos).
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Progress rápido para a ISS
O Progress M-16M (Прогресс М-16М) foi lançado às 1935:13,170UTC do dia 1 de Agosto de 2012 pelo foguetão 11A511U
Soyuz-U (Л15000-134) a partir do da Plataforma de Lançamento PU-1 do Complexo de Lançamento LC1 (17P32-5) do
Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão. Este é o quinto veículo de carga a ser lançado em 2012 para a estação espacial internacional
após o lançamento do Progress M-14M a 25 de Janeiro, do ATV-3 ‘Edoardo Amaldi’ a 23 de Março, do Progress M-15M a 20 de
Abril e do HTV-3 Kounotori-3 a 21 de Julho.
Este lançamento ficou assinalado pela utilização de procedimentos de aproximação à ISS distintos dos anteriores Progress M. Em
vez dos usuais dois dias de aproximação, o Progress M-16M demorou pouco mais de seis horas a acoplar com a estação espacial
internacional desde o seu lançamento. Este procedimento será no futuro utilizado tanto pelos veículos de carga como pelas missões
tripuladas da Rússia diminuindo assim o tempo que os cosmonautas passam no interior das cápsulas espaciais.
Mais uma vez a NASA decidiu designar um veículo pertencente a outra nação com uma designação que não corresponde á verdade.
Sendo esta a missão ISS-48P, a NASA designa este cargueiro como Progress-48, referindo-se assim ao número sequencial no
programa da estação espacial internacional. Porém, esta é uma designação que induz em erro muitos dos leitores.
Os cargueiros Progress M-M
Ao abandonar o seu programa lunar tripulado a União Soviética prosseguiu o seu programa espacial ao colocar sucessivamente em
órbita terrestre uma série de estações espaciais tripuladas nas quais os cosmonautas soviéticos e posteriormente russos estabeleceram
recordes de permanência no espaço. Começando inicialmente com estadias de curtas semanas e passando posteriormente para longos
meses, os cosmonautas soviéticos eram abastecidos no início pelas tripulações que os visitavam em órbita, mas desde cedo, e
começando com a Salyut-6, a União Soviética iniciou a utilização dos veículos espaciais de carga Progress. Os Progress
representaram um grande avanço nas longas permanências em órbita, pois permitiam transportar para as estações espaciais víveres,
instrumentação, água, combustível, etc. Os cargueiros são também utilizados para elevar as órbitas das estações, para descartar o lixo
produzido a bordo dos postos orbitais e para a realização de diversas experiências científicas.
Ao longo de 30 anos foram colocados em órbitas dezenas de veículos deste tipo que são baseados no mesmo modelo das cápsulas
tripuladas Soyuz e que têm vindo a sofrer alterações e melhorias desde então.
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A versão carga da Soyuz
O cargueiro 11F615A60 (7K-TGM) n.º 416 foi o 140º cargueiro russo a ser lançado. Destes, 43 foram do tipo Progress (incluindo o
cargueiro Cosmos 1669), 68 do tipo Progress M (incluindo o Progress M-SO1), 11 do tipo Progress M1 e 16 do tipo Progress M-M.
Os Progress 1 a 12 serviram a estação orbital Salyut-6; os Progress 13 a 24 e o Cosmos 1669 serviram a estação orbital Salyut-7; os
Progress 25 a 42, Progress M a M-43 e Progress M1-1, M1-2 e M1-5 serviram a estação orbital Mir. O cargueiro Progress M-SO1
também foi utilizado para transportar carga para a ISS ao mesmo tempo que servia para adicionar o módulo Pirs.
O veículo Progress M-M (11F615A60) é uma versão modificada do modelo 7K-TGM Progress (11F615A55), com um novo
computador TsVM-101 no lugar do velho computador Árgon-16 e com um novo sistema compacto digital de telemetria MBITS no
lugar do velho sistema de telemetria analógico. Estas alterações permitem um sistema de controlo mais rápido e eficiente, ao mesmo
tempo que permitem uma redução de 75 kg na massa total do sistema de aviónicos. A estrutura do novo sistema de controlo, a
arquitectura do software utilizado e das suas capacidades, bom como a sua natureza modular, permite um ajustamento mais fácil a
novos sensores.
Tal como os outros tipos de cargueiros, o Progress M-M é constituído por três módulos:
•

Módulo de Carga – GO “Gruzovoi Otsek” (Грузовой отсек) com um comprimento de 3,0 metros, um diâmetro de 2,3
metros e um peso de 2.520 kg, está equipado com um sistema de acoplagem e com duas antenas tipo Kurs;

•

Módulo de Reabastecimento – OKD “Otsek Komponentov Dozapravki” (Отсек Компонентов Дозаправки) com um
comprimento de 2,2 metros, um diâmetro de 2,2 metros e um peso de 1.980 kg, sendo destinado ao transporte de
combustível para as estações espaciais;

•

Módulo de Serviço PAO “Priborno-Agregatniy Otsek“ (Приборно Агрегатный Отсек) com um comprimento de 2,3
metros, um diâmetro de 2,1 metros e um peso de 2.950 kg, contém os motores do veículo tanto para propulsão como para
manobras orbitais. O seu aspecto exterior é muito semelhante ao dos veículos tripulados da série 17K-STM Soyuz TM
(11F732).

Esta alteração acontece devido ao facto que, tal como aconteceu com os foguetões 8K82K Proton-K, os sistemas de controlo
analógicos utilizados nos foguetões 11A511U Soyuz-U e 11A511U-FG Soyuz-FG são fabricados na Ucrânia. Como a agência
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espacial russa Roscosmos e o Ministério da Defesa Russo não querem depender de um fabricante estrangeiro, torna-se necessário
proceder a esta alteração nos lançadores pois os novos sistemas de controlo e telemetria são fabricados na Rússia.

A seguinte tabela indica os últimos dez veículos de carga colocados em órbita e o plano de lançamentos destes veículos até 2014:
Progress
M-07M (39P)
M-08M (40P)
M-09M (41P)
M-10M (42P)
M-11M (43P)
M-12M (44P)
M-13M (45P)
M-14M (46P)
M-15M (47P)
M-16M (48P)
M-17M (49P)
M-18M (50P)
M-19M (51P)
M-20M (52P)
M-21M (53P)
M-22M (54P)
M-UM

º de Série
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423 (?)

ORAD
37156
37196
37359
37396
37679
37857
38073
38222
38738

Designação
Internacional
2010-044A
2010-055A
2011-004A
2011-017A
2011-027A
2011-F03
2011-062A
2012-004A
2012-015A
2012-042A

Lançamento
10-Set-10
27-Out-10
28-Jan-11
27-Abr-11
21-Jun-11
24-Ago-11
30-Out-11
25-Jan-12
20-Abr-12
1-Ago-12
31-Out-12
12-Fev-13
24-Abr-13
30-Jul-13
23-Out-13
16-Fev-14
??-???-14

Acoplagem
12-Set-10
30-Out-10
31-Jan-11
29-Abr-11
23-Jun-11
02-ov-11
28-Jan-12
22-Abr-12
01-Ago-12
31-Out-12
14-Fev-13
26-Abr-13
01-Ago-13
25-Out-13
18-Fev-14
??-???-14

Separação
20-Fev-11
24-Jan-11
22-Abr-11
13-Out-11
23-Ago-11
23-Jan-12
19-Abr-12
30-Jul-12
11-Fev-13
??-Abr-13
23-Abr-13
29-Jul-13
15-Fev-14
06-Mar-14

Reentrada
20-Fev-11
24-Jan-11
26-Abr-11
??-Out-11
1-Set-11
25-Jan-12
28-Abr-12
20-Ago-12
??-Fev-13
??-Abr-13
??-Abr-13
??-Jul-13
??-Fev-14
??-Mar-14

Esta tabela indica os últimos dez lançamentos dos veículos de carga russos, bem como os seus próximos lançamentos.
Todos os lançamentos são levados a cabo desde o Cosmódromo de Baikonur por foguetões 11A511U Soyuz-U e tiveram
como destino a estação espacial internacional ISS. Em itálico encontram-se as datas previstas para os acontecimentos
indicados. Tabela: Rui C. Barbosa.

Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

94

Em Órbita

O foguetão 11A511U Soyuz-U
O foguetão 11A511U Soyuz-U (11A511У Союз-У) é a versão do lançador
11A511 Soyuz, mais utilizada pela Rússia para colocar em órbita os mais
variados tipos de satélites. Pertencente à família do R-7, o Soyuz-U também
tem as designações SS-6 Sapwood (NATO), SL-4 (departamento de Defesa
dos Estados Unidos), A-2 (Designação Sheldom). O Soyuz-U é fabricado
pelo Centro Espacial Estatal Progress de Produção e Pesquisa em Foguetões
(TsSKB Progress) em Samara, sobre contrato com a agência espacial russa.
O foguetão 11A511U Soyuz-U com o cargueiro Progress M tem um peso de
313.000 kg no lançamento, pesando aproximadamente 297.000 kg sem a sua
carga. Sem combustível o veículo atinge os 26.500 kg (contando com a
ogiva de protecção da carga). O foguetão tem uma altura máxima de 36,5
metros (sem o módulo orbital). É capaz de colocar uma carga de 6.855 kg
numa órbita média a 220 km de altitude e com uma inclinação de 51,6º em
relação ao equador terrestre. No total desenvolve uma força de 410.464 kgf
no lançamento, tendo uma massa total de 297.400 kg. O seu comprimento
atinge os 51,1 metros e a sua envergadura com os quatro propulsores laterais
é de 10,3 metros.
O módulo orbital (onde está localizada a carga a transportar) pode ter uma
altura entre os 7,31 metros e os 10,14 metros dependendo da carga. O
diâmetro máximo da sua secção cilíndrica varia entre os 2,7 metros e os 3,3
metros (dependendo da carga a transportar). O foguetão possui um sistema
de controlo analógico e tem uma precisão na inserção orbital de 10 km em
respeito à altitude, 6 segundos em respeito ao período orbital e de 2’ no que
diz respeito ao ângulo de inclinação orbital. É um veículo de três estágios,
sendo o primeiro estágio constituído por quatro propulsores laterais a
combustível líquido designados Blok B, V, G e D. Cada propulsor tem um
peso de 43.400 kg, pesando 3800 kg sem combustível. O seu comprimento
máximo é de 19,8 metros e a sua envergadura é de 3,82 metros. O tanque de
propolente (querosene e oxigénio) tem um diâmetro de 2,68 metros. Cada
propulsor tem como componentes auxiliares as unidades de actuação das
turbo-bombas (peróxido de hidrogénio) e os componentes auxiliares de
pressurização dos tanques de propolente (nitrogénio).
Cada propulsor tem um motor RD-117 e o tempo de queima é de cerca de
118 s. O RD-117 desenvolve 101.130 kgf no vácuo durante 118 s. O seu Ies
é de 314 s e o Ies-nm é de 257 s, sendo o Tq de 118 s. Cada motor tem um
peso de 1.200 kg, um diâmetro de 1,4 metros e um comprimento de 2,9
metros. Têm quatro câmaras de combustão que desenvolvem uma pressão
no interior de 58,50 bar. Este motor foi desenhado por Valentin Glushko.
O Blok A constitui o corpo principal do lançador e é o segundo estágio,
estando equipado com um motor RD-118. Tendo um peso bruto de 99500
kg, este estágio pesa 6.550 kg sem combustível e é capaz de desenvolver
99.700 kgf no vácuo. Tem um Ies de 315 s e um Tq de 280s. Como
propolentes usa o LOX e o querosene (capazes de desenvolver um Isp-nm
de 248 s). O Blok A tem um comprimento de 27,1 metros e um diâmetro de
2,95 metros. O diâmetro máximo dos tanques de propolente é de 2,66
metros.
Este estágio tem como componentes auxiliares as unidades de actuação das
turbo-bombas (peróxido de hidrogénio) e os componentes auxiliares de
pressurização dos tanques de propolente (nitrogénio). O motor RD-118 foi
desenhado por Valentin Glushko nos anos 60. É capaz de desenvolver uma
força de 101.632 kgf no vácuo, tendo um Ies de 315 s e um Ies-nm de 248 s.
O seu tempo de queima é de 286 s. O peso do motor é de 1.400 kg, tendo
um diâmetro de 1,4 metros, um comprimento de 2,9 metros. As suas quatro
câmaras de combustão desenvolvem uma pressão de 51,00 bar.
O terceiro e último estágio do lançador é o Blok I equipado com um motor RD-0110. Tem um peso bruto de 25.300 kg e sem
combustível pesa 2.710 kg. É capaz de desenvolver 30.400 kgf e o seu Ies é de 330 s, tendo um tempo de queima de 230 s. Tem um
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comprimento de 6,7 metros (podendo atingir os 9,4 metros dependendo da carga a transportar) e um diâmetro de 2,66 metros (com
uma envergadura de 2,95 metros), utilizando como propolentes o LOX e o querosene. O motor RD-0110, também designado RD461, foi desenhado por Semyon Ariyevich Kosberg. Tem um peso de 408 kg e possui quatro câmaras de combustão que
desenvolvem uma pressão de 68,20 bar. No vácuo desenvolve uma força de 30.380 kgf, tendo um Ies de 326 s e um tempo de
queima de 250 s. Tem um diâmetro de 2,2 metros e um comprimento de 1,6 metros. A tabela seguinte indica os últimos dez
lançamentos orbitais levados a cabo com o foguetão 11A511U Soyuz-U.
Lançamento

Data

Hora UTC

Veículo Lançador Local Lançamento Plat. Lanç.

2011-004

28-Jan-11

01:31:38.952

И15000-126

Baikonur

LC1 PU-5

2011-017

27-Abri-11 13:05:21.049

Ю15000-116

Baikonur

LC1 PU-5

2011-027

21-Jun-11

14:38:15,013

И15000-128

Baikonur

LC1 PU-5

2011-028

27-Jun-11

15:59:59,907

76012222

GIK-1 Plesetsk

LC16/2

2011-F03

24-Ago-11

13:00:08,041

Л15000-132

Baikonur

LC1 PU-5

2011-062

30-Out-11

10:11:12,006

И15000-129

Baikonur

LC1 PU-5

2012-004

25-Jan-12

23:06:39,934

И15000-127

Baikonur

LC1 PU-5

2012-015

20-Abr-12

15:50:24,124

Л15000-135

Baikonur

LC31 PU-6

2012-024

17-Mai-12

14:05:00,311

78031229

GIK-1 Plesetsk

LC16/2

2012-042

01-Ago-12

19:35:13,170

Л15000-134

Baikonur

LC1 PU-5

Carga
Progress M-09M
(37359 2011-004A)
Progress M-10M
(37396 2011-017A)
Progress M-11M
(37679 2011-027A)
Cosmos 2472
(37727 2011-028A)
Progress M-12M
Progress M-13M
(37857 2011-062A)
Chibis-M
(38051 2011-062C)
Progress M-14M
(38073 2012-004A)
Progress M-15M
(38222 2012-015A)
Cosmos 2480
(38335 2012-024A)
Progress M-16M
(38738 2012-042A)

Esta tabela mostra os últimos dez lançamentos levados a cabo utilizando o foguetão 11A511U Soyuz-U sem qualquer estágio
superior (Fregat ou Ikar). Este lançador continua a ser o vector mais utilizado pela Rússia. Tabela: Rui C. Barbosa.
Lançamento do Progress M-16M
Ao contrário do que acontece normalmente, não foram reveladas as datas de chegada a Baikonur dos diferentes componentes do
foguetão lançador 11A511U Soyuz-U (Л15000-134) bem como do veículo de carga 11Ф615А60 n.º 416 destinado à missão ISS48P (que posteriormente receberia a designação
Progress M-16M). No entanto, e sabendo que os
dois primeiros estágios do lançador foram
integrados a 6 de Março de 2012, pode-se concluir
que a entrega destes componentes deverá ter
ocorrido em fins de 2011 ou nos dois primeiros
meses de 2012. Por seu lado, o Progress M-16M
terá chegado a Baikonur entre 14 e 16 de Abril.
Tanto os componentes do foguetão lançador como
o veículo de carga, são transportados para o
Cosmódromo de Baikonur via caminhos-de-ferro
até à estação de Tyura-Tam. Aquí, e por se
encontrar em território do Cazaquistão, são
executados os devidos procedimentos alfandegários
com a respectiva vistoria dos vagões. Depois das
necessárias verificações alfandegárias, os comboios
são transferidos para a rede de caminho-de-ferro do
Cosmódromo de Baikonur e transportado para as
instalações do edifício de integração e montagem
da Área 112 (para o caso do foguetão lançador) e para a Área 254 (para o caso dos veículos de carga ou tripulados) onde são
preparados para o lançamento.
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Após a chegada ao cosmódromo do Progress M-16M foram realizados os testes integrados e autónomos do veículo, além de se
proceder à inspecção dos sistemas de rádio e à selagem do seu compartimento de carga contendo a maior parte dos itens a
transportar para a ISS.
A 13 de Julho teve lugar uma reunião da Comissão Técnica que decidiu proceder com o abastecimento do Progress M-16M. Após o
seu abastecimento o veículo seria transportado para as instalações do MIK 254 a 22 de Julho Os propolentes e os gases de
pressurização abastecidos seriam utilizados para as manobras orbitais e para as manobras de aproximação e acoplagem com a ISS.
No dia 25 de Julho o veículo era acoplado ao compartimento de transferência 11S517A2 n.º Л15000-098. Este compartimento é um
bloco cilíndrico que permite a união entre a carga a ser colocada em órbita e o último estágio do foguetão lançador, neste caso o
Blok-I. No dia 27 de Julho era levada a cabo uma inspecção por parte dos especialistas da Corporação RKK Energia ‘Sergei
Korolev’, sendo depois colocado no interior da carenagem de protecção, constituindo assim o Módulo Orbital. Este conjunto seria
transportado para o edifício de integração e montagem do lançador MIK-112 nesse mesmo dia e as operações de integração seriam
levadas a cabo nos dias 28 e 29.
Massa do veículo no lançamento
7.290 kg
Quantidade de propolente no sistema de propulsão –
incluindo um total de 250 kg reservado para a ISS

880 kg

Propolente no sistema de reabastecimento

680 kg

Oxigénio

28 kg

Ar

19 kg

Água no sistema de tanques Rodnik

420 kg

Carga no compartimento selado (massa total – 1.242 kg)
Equipamento para os sistemas
Controlo da composição da atmosfera SOGS

60 kg

Controlo do abastecimento de água SVO

55 kg

Sistema de controlo térmico SOTR

19 kg

Gestão de equipamento de bordo SUBA

0,03 kg

Fornecimento de energia SEP

24 kg

Controlo ambiental

18 kg

Meios de manutenção STOR e reparação

8 kg

Meios sanitários e de higiene SGO

127 kg

Equipamento de radioamador ‘Sputnik’

2 kg

Rações de alimentos, produtos frescos

359 kg

Equipamento médico, roupas, higiene pessoal, meios de
limpeza e de controlo do ar

135 kg

Equipamento para o módulo Zarya

18 kg

Equipamento para o módulo Pirs

3 kg

Equipamento para o módulo Rassvet

6 kg

Equipamento científico para experiências

23 kg

Meios de ventilação entre módulos

6 kg

Documentação de bordo, parcelas para a tripulação

28 kg

Entrega especial para os tripulantes russos

122 kg

Rações de alimentos norte-americanos

230 kg

Massa total de carga

2.639 kg
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Montagem do foguetão 11A511U Soyuz-U (Л15000-134) no interior das instalações do MIK 112. Imagens: RKK Energia
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Entretanto em órbita, o veículo de Carga Progress M-15N separava-se do módulo Pirs às 2027UTC do dia 22 de Julho. O objectivo
era o de tentar realizar uma nova manobra de aproximação e acoplagem dois dias mais tarde para testar a nova antena de navegação
Kurs-NA. A nova acoplagem estava prevista para ter lugar às 0157UTC do dia 24 de Julho, porém a manobra seria abortada quando
a nova antena falhou um auto-teste pelas 0123UTC e quando estava a ser activada. Colocada num modo passivo de acordo com os
protocolos de segurança, o Progress M-15M passou ao largo da ISS. A segunda tentativa de acoplagem foi adiada para o dia 28 de
Julho para não interferir com a chegada do veículo de carga japonês HTV-3 Kounotori-3. Resolvido o problema, que parece ter
surgido devido às temperaturas mais baixas do que era esperado, a antena seria reactivada pelas 2300UTC do dia 28 de Julho. Todos
os procedimentos e manobras de aproximação decorreram sem problemas e a acoplagem teve lugar às 0100UTC do dia 29 de Julho.
O Progress M-15M separar-se-ia pela última vez da ISS às 2119:19UTC do dia 30 de Julho e reentraria na atmosfera terrestre sobre
o Oceano Pacífico às 1612UTC do dia 20 de Agosto após realizar duas experiências em órbita, nomeadamente a Khlopushka de 6 a
14 de Agosto, e a Radar-Progress de 15 a 20 de Agosto.

No dia em que o Progress M-15M se separava definitivamente da ISS ocorria o transporte do foguetão lançador 11A511U Soyuz-U
(Л15000-134) com o veículo de carga 11Ф615А60 n.º 416 para a Plataforma de Lançamento PU-5 do Complexo de Lançamento
LC1 (17P32-5), iniciando-se dois dias de operações de preparação final para o lançamento. Como é tradição, o comboio abandonou
as instalações do MIK da Área 112 às 0100UTC, a hora em que o foguetão de Yuri Gagarin começou a ser transportada para a
mesma plataforma de lançamento que seria utilizada para o lançamento do Progress M-16M.
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Com os preparativos finais e a contagem
decrescente a decorrerem sem problemas, o
lançamento do veículo de carga 11Ф615А60 n.º
416 / Progress M-16M teria lugar às
1935:13,170UTC do dia 1 de Agosto. A tabela
mostra os tempos das diferentes fases do
lançamento e de seguida o denominado ciclograma
do voo até à acoplagem com a ISS.

Fase do lançamento
Ignição
Final da queima e separação do 1º estágio
Separação da carenagem de protecção
Final da queima do 2º estágio
Separação do 2º estágio / ignição do 3º estágio
Separação da grelha de ligação 2º / 3º estágio
Final da queima do 3º estágio
Separação do Progress M-16M

Tempo
(m:s)
0
1:58,78
2:41,16
4:45,05
4:47,30
4:57,05
8:45,88
8:49,18

Hora
(UTC)
1935:13,17
1937:11,95
1937:54,33
1939:58,22
1940:00,47
1940:10,22
1943:59,05
1944:02,35

Momentos iniciais da ignição do foguetão 11A511U Soyuz-U (Л15000-134). Imagem: RKK Energia
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Segundo dados do Centro de Controlo de
Korolev, TsUP, o Progress M-16M ficava
colocado numa órbita inicial com um apogeu a
244,57 km de altitude, perigeu a 194,36 km de
altitude, inclinação orbital de 51,66º e período
orbital de 88,59 minutos. Nesta altura os
parâmetros orbitais da ISS eram: apogeu a
420,16 km de altitude, perigeu a 401,70 km de
altitude, inclinação orbital de 51,66º e período
orbital de 92,55 minutos.
O Progress M-16M iniciava então uma
perseguição rápida à estação espacial
internacional, realizando uma série de
manobras orbitais para aproximar a sua órbita
à órbita da ISS. Este novo perfil de voo
envolveria somente quatro órbitas em vez das
usuais 34 órbitas. A primeira manobra teve
lugar durante a 1ª órbita às 2017:56UTC com
os motores do veículo a serem accionados
durante 52,9 s e proporcionando uma alteração
de velocidade (∆V) de 20,89 m/s. Após esta
manobra o veículo ficou colocado numa órbita
com um apogeu a 266,9 km de altitude,
perigeu a 221,6 km de altitude, inclinação
orbital de 51,65º e período orbital de 89,30
minutos. A segunda manobra orbital foi levada
a cabo na 2ª órbita às 2054:18UTC com os
motores do veículo a serem accionados
durante 30,7 s e proporcionando uma alteração
de velocidade 11,95 m/s. Após esta manobra o
Progress M-16M ficou colocado numa órbita
com um apogeu a 279,6 km de altitude,
perigeu a 261,8 km de altitude, inclinação
orbital de 51,66º e período orbital de 89,71
minutos. A 3ª manobra orbital teve lugar às
2138:55UTC, efectuando-se também na 2ª
órbita. Desta vez os motores do veículo foram
accionados durante 18,5 s e proporcionaram
um impulso de 7,00 m/s. Após esta manobra o
veículo de carga ficou colocado numa órbita
com um apogeu a 294,2 km de altitude,
perigeu a 262,3 km de altitude, inclinação orbital de 51,66º e período orbital de 89,96 minutos. Finalmente, a 4ª manobra orbital teve
lugar às 2210:30UTC (2ª órbita) com os motores a serem
accionados durante 18,4 s e proporcionaram um impulso de 7,00
m/s. Após esta manobra o veículo de carga ficou colocado numa
órbita com um apogeu a 306,0 km de altitude, perigeu a 281,9 km
de altitude, inclinação orbital de 51,64º e período orbital de 90,20
minutos.
A acoplagem com o módulo Pirs teve lugar às 0118:47UTC do dia
2 de Agosto após um voo e aproximação nominais e sem qualquer
problema, e com uma duração de 5 horas e 43 minutos. Após a
acoplagem e após a dissipação das forças residuais entre os dois
veículos, os ganchos do sistema de acoplagem são encerrados e o
controlo de atitude da ISS passou do centro de controlo russo para
o centro de controlo norte-americano (geralmente controlada pela
Centro de Controlo de Houston, a atitude da ISS é sempre
transferida para o Centro de Controlo de Korolev quando se dá a
chegada ou partida de um veículo espacial russo).
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Novo sucesso comercial do Ariane-5ECA
Um novo sucesso comercial marcou a missão VA208 da Arianespace com o foguetão europeu Ariane-5ECA e com a empresa
europeia mais uma vez a confirmar a sua posição de liderança no mercado internacional do lançamento de satélites. Desta vez o
Ariane-5ECA colocou em órbita dois novos satélites de comunicações, o Intelsat-20 e o Hylas-2

A carga da missão VA208: Intelsat-20 e Hylas-2
Baseado na plataforma LS1300, o satélite Intelsat-20 (ao lado) foi
construído pela Space Systems/Loral e tinha uma massa de 6.094 kg no
lançamento (2.989 kg sem propolente). Este satélite de comunicações é
estabilizado nos seus três eixos espaciais e as suas dimensões são 8,2 x
3,5 x 3,2 metros no lançamento, tendo uma envergadura de 32,4 metros
em órbita. Está equipado com dois paneis solares que fornecem 19,3 kW
de energia (no final do seu período útil de vida de 24 anos). A sua carga
de comunicações é composta por um total de 85 repetidores, sendo 60 de
banda Ku, 24 de banda C e 1 de banda Ka. Posicionado a 68,5º longitude
Este na órbita geossíncrona, o satélite pertencente à Intelsat irá fornecer
serviços de telecomunicações à Europa, África, Médio Oriente, Rússia e
Ásia.
O satélite Hylas-2 (em baixo) pertence à AVATI Communications e foi
construído pela OSC (Orbital Sciences Corporation) baseado no modelo
Star-2.4E. No lançamento tinha uma massa de 3.311 kg (1.532 kg sem
propolente) e as suas dimensões são 4,8 x 2,5 x 3,3 metros. O satélite é
estabilizado nos seus três eixos espaciais e está equipado com dois
painéis solares que fornecem 5,14 kW (no final da sua vida útil de 15
anos). A sua carga de comunicações é composta por 24 repetidores de
banda Ka. O Hylas-2 irá fornecer serviços de banda larga e
comunicações à Europa, Médio Oriente, e à zona Este e Sul do
continente africano.

O Ariane-5ECA
O super lançador europeu Ariane-5ECA é um lançador a
dois estágios, auxiliados por dois propulsores laterais a
combustível sólido. O Ariane-5ECA tem um peso bruto
de 777.000 kg, podendo colocar 16.000 kg numa órbita a
405 km de altitude com uma inclinação de 51,6º em
relação ao equador terrestre ou então 10.500 kg numa
órbita de transferência para a órbita geossíncrona. No
lançamento desenvolve 1.566.000 kgf. Tem um
comprimento total de 59,0 metros e o seu diâmetro base é
de 5,4 metros.
Os propulsores laterais de combustível sólido
desenvolvem mais de 90% da força inicial no lançamento.
Designados P241 (Ariane-5 EAP “Etage Acceleration a
Poudre”) cada propulsor tem um peso bruto de 278.330
kg, pesando 38.200 kg sem combustível e desenvolvendo 660.000 kgf no vácuo. O Ies é de 275 s (Ies-nm de 250 s) e o Tq é de 130s.
Os propulsores laterais têm um comprimento de 31,6 metros e um diâmetro de 3,05 metros. Estão equipados com um motor P241
que consome combustível sólido constituído por uma mistura de 68% de perclorato de amónia (oxidante), 18% de alumínio
(combustível) e 145 polibutadieno (substância aglutinante).
Cada propulsor é composto por três segmentos. O segmento inferior tem um comprimento de 11,1 metros e está abastecido com
106,7 t de propolente; o segmento central tem um comprimento de 10,17 metros e está abastecido 107,4 t de propolente, finalmente
o segmento superior (ou frontal) tem um comprimento de 3,5 metros e está abastecido com 23,4 t de propolente. Sobre o segmento
superior está localizada uma ogiva com um sistema de controlo. O processo de ignição é iniciado por meios pirotécnicos (assim que
o motor criogénico Vulcain do primeiro estágio estabiliza a sua ignição) e o propolente sólido queima a uma velocidade radial na
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ordem dos 7,4 mm/s (a queima é realizada de dentro para fora). O controlo de voo é feito através da tubeira móvel do propulsor que
é conduzida actuadores controlados hidraulicamente
O primeiro estágio do foguetão Ariane-5ECA,
denominado
H173
(EPC
“Etage
Principal
Cryotechnique”), tem um comprimento de 30,5 metros e
um diâmetro de 5,46 metros. Tem um peso bruto de
186.000 kg e um peso sem combustível de 12.700 kg. No
lançamento desenvolve 113.600 kgf (vácuo), com um Ies
de 434 s (Ies-nm de 335 s) e um Tq de 650 s. O seu motor
criogénico Vulcain-2 (com um peso de 1.800 kg, diâmetro
de 2,1 metros e comprimento de 3,5 metros) é capaz de
desenvolver 132.563 kgf no vácuo, com um Ies 440 s e um
Tq de 605 s. Tal como o Vulcain, utilizado no primeiro
estágio do Ariane-5G, o Vulcain-2 consome LOX e LH2.
O Vulcain-2 é desenvolvido pela Snecma.
O H173 é capaz de transportar mais 15.200 kg de
propolente devido a modificações feitas no tanque de
oxigénio líquido. Na parte superior do H173 encontra-se a
secção de equipamento VEB (Vehicle Equipment Bay) do
Ariane-5ECA onde são transportados os sistemas
eléctricos básicos, sistemas de orientação e telemetria, e o
sistema de controlo de atitude. A secção de equipamento é
desenvolvida pela Astrium SAS e tem uma altura de 1,13
metros e um peso de 950 kg.
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Lançamento Missão

Veículo lançador

Data de
Lançamento

Hora

2010-056

V197

L555

28-Out-10

21:51:00

2010-065

V198

L556

26-ov-10

18:39:00

2010-070

V199

L557

29-Dez-10

21:27:00

2011-012

VA201

L558

30-Mar-11

21:37:00

2011-022

VA202

L559

20-Mai-11

20:37:00

2011-041

VA203

L560

6-Ago-11

22:53:30

2011-049

VA204

L561

21-Set-11

21:23:00

2012-023

VA206

L562

15-Mai-12

21:33:00

2012-035

VA207

L563

5-Jul-12

21:36:00

2012-043

VA208

L564

2-Ago-12

21:50:00

Satélites
Eutelsat-W3B (37206 2010-056A)
BSAT-3b (37207 2010-056B)
Hylas-1 (37237 2010-065A)
Intelsat-17 (37238 2010-065B)
Hispasat-1E (37264 2010-070A)
Koreasat-6 (37265 2010-070B)
YahSat-1A (37392 2011-012A)
Intelsat ew Dawn (373932011-011B)
GSAT-8 ‘Insat-4G’ (37605 2011-022A)
ST-2 (37606 2011-022B)
Astra-1 (37775 2011-041A)
BSAT-3c/JCSAT-110R (37776 2011-041B)
Arabsat-5C (37809 2011-049A)
SES-2/CHIRP (37810 2011-049B)
JCSAT-13 (38331 2012-023A)
Vinasat-2 (38332 2012-023B)
Jupiter-1/EchoStar-17 (38551 2012-035A)
MSG-3 (38552 2012-035B)
Intelsat-20 (38740 2012-043A)
Hylas-2 (38741 2012-043B)

Características do veículo L564
A missão VA208 foi o 63º lançamento do foguetão Ariane-5 e o 4º em 2012. Este foi o 8º
Ariane-5ECA da fase de produção PB que foi assinado em Março de 2009 para garantir a
continuidade dos serviços de lançamento após a finalização da fase de produção PA que foi
constituída por 30 veículos. A fase de produção PB será composta por 35 Ariane-5ECA e cobre
o período de 2010 a 2016. Consequentemente, o lançador L564 é o 38º lançador a ser entregue à
Arianespace, integrado e verificado sob a responsabilidade da Astrium.
Na sua configuração de carga dupla e utilizando o sistema Sylda-5 “B” (Sylda-5 n.º 50-B com
uma altura de 6,1 metros) e uma carenagem longa (construída pela RUAG Aerospace AB) com
uma altura total de 17 metros e um diâmetro de 5,4 metros, o satélite Intelsat-20 ocupou a
posição superior colocado sobre um adaptador PAS 1194C (desenvolvido pela EADS-CASA) e
o satélite Hylas-2 a posição inferior colocado sobre um adaptador PAS 937S (desenvolvido pela
RUAG Aerospace AB) no interior do adaptador Sylda-5B. A carenagem estava protegida pelo
novo produto FAP (Fairing Acoustic Protection), que é utilizado desde a missão V175 (veículo
L534).

A missão VA208
O principal objectivo da missão VA208 era o de colocar os satélites Intelsat-20 e Hylas-2 numa
órbita de transferência para a órbita geossíncrona com um apogeu a 35.786 km de altitude,
perigeu a 250 km de altitude, inclinação orbital de 6,0º, argumento do perigeu de 178º e
longitude do nodo ascendente de -119,039º16.
Tendo em conta os adaptadores de carga e a estrutura Sylda-5, a performance total requerida do
lançador para a órbita descrita era de 10.183 kg, atingindo assim uma nova performance de voo e
batendo o anterior recorde de 10.051 kg estabelecido na missão V201 a 22 de Abril de 2001 pelo
foguetão Ariane-5ECA (L558) ao uma órbita standard com uma inclinação de 6º. Isto também
demonstra a capacidade do lançador em termos de massa de carga. Parte da margem de
performance é utilizada para reduzir a inclinação da órbita alvo.

16

Este valor é em relação a um eixo fixo (Ho – 3s) e passando pelo complexo de lançamento ELA3. O Ho é a referência temporal
básica (1 s antes da válvula de hidrogénio da câmara de combustão do motor Vulcain ser aberta). A ignição do Vulcain ocorre a H0 +
2,7 s.
Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

105

Em Órbita

Fases de voo
Tomando H0 como a referência temporal básica (1s antes da abertura da válvula de hidrogénio na câmara de combustão do motor
Vulcan do primeiro estágio EPC), a ignição do Vulcain ocorre a H0+2,7s. A confirmação da operação normal do Vulcain autoriza a
ignição dos dois propulsores laterais de combustível sólido (EAP) a H0+7,05s, levando ao lançamento.
A massa no lançamento é de cerca de 775.000 kg e a força inicial é de 13.000 kN (dos quais 90% é originada pelos EAP). Após uma
ascensão vertical de 5s para permitir que o lançador deixe o complexo ELA3, incluindo, em particular, os pilões eléctricos, o
foguetão executa uma operação de inclinação no plano da trajectória, seguindo-se uma operação de rotação cinco segundos mais
tarde para posicionar o plano dos EAP perpendicularmente ao plano da trajectória. O ângulo de azimute de lançamento foi de 93º em
relação a Norte.
A fase de voo dos EAP continua a
um ângulo de incidência nulo ao
longo do voo atmosférico e até à
separação
dos
propulsores
laterais. O propósito destas
operações é o de optimizar a
trajectória e assim maximizar a
performance, obter uma ligação
rádio satisfatória com as estações
no solo, e cumprir as cargas
estruturais e limites de controlo
de atitude. A sequência de
separação dos EAP é iniciada
quando um limite de aceleração é
detectado, quando o nível de
força do propolente sólido baixa.
A separação ocorre no segundo
imediato. Este é o tempo de
referência H1, e ocorre a cerca de
H0+140s a uma altitude de 66,4
km e a uma velocidade relativa de
2,007 km/s.
No resto do voo na fase EPC, o veículo segue uma regra de altitude controlada em tempo real pelo computador de bordo tendo por
base informações recebidas pela unidade de navegação. Esta regra optimiza a trajectória ao minimizar o tempo de queima e
consequentemente o consumo de propolente.

A carenagem de protecção é separada durante a fase de voo EPC logo que os níveis de fluxo aerodinâmico são suficientemente
baixos para não terem impacto na carga. Para a missão VA208, a separação da carenagem ocorreu a uma altitude de 107,5 km, 196
segundos após o lançamento. A fase de propulsão EPC tem como objectivo uma órbita predeterminada estabelecida em relação a
requisitos de segurança e á necessidade de controlar a operação quando o EPC cai de volta para a Terra no Oceano Atlântico.
O final da queima do motor Vulcain ocorre quando são atingidas as seguintes características orbitais: apogeu a 155,6 km de altitude,
perigeu a -1.019,1 km de altitude, inclinação orbital de 6,01º, argumento do perigeu de -44,96º e longitude do nodo ascendente de 118,92º. Este é o tempo de referência H2 e ocorre a H0+537,75s.
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O estágio criogénico principal cai então para o Atlântico após a separação, destruindo-se numa reentrada atmosférica a uma altitude
entre os 80 km e os 60 km devido às cargas geradas pelo atrito. O estágio deve ser despressurizado para evitar o risco de explosão
devido ao sobreaquecimento do hidrogénio residual. Uma válvula lateral do tanque de hidrogénio, actuada por um temporizador que
é activado pela separação do EPC, é utilizada para este propósito. Esta força lateral é também utilizada para fazer com que o EPC
entre numa rotação, reduzindo assim a dispersão dos detritos originados na reentrada. O ângulo de reentrada do estágio criogénico é
de -2,1º e a longitude do ponto de impacto é registada a 6,77º O.
O voo do ESC-A tem uma duração de cerca de 16 minutos. Esta fase de voo é finalizada por um comendo enviado pelo OBC,
quando o computador estima, a partir de dados calculados pela unidade de orientação inercial, que a órbita alvo foi atingida. Esta é a
referência temporal H3 e ocorre a H0+1.525,0s.
O propósito da fase balística seguinte é o de: a) orientar o conjunto na direcção requerida para a separação dos dois satélites e na
direcção necessária para a separação do adaptador Sylda-5; b) lenta rotação transversal antes da separação do Intelsat-20; c)
estabilização nos três eixos espaciais antes da separação da Sylda-5; d) colocar o conjunto numa lenta rotação antes da separação do
satélite Hylas-2; e) separação dos satélites Intelsat-20 e Hylas, além do adaptador Sylda-5; f) rotação final do conjunto a 45º/s; e g)
despressurização do estágio ESC-A (tanques de oxigénio líquido e hidrogénio líquido), precedida de uma fase de despressurização
que envolve a abertura simultânea de oito escapes SCAR. Estas operações contribuam para a gestão a curto e médio prazo da
distância mútua dos objectos em órbita. A fase balística da missão é composta por 23 fases elementares que incluem a separação dos
dois satélites e do adaptador Sylda-5.

Lançamento da missão VA208
Integração
A 4 de Maio de 2012 chegavam ao Porto de Pariacabo, Guiana Francesa, a bordo do navio de carga MN Colibri, vários componentes
do foguetão Ariane-5ECA (L564) nomeadamente o estágio criogénico principal, a secção compósita superior (o estágio criogénico
superior e a secção de equipamento), o sistema
adaptador Sylda e equipamento respectivo, além da
carenagem de protecção. Todos estes elementos seriam
removidos
da
embarcação
e
posteriormente
transportados para o Centro Espacial de Kourou. Nesta
altura encontravam-se em Kourou os componentes de
três foguetões Ariane-5ECA que seriam utilizados nas
missões VA206 (a 15 de Maio para o lançamento dos
satélites JCSAT-13 e Vinasat-2), VA207 (a 5 de Julho
para o lançamento dos satélites Jupiter-1/EchoStar-17 e
MSG-3) e na missão VA208.
A campanha para o lançamento da missão VA208 teve
início a 5 de Junho tendo sido no mesmo dia iniciado o

processo de integração do foguetão Ariane-5ECA com a colocação do estágio EPC
na plataforma móvel de lançamento no interior do edifício BIL (Basic Integration
Building), após a sua despressurização. Nesse dia e no dia seguinte procedeu-se à
transferência dos dois propulsores laterais de combustível sólido EAP, sendo
integrados no EPC a 12 de Junho. O sistema compósito superior foi despressurizado
e colocado em posição a 25 de Junho e o controlo de síntese do lançador ocorreu três
dias mais tarde. Nesta fase faz-se um controlo de qualidade do lançador que seria
aceite pela Arianespace a 4 de Julho. Entretanto, o satélite Intelsat-20 havia chegado
a Kourou a 26 de Junho, enquanto que o satélite Hylas-2 chegava a 6 de Julho. O
foguetão Ariane-5ECA era transferido do BIL para o FAB (Final Assembly
Building) a 16 de Julho.
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As respectivas campanhas de preparação para o lançamento dos dois
satélites no interior do edifício S5C teriam início a 13 de Julho (Intelsat20) e 18 de Julho (Hylas-2). Entre o dia 17 e 17 de Julho ocorria o
processo de abastecimento do satélite Intelsat-20, seguindo-se a sua
montagem no adaptador a 18 de Julho, a sua transferência para o BAF
ocorria no dia seguinte e a sua integração do Sylda a 20 de Julho. Por seu
lado, as operações de abastecimento do satélite Hylas-2 decorreram entre
18 e 20 de Julho. No dia 21 o satélite é colocado no seu adaptador com o
conjunto a ser transferido para o BAF a 23, sendo integrado no lançador
no dia 24 de Julho. A integração da carenagem com o adaptador Sylda
ocorria a 23 de Julho e a 25 de Junho ocorre a integração do sistema
compósito (Intelsat-20 + PAS 1194C + Sylda + carenagem) no lançador.
O ensaio geral do lançamento ocorreu a 27 de Julho e o Flight Readiness
Review, no qual se revê todos os procedimentos e preparativos para o
lançamento teve lugar no dia 27 de Julho, com o lançador a ser armado a
30 e 31 de Julho. No final do Flight Readiness Review é dada a luz verde
para o transporte do lançador para o Complexo de Lançamento ELA3
(ZL3) que ocorre a 1 de Agosto. O abastecimento da esfera de hélio do
estágio EPC teve lugar nesse mesmo dia e a contagem decrescente final
iniciava-se a 2 de Agosto.
A contagem decrescente final inicia-se a H0 – 7h 30m e inclui todas as
operações de preparação do lançador, satélites e base de lançamento. A
execução correcta de todas as operações leva à autorização da ignição do
motor Vulcain seguindo-se a ignição dos propulsores laterais de
combustível sólido na hora de lançamento seleccionada, o mais cedo
possível dentro da janela de lançamento para os satélites. A contagem
decrescente termina com uma sequência sincronizada gerida pelos
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computadores do Ariane-5ECA e que se inicia a H0-7 m. Em alguns casos, uma sequência pré-sincronizada pode ser necessária para
optimizar o abastecimento do estágio criogénico principal. Se uma paragem na contagem decrescente coloca o tempo Ho fora da
janela de lançamento, o lançamento é adiado para D+1 ou D+2, isto é um ou dois dias depois da data inicial de lançamento,
dependendo do problema e da solução adoptada.
A janela de lançamento para a missão VA208 decorria entre as 2054UTC e as 2151UTC do dia 2 de Agosto, com uma duração de 57
minutos.

A H0-7h 30m, no início da contagem decrescente final, procede-se á verificação dos sistemas eléctricos e aos procedimentos de
preparação e configuração do EPC e do motor Vulcain para o condicionamento térmico e posterior abastecimento. Os preparativos
finais da plataforma de lançamento decorrem a H0-6h com o encerramento de portas, remoção das barreiras de segurança e
configuração dos circuitos de fluidos em preparação do abastecimento do lançador. Nesta fase, o programa de voo é inserido nos
computadores do Ariane-5ECA e procede-se ao teste das
ligações de rádio entre o lançador e o centro de controlo. O
alinhamento das unidades de orientação inercial decorre nesta
fase dos preparativos para o lançamento. A evacuação do pessoal
técnico da plataforma de lançamento ocorre a H0-5h e inicia-se o
abastecimento do EPC em quatro fases: primeiro, dá-se a
pressurização dos tanques de abastecimento (este procedimento
tem uma duração de 30 minutos); segundo, procede-se ao
condicionamento térmico das condutas de abastecimento para
assim poderem lidar com as baixas temperaturas dos propolentes
criogénicos (este procedimento tem uma duração de 30 minutos);
terceiro, dá-se o abastecimento dos tanques de propolente com
hidrogénio líquido e com oxigénio líquido (o abastecimento tem
uma duração de 2h); e finalmente quarto, mantém-se o
abastecimento até ao início da sequência sincronizada.
A pressurização dos sistemas de controlo de atitude e de
comando ocorre a H0-5h. A H0-4h inicia-se o abastecimento do
estágio superior criogénico ESC-A, sendo também feito em
quatro fases: pressurização dos tanques de abastecimento (este
procedimento tem uma duração de 30 minutos);
condicionamento térmico durante 30 minutos das condutas de
abastecimento para assim poderem lidar com as baixas
temperaturas dos propolentes criogénicos; abastecimento dos
tanques de propolente com hidrogénio líquido e com oxigénio
líquido (o abastecimento tem uma duração de 1h); e finalmente
mantém-se o abastecimento até ao início da sequência
sincronizada.
O condicionamento térmico do motor Vulcain ocorre a H0-3h. Os
preparativos para o início da sequência sincronizada têm lugar a H0-30m e a sequência sincronizada iniciou-se às 2143UTC (H0-7m)
do dia 2 de Agosto. As operações da sequência sincronizada são controladas de forma automática e exclusivamente pelo computador
operacional de verificação e comando CCO (Operational Checkout-Computer) localizado no Complexo de Lançamento ELA3.
Durante esta sequência, todos os elementos que estão envolvidos no lançamento são sincronizados pelo tempo de contagem
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decrescente distribuídos por todo o centro espacial. Durante a fase inicial, e até H0 – 6s, o lançador é gradualmente transferido para a
sua configuração de voo pelo computador CCO. Se a sequência sincronizada é suspensa, o lançador é transferido de forma
automática para a sua configuração a H0-7m. Na segunda fase da sequência (uma fase irreversível) que decorre entre H0-6s até H03,2s, a sequência sincronizada já não é dependente da contagem decrescente do centro espacial, operando de acordo com um relógio
interno. A fase final é a ignição do lançador. A sequência de ignição é controlada exclusivamente pelo computador de bordo OBC
(On-Board Computer). Os sistemas no solo executam um número de acções em paralelo com a sequência de ignição de bordo.
A H0-6m 30s finaliza o abastecimento de hidrogénio líquido e de
oxigénio líquido com os volumes de propolente ao nível necessário para
a missão. Nesta altura são abertas as válvulas de inundação de
segurança da plataforma de lançamento e são armadas as barreiras das
condutas de segurança pirotécnicas. A esfera de hélio do estágio ESC-A
é isolada a H0-6m. A H0-4m dá-se a pressurização dos tanques do
estágio EPC, o isolamento dos tanques e início da purga da interface
umbilical entre os sistemas do solo e o estágio EPC. Nesta altura é
finalizado o abastecimento de oxigénio líquido ao estágio superior,
fazendo-se a transição do oxigénio líquido para a pressão de voo. O
final do abastecimento de hidrogénio líquido ao estágio superior dá-se a
H0-3m 40s e procede-se ao cálculo do tempo H0, verificando-se que o
segundo computador de bordo foi alterado para ‘modo de observação’.
A H0-3m 10s o hidrogénio líquido do estágio superior criogénico
encontra-se na pressão de voo. O valor do H0 é inserido nos dois
computadores de bordo a H0-3m e é comparado com o valor a H0 no
solo.
O aquecimento eléctrico das baterias do EPC e da secção de
equipamento do lançador dá-se a H0-2m 30s ao mesmo tempo que se
procede à desactivação do sistema de aquecimento eléctrico do sistema
de ignição do motor Vulcain-2. A H0-2m dá-se a abertura das
membranas das válvulas do Vulcain-2 e a válvula do condicionamento
térmico do motor é encerrada. A pré-deflexão do da tubeira HM7B
ocorre a H0-1m 50s e o fornecimento de energia eléctrica ao lançador é
transferido para a fonte a bordo do lançador a H0-1m 5s. Nesta fase
termina a pressurização dos tanques do estágio ESC-A a partir do solo e
inicia-se a verificação da selagem das válvulas do estágio.
O início do sistema de controlo automático da sequência de ignição tem
lugar a H0-37s, ao mesmo tempo que são activados os gravadores de
bordo e são armadas as linhas de segurança pirotécnicas. Segue-se a H030s a verificação da purga do circuito umbilical entre o solo e o
lançador e são abertas as válvulas do estágio EPC. Os sistemas de
controlo de atitude do estágio EPC são activados a H0-22s, dando-se
nesta altura a autorização para a transferência para o controlo de bordo.
O sistema de correcção do efeito POGO é activado a H0-16,5s e
procede-se à ventilação da carenagem e da secção de equipamento do
lançador. As válvulas do sistema de supressão de ondas de choque são abertas a H0-12s.
A sequência irreversível inicia-se a H0-6s com a activação e ignição do sistema AMEF para queimar o hidrogénio residual que se
possa ter acumulado na plataforma de lançamento. São enviados os comandos para a retracção dos braços de abastecimento
criogénico. O fusível de controlo de comunicação de informação é transferido para o lançador.
A sequência de ignição inicia-se a H0-3s com a verificação do estado do computador, transferência dos sistema de orientação inercial
para o modo de voo, monitorização das pressões do oxigénio e do hidrogénio líquido, e activação das funções de controlo de
navegação, orientação e atitude. A deflexão da tubeira HM7B é verificada a H0-2,5s e a H0-1,4 é encerrada a válvula de purga do
motor. A H0-0,2s é verificada a recepção do sinal de ‘retracção dos braços criogénico’ enviado pelo computador de bordo.
Entre H0 e a H0+6,65s dá-se a ignição do motor Vulcain-2 e a verificação da sua operação correcta (o tempo a H0+1s corresponde à
abertura da válvula da câmara de hidrogénio). O final da verificação da operação motor principal ocorre a H0+6,9s e a ignição dos
propulsores laterais de combustível sólido ocorre a H0+7,05s.
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O lançamento da missão VA208 teve lugar às 2150UTC com o lançador a abandonar a plataforma de lançamento a T+7,30s. A
T+12,62s iniciava-se a manobra de inclinação e a T+17,05s iniciava-se a manobra de rotação do lançador em torno do seu eixo
longitudinal. Esta manobra terminava a T+32,05s. O foguetão Ariane-5ECA atingia a velocidade do som a T+47,9s. A separação
dos dois propulsores laterais de combustível sólido dava-se a T+2m 21s e a separação das duas metades da carenagem de protecção
ocorreu a T+3m 16s.
A telemetria do lançador começava a ser recebida pela estação
de Natal a T+8m 11s e a T+8m 58s terminava a queima do
estágio criogénico principal EPC, com a sua separação a ter
lugar a T+9m 4s. A ignição do estágio criogénico superior
ocorria a T+9m 8s e os dados telemétricos do lançador
começavam a ser recebido pela estação da Ilha de Ascensão a
T+13m 41s, começando a ser recebidos na estação de
Libreville a T+18m 11s (depois dos dados deixarem de ser
recebidos na Ilha de Ascensão a 17m 41s – e em Natal – 12m
11s). Entretanto, o ponto de altitude mínima na trajectória (a
140,4 km) é atingido a T+14m 41s. A estação de Malindi
começava a receber a telemetria do Ariane-5ECA a T+22m
56s.
O final da queima do estágio superior ESC-A ocorria a T+25m 25s com o lançador a entrar na fase balística. O procedimento para a
separação do satélite Intelsat-20 iniciava-se a T+25m 30s com a orientação do conjunto e posterior estabilização, seguindo-se a
estabilização do satélite a T+27m 21s e a sua separação às 2218UTC (T+28m 2s).
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O conjunto é agora formado pelo estágio ESC-A, pelo adaptador Sylda-5 e pelo satélite Hylas-2. Logo após a separação do Intelsat20, procedia-se à estabilização do conjunto e iniciava-se o procedimento de orientação em preparação da separação do adaptador
Sylda-5 que ocorria a T+33m 3s. De seguida (T+33m 13s) iniciava-se a manobra de orientação e estabilização para a separação do
satélite Hylas-2 que ocorria às 2224UTC (T+34m 18s).
Com os dois satélites agora em órbita, era tempo de colocar o estágio ESC-A numa órbita segura e afastada dos satélites. O estágio
era orientado para a manobra de separação a T+34m 32s e colocado com uma rotação de 45º/s a T+38m 43s. O tanque de oxigénio
era colocado em modo passivo a T+39m 59s e o início do modo passivo para o ESC-A dava-se a T+44m 22s.
A separação dos satélites teve lugar numa órbita com um apogeu a 35.960 km de altitude (apogeu alvo de 35.934 km), perigeu a
249,9 km de altitude (perigeu alvo de 249,5 km) e inclinação orbital de 5,99º (inclinação orbital alvo de 6º). Após a separação ambos
os satélites utilizariam os seus próprios meios de propulsão para atingir a órbita geossíncrona.

O lançamento do 50º foguetão Ariane-5ECA
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Desaire com o Proton-M
O lançamento dos satélites de comunicações Telkom-3 e Express-MD2
constituiu a sexta missão comercial da International Launch Services (ILS) em
2012, sendo o 379º lançamento de um foguetão da família Proton. Infelizmente,
e mais uma vez devido a problemas registados no estágio Briz-M, os dois
satélites acabaram por ser perdidos em órbitas inúteis, constituindo assim um
forte golpe para este lançador.

O foguetão 8K82KM Proton-M/Briz-M
Tal como o 8K82K Proton-K (Прото́н-K), o 8K82KM Proton-M (Прото́н-M) é
um lançador a três estágios podendo ser equipado com um estágio superior BrizM ou então utilizar os usuais estágios Blok DM. As modificações introduzidas
no Proton incluem um novo sistema avançado de aviónicos e uma ogiva com o
dobro do volume em relação ao 8K82K Proton-K, permitindo assim o transporte
de satélites maiores. Em geral este lançador equipado com o estágio Briz-M,
construído também pela empresa Khrunichev, é mais poderoso em 20% e tem
maior capacidade de carga do que a versão anterior equipada com os estágios
Blok DM construídos pela RKK Energia.
O 8K82KM Proton-M/Briz-M em geral tem um comprimento de 53,0 metros,
um diâmetro de 7,4 metros e um peso de 712.800 kg. É capaz de colocar uma
carga de 21.000 kg numa órbita terrestre baixa a 185 km de altitude ou 2.920 kg
numa órbita de transferência para a órbita geossíncrona, desenvolvendo para tal
no lançamento uma força de 965.580 kgf. O Proton-M é construído pelo Centro
Espacial de Pesquisa e Produção Estadual Khrunichev, tal como o Briz-M.
Neste lançamento foi utilizado um estágio superior Briz-M Fase III. Esta é uma
recente melhoria deste estágio que utiliza dois novos tanques de pressão (com
uma capacidade de 80 litros), substituindo os anteriores seis tanques de
dimensões mais pequenas. Procedeu-se ainda a uma recolocação dos
instrumentos de comando para a zona central do tanque para assim mitigar as
cargas de choque que o tanque de propolente adicional é ejectado.
O primeiro lançamento do foguetão 8K82KM Proton-M/Briz-M teve lugar a 7
de Abril de 2001 (0347:00,525UTC) quando o veículo 53501 utilizando o
estágio Briz-M (88503) colocou em órbita o satélite de comunicações Ekran-M
18 (26736 2001-014A) com uma massa de 1.970 kg a partir do Cosmódromo
GIK-5 Baikonur (LC81 PU-24).
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Proton-M

8S810M

8S811

8S812M

Briz-M

DM-2

Comprimento (m)

53,0

21,0

14,0

6,5

2,61

7,10

Diâmetro (m)

7,4

7,4

4,15

4,15

4,10

3,70

Massa bruta (kg)

712.800

450.400

167.828

50.747

22.170

17.300

Massa sem propolente (kg)

31.000

11.715

4.185

2.370

2.300

Massa do propolente (kg)

419.400

46.562

19800

15.000

RD-0212

S5.98M

RD-58M

UDMH/N2O4

RP-1/LOX

156.113
17

18

Motor

-

6 X RD-276

Propolente

-

UDMH/N2O4

UDMH/N2O4

UDMH/N2O4

Força – nível do mar (k)

2.971

10.532,34

-

-

Força – vácuo (k)

-

-

2.399

613,8

19,6

85,02

Impulso especifico (s)

-

285

-

-

-

-

Impulso especifico – vácuo (s)

-

-

327

325

326

352

Tempo de queima (s)

647,1

108

206

238

3.000

600

4 X RD-0210

Modificações
A mais recente modificação levada a cabo no
lançador Proton-M/Briz-M (Fase III) permite
colocar numa órbita de transferência para a
órbita geossíncrona uma carga de 6.150 kg,
tendo um aumento de massa de 1.150 kg em
relação à versão original do lançador.
Entretanto, foi já iniciada uma nova fase de
modificações (Fase IV) que deverá terminar
em 2013 com a capacidade de carga a ser
aumentada para 6.300 kg para uma órbita de
transferência para a órbita geossíncrona e uma
velocidade residual de 1,5 km/s para a órbita
geossíncrona.

17

Também designado RD-275M ou 14D14M. O motor RD-275 resultou dos melhoramentos ao motor RD-253 levados a cabo entre
1987 e 1993 com o intuito de se produzir uma versão mais potente do motor RD-253. Uma força superior em 7,7% foi conseguida
ao aumentar a pressão na câmara de combustão e permitiu elevar a massa da carga para a órbita geostacionária em mais de 600 kg.
Este motor foi pela primeira vez utilizado no lançador Proton-M em 1995. A Energomash começou o desenvolvimento de uma
versão mais potente do motor RD-275 em 2001, tendo uma potência 5,2% superior o que permite mais 150 kg de carga para a órbita
geossíncrona.
18
Também designado 8D411K, RD-465 ou 8D49.
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Fase

Plataforma

18:48:57,969 93520 / 99521

III

LC200 PU-39

04-ov-11

12:51:41.000 99523 / 53539

I

LC81 PU-24

2011-070

25-ov-11

19:10:33.929 93525 / 99527

III

LC200 PU-39

2011-074

11-Dez-11

11:16:59.998 93523 / 99525

III

LC200 PU-39

2012-007

14-Fev-12

19:36:36,986 93524 / 99526

III

LC200 PU-39

2012-011

25-Mar-12 12:10:32,079 93528 / 99537

III

LC200 PU-39

2012-015

23-Abr-12

22:18:12,966 93527 / 99529

III

LC200 PU-39

2012-026

17-Mai-12

19:12:13,975 93529 / 99530

III

LC81 PU-24

2012-036

09-Jul-12

18:38:29,994 93530 / 99531

III

LC81 PU-24

2012-044

06-Ago-12

19:31:00,018 93531 / 99532

III

LC81 PU-24

Lançamento

Data

2011-058

19-Out-11

2011-064

Hora (UTC)

º Série

Satélites
Viasat-1
(37843 2011-058A)
Cosmos 2475
(37867 2011-064A)
Cosmos 2476
(37868 2011-064B)
Cosmos 2477
(37869 2011-064C)
AsiaSat-7
(37933 2011-070A)
Amos-5
(37950 2011-074A)
Luch-5A
(37951 2011-074B)
SES-4
(38087 2012-007A)
Intelsat-22
(38098 2012-011A)
YahSat-1B
(38245 2012-015A)
imiq-6
(38342 2012-026A)
SES-5
(38652 2012-036A)
Telkom-3
(38744 2012-044A)
Express-MD2
(38745 2012-044B)

Esta tabela indica os últimos dez lançamentos levados a cabo utilizando o foguetão 8K82KM Proton-M/Briz-M referindo-se as
várias fases de desenvolvimento. Todos os lançamentos são levados a cabo a partir do Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão.
Tabela: Rui C. Barbosa

Telkom-3 e Express-MD2
O satélite Telkom-3 foi construído pela ISS Reshtenev com o seu
equipamento de comunicações a ser fornecido pela Thales Alenia
Space. O seu objectivo era o de responder ao aumento da demanda
de repetidores no serviço de comunicações por satélite da
Indonésia, e em particular para o Grupo Telkom. Assim, o satélite
fora construído não só para um propósito comercial e para a
melhoria da capacidade de comunicações por satélite, mas também
para as necessidades governamentais tais como defesa e segurança
(militares), bem como para as operações governamentais das firmas
estatais. O satélite tinha uma capacidade de 42 repetidores activos,
consistindo de
24 repetidores
a 36 MHz em
banda C, 8
repetidores em
54 MHz em banda C e 4 repetidores em 36 MHz, juntamente com 6 repetidores
a 54 MHz em banda Ku. O satélite era baseado no modelo Express-1000N e
tinha uma massa de 1.600 kg.
Por seu lado, o satélite russo Express-MD2 era um pequeno satélite de
comunicações desenhado e fabricado pelo Centro de Pesquisa e Produção
Espacial Khrunichev após um contrato com a Companhia de Comunicações por
Satélite da Rússia. O programa havia sido assinado no âmbito do programa de
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renovação da constelação orbital civil estatal russa e no âmbito do programa espacial russo entre 2006 e 2015. O objectivo do
satélite era a retransmissão de dados para múltiplos utilizadores, além da transmissão de canais desportivos através de 8 repetidores
de banda C e 1 repetidor de banda L. O satélite era baseado no modelo Yakhta e tinha uma massa de 1.140 kg, teria uma vida útil de
10 anos.

Lançamento
Adiado várias vezes por problemas técnicos com a carga e com o estágio Briz-M, o lançamento acabou por ter lugar às
1931:00,018UTC19. A sequência de ignição verifica se todos os motores estão a funcionar de forma nominal antes de se permitir o
lançamento. O foguetão ascende verticalmente durante cerca de 10 segundos. O controlo de arfagem, da ignição e fim de queima dos
motores, o tempo de separação da ogiva de protecção e o controlo de atitude, são todos calculados para que os estágios extintos
caíam nas zonas pré-determinadas.

19

Estes foram fornecidos pela GKPTs Khrunichev.
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Os três estágios do foguetão 8K82KM Proton-M (93531) desempenharam as suas funções sem qualquer problema colocando o
estágio superior Briz-M (99532) numa trajectória suborbital a partir da qual iria colocar os dois satélites numa órbita geossíncrona.
O processo de separação entre o terceiro estágio e o estágio Briz-M é iniciado com o final da queima dos motores vernier, seguido
da quebra das ligações mecânicas entre os dois estágios e da ignição dos retro-foguetões de combustível sólido para afastar o terceiro
estágio do Briz-M. Imediatamente após a separação entre o terceiro estágio e o estágio Briz-M, são accionados os motores de
estabilização do estágio superior para eliminar a velocidade angular resultante da separação e proporcionar ao Briz-M a orientação e
estabilidade ao longo da trajectória suborbital onde se encontra antes da sua primeira ignição. A tabela ao lado mostra os parâmetros
da trajectória suborbital atingida e a tabela em baixo mostra os parâmetros orbitais após a primeira queima do Briz-M (órbita de
suporte).
A segunda queima do Briz-M é executava no primeiro nodo de ascensão da órbita de suporte e após esta queima a Unidade de
Ascensão atinge uma órbita intermédia. A terceira e quarta queima irão ter lugar após a Unidade de Ascensão executar uma órbita
em torno do planeta e têm lugar no perigeu, formando uma órbita de transferência com um apogeu próximo do que será conseguido
na órbita final. As duas primeiras queimas do Briz-M ocorrem de forma nominal, porém a terceira queima termina após somente 7
segundos de ignição quando deveria funcionar por 18 minutos e 5 segundos. Em resultado, as queimas posteriores do Briz-M não
ocorrem. O tanque auxiliar de combustível separa-se como previsto, o mesmo acontecendo pouco depois aos dois satélites que são
colocados em órbitas inúteis. A tabela seguinte mostra as diferentes fases do lançamento tal como deveriam ter ocorrido e na página
seguinte os planos do lançamento.
Tempo (hh:mm:ss)

Evento

00:00:00

Ignição

00:01:55

Ignição do 2 estágio

00:02:00

Final da queima do 1º estágio. Separação 1º / 2º estágio

00:05:24

Ignição vernier do 3º estágio

00:05:26

Final da queima do 2º estágio

00:05:27

Separação 2º / 3º estágio

00:05:30

Ignição 3º estágio

00:05:45

Separação da carenagem

00:09:30

Final da queima do 3º estágio

00:09:42

Final da queima vernier 3º estágio. Separação 3º / Briz-M

00:11:16

Primeira queima Briz-M

00:15:22

Final da primeira queima Briz-M

01:07:25

Segunda queima Briz-M

01:25:20

Final da segunda queima Briz-M

03:28:54

Terceira queima Briz-M

03:46:59

Final da terceira queima Briz-M

03:48:20

Separação do tanque auxiliar de propolente

08:46:06

Quarta queima Briz-M

08:59:12

Final da quarta queima Briz-M

09:13:20

Separação Telkom-3

09:43:20

Separação Express-MD2

Uma Comissão de Inquérito foi formada para determinar as causas do problema. No entanto uma rápida análise dos dados
disponíveis através da telemetria recepcionada, permite determinar o bom funcionamento do sistema de gestão do estágio Briz-M.
Porém, os dados mostram que o motor não originou a força nominal de funcionamento, o que levou à sua desactivação,
provavelmente devido ao bloqueio de uma das condutas de pressurização do tanque auxiliar de propolente.
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Todos os dados sobre o lançamento foram eliminados da página oficial da empresa Khrunichev na Internet. Entretanto, o principal
responsável pela empresa estatal iria demitir-se a 15 de Agosto em consequência do ocorrido e após críticas por parte de Vladimir
Putin.
A 12 de Setembro a Comissão Governamental confirmava que a falha no Briz-M se deveu ao defeito de fabrico num dos
componentes do sistema de pressurização do estágio superior Briz-M.

Estes dois esquemas mostram as diferentes fases do lançamento que deveria colocar em órbita geossíncrona os satélites de
comunicações Telkom-3 e Express-MD2. Imagens: Khrunichev
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Novo satélite para a Intelsat desde o Pacífico
O segundo satélite para a Intelsat a ser colocado em órbita num espaço de quase duas semanas foi lançado a 19 de Agosto de 2012 a
partir de uma plataforma de lançamento flutuante em plano Oceano Pacífico. Este foi o segundo de três lançamentos que a Sea
Launch prevê realizar em 2012 após o lançamento do satélite Intelsat-19, a 1 de Junho, e antes do lançamento do satélite Eutelsat70B previsto para 15 de Novembro.

O lançador Zenit-3SL/DM-SL
O foguetão Zenit-3SL/DM-SL pertence à família dos lançadores Energia e foi desenvolvido, na sua versão original como 11K77
Zenit-2, para servir como substituto dos lançadores derivados a partir de mísseis balísticos intercontinentais utilizados desde os anos
60.

O desenvolvimento do Zenit foi iniciado em
1978 e os primeiros testes do primeiro estágio
Zenit-1 foram iniciados em 1982, tendo os
trabalhos na primeira plataforma destes lançadores sido concluídos em Dezembro de 1983. Apesar de todos os trabalhos nas
instalações de apoio para os veículos estarem prontas, o primeiro lançamento foi sucessivamente adiado devido aos problemas no
desenvolvimento do primeiro estágio.
Finalmente a 13 de Abril de 1985 foi iniciada uma série de lançamentos de ensaio que se prolongou até 1987 colocando em órbita
uma série de cargas experimentais, findos os quais todo o sistema do Zenit foi aceite para uso militar.
Uma versão do seu primeiro estágio foi utilizada como propulsor lateral do potente 11K25 Energia, entretanto abandonado. Foram
construídas duas plataformas em Baikonur, mas outras plataformas em GIK-1 Plesetsk nunca foram concluídas sendo entretanto
convertidas para serem utilizadas com os Angara.
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Desde o inicio do programa que estava prevista a construção de um lançador a três estágios, o Zenit-3, para colocar cargas na órbita
geossíncrona. Esta versão utilizaria o estágio 11D68 Blok-D já utilizado no 11A52 N1 e 8K82K Proton-K, podendo assim substituir
este lançador na colocação de satélites na órbita de Clarke. Nos anos 80 foi considerado o seu lançamento a partir de uma base
situada no Cabo York, Austrália, sendo posteriormente adoptado pelo consórcio Sea Launch para lançamentos a partir de uma
plataforma petrolífera norueguesa reconvertida e situada no Oceano Pacífico no equador terrestre.
Este foi o 39º lançamento do Zenit-3SL (tendo também em conta os lançamentos realizados desde o Cosmódromo de Baikonur com
o foguetão Zenit-3SLB) dos quais 3 fracassaram (a 12 de Março de 2000 o segundo estágio do foguetão lançador terminou a sua
queima antes do previsto fazendo com que a sua carga mergulhasse no Oceano Pacífico a Sul da Ilha de Pitcaim; a 29 de Junho de
2004 o satélite Apstar-5 foi colocado numa órbita inútil; a 28 de Janeiro de 2008 o foguetão lançador explodiu na plataforma de
lançamento), tendo assim uma taxa de sucesso de 92,3%. O primeiro lançamento do Zenit-3SL ocorreu a 28 de Março de 1999
(0129:59UTC) tendo colocado em órbita o satélite DemoSat (25661 1999-014A). Por outro lado, o primeiro fracasso teve lugar no
seu terceiro lançamento ocorrido a 12 de Março de 2000 (1449:15UTC) quando falhou o lançamento do satélite ICO F-1.
O Zenit-3SL desenvolve uma força de 740.000 kgf no lançamento, tendo um peso de 471.000 kg. Tem um comprimento de 59,6
metros e um diâmetro de 3,9 metros. O seu primeiro estágio, Zenit-1, tem um peso bruto de 354.300 kg, pesando 28.600 kg sem
combustível. No lançamento desenvolve 834.243 kgf, tendo um Ies (vácuo) de 337 s, um Ies-nm de 311 s e um Tq de 150 s. Tem um
comprimento de 32,9 metros e um diâmetro de 3,9 metros. Este estágio está equipado com um motor RD-171 (11D521), com quatro
câmaras de combustão, que consome LOX/Querosene. Este motor tem um peso de 9.500 kg, um diâmetro de 4,0 metros e um
comprimento de 3,8 metros, sendo capaz de desenvolver 806000 kgf (vácuo) com um Ies (vácuo) de 337 s, um Ies-nm de 309 s e um
Tq de 150 s. Uma versão deste estágio foi utilizada como propulsor lateral no lançador 11K25 Energia e recuperados após o
lançamento com o uso de pára-quedas.

O segundo estágio, Zenit-2, tem um peso bruto de 90.600 kg e uma massa de 9.000 kg sem combustível. É capaz de desenvolver
93.000 kgf (vácuo), tendo um Ies de 349 s e um Tq de 315 s. Tem um diâmetro de 3,9 metros e um comprimento de 11,5 metros.
Está equipado com um motor RD-120 (também designado 11D123). Desenvolvido por Valentin Glushko, o motor tem um peso de
1.125 kg, um diâmetro de 1,9 metros e um comprimento de 3,9 metros, desenvolvendo 85.000 kgf (em vácuo) com um Ies de 350 s e
um Tq de 315 s. O RD-120 tem uma câmara de combustão e consome LOX/Querosene.
O terceiro estágio, Blok DM-SL ou 11D68, tem um peso bruto de 17.300 kg e uma massa de 2.720 kg sem combustível. É capaz de
desenvolver 8.660 kgf, tendo um Ies de 352 s e um Tq de 650 s. Tem um diâmetro de 3,7 metros e um comprimento de 5,6 metros.
Está equipado com um motor RD-58M (também designado 11D58M). Desenhado por Korolev e desenvolvido entre 1970 e 1974, o
RD-58M tem um peso de 230 kg, um diâmetro de 1,2 metros e um comprimento de 2,3 metros, desenvolvendo 8.500 kgf (em vácuo)
com um Ies de 353 s e um Tq de 680 s. O motor tem uma câmara de combustão e consome LOX/Querosene.
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A seguinte tabela indica os últimos 10 lançamentos levados a cabo pelo Zenit-3SL/DM-SL:
Lançamento
Data
2007-F01
30-Jan-07
2008-001
15-Jan-08
2008-013
16-Mar-08
2008-024
21-Mai-08
2008-035
16-Jul-08
2008-045
24-Set-08
2009-020
20-Abr-09
2011-051
24-Set-11
2012-030
01-Jun-12
2012-045
19-Ago-12

Hora UTC
23:22:38
11:48:59
22:47:59
09:34:59
05:20:19
09:27:59
08:15:59
20:17:55
05:22:59
06:54:59

Veículo Lançador / Est. DM-SL
SL-24/25L
SL-25/15L
SL-26/26L
SL-27/27L
SL-28/28L
SL-29/29L
SL-??/30L
SL-??/31L
SL-33/32L
SL-34/33L

Carga
SS-8
Thuraya-3 (32404 2008-001A)
DirecTV-11 (32719 2008-013A)
Galaxy-18 (32951 2008-024A)
EchoStar-XI (33207 2008-035A)
Galaxy-19 (33376 2008-045A)
Sicral-1B (34810/2009-020A)
Atlantic Brid-7 (37816 2011-051A)
Intelsat-19 (38356 2012-030A)
Intelsat-21 (38749 2012-045ª)

Os últimos dez lançamentos levados a cabo pelo foguetão Zenit-3SL/DM-SL. Todos os lançamentos são executados desde
a plataforma Odyssey situada no Oceano Pacífico a 154º de longitude Oeste sobre o equador terrestre. Tabela: Rui C.
Barbosa
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Intelsat-21
O satélite Intelsat-21 tem por base a plataforma BSSI
702MP da Boeing Space Systems e tinha uma massa de
5.984 kg no lançamento. O satélite está equipado com
36 repetidores de banda Ku e 24 repetidores de banda C.
O satélite Intelsat-21 irá substituir o satélite Intelsat-9 na
posição de 302º longitude Este na órbita geossíncrona.
Em órbita o satélite tem 6,9 metros de comprimento,
uma largura de 9,25 metros (ao nível das antenas de
comunicação) e uma envergadura de 36,85 metros (com
os painéis solares abertos). O satélite recebe energia de
duas asas solares com quatro painéis cada uma que
fornecem 11,8 kW (no final da sua vida útil). Os painéis
são fabricados em gálio-arsénico de tripla junção.
A Boeing introduziu o modelo702MP em 2009 para
superar as necessidades dos clientes que procuravam
satélite de média potência

Lançamento do Intelsat-21
A 18 de Maio de 2012 a Sea Launch AG anunciava
através da Energia Logistics Ltd. que havia levado a
cabo o denominado Hardware Acceptance Review do
foguetão Zenit-2S que seria utilizado para o lançamento
do satélite de comunicações Intelsat-21. Este processo
verifica diversos parâmetros do foguetão antes do seu
transporte para as instalações da Sea Launch nos
Estados Unidos. Neste dia, o navio de transporte
Condock V partia desde o porto de Oktyabrsky,
Ucrânia, em direcção ao Home Port da Sea Launch em
Long Beach, Califórnia, onde chegaria a 29 de Junho. O
estágio superior Blok DM-SL (33L) já havia sido
transportado no princípio de 2012 para a Califórnia. O lançamento estava inicialmente previsto para ter lugar a 12 de Agosto, mas
foi sendo sucessivamente adiado devido a problemas técnicos. A entrega do satélite Intelsat-21 teve lugar em Long Beach a 29 de
Junho. Após chegar a Long Beach, o satélite foi submetido a uma série de testes funcionais para atestar que não teria sofrido
qualquer dano durante o transporte entre o fabricante e as instalações da Sea Launch. Posteriormente, foi abastecido com os
propolentes necessários para as suas manobras orbitais e colocado no interior da carenagem de protecção. Esta foi por sua vez
transportada para o navio de comando Sea Launch Commander a 27 de Julho onde foi integrada com o foguetão lançador que foi
posteriormente transferido para a plataforma Odyssey a 30 de Julho. A 1 de Agosto o foguetão foi colocado na posição vertical na
plataforma de lançamento numa série de testes eléctricos e funcionais antes da partida da plataforma de lançamento para a zona no
Oceano Pacífico a partir da qual teria lugar a missão. A Odyssey iniciou a sua viagem a 6 de Agosto, enquanto que o navio de
comando zarpava dias mais tarde. Ambos chegaram á zona de lançamento localizada no equador a 154º longitude Oeste a 14 de
Agosto, iniciando-se a contagem decrescente de 72 horas após um novo adiamento de 24 horas. O lançamento seria novamente
adiado por 24 horas a 16 de Agosto devido a problemas com equipamento na plataforma de lançamento, sendo agendado para 19 de
Agosto.
Nesta fase o Sea Launch Commander estava posicionado ao lado da
Plataforma Odyssey e ambas embarcações eram periodicamente ligadas por
uma ponte que facilitava a passagem a pé entre elas. No dia 18 de Agosto o
foguetão lançador foi removido do seu hangar de protecção e colocado na
posição vertical na plataforma de lançamento. Nesta altura, os especialistas
procederam a testes do sistema de lançamento e do satélite, iniciando
posteriormente a contagem decrescente final. Durante os preparativos finais
para o lançamento procedeu-se à evacuação da plataforma de lançamento e o
Sea Launch Commander foi colocado a cerca de 5 km de distância.
Com todos os preparativos e procedimentos da contagem decrescente a
decorrer sem problemas, o lançamento acabou por ter lugar às
0654:59,145UTC do dia 19 de Agosto. Os diagramas seguintes mostram as
diferentes fases do lançamento.
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O satélite Intelsat-21 separou-se do estágio superior sem qualquer problema às 0725:06UTC e ficou colocado numa órbita com um
apogeu a 35.965 km de altitude, perigeu a 246 km de altitude e inclinação orbital de 0,0º. As duas asas solares do satélite abriram-se
no dia 30 de Agosto e a 3 de Setembro foram iniciados os testes do satélite em órbita.
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RBSP – estudo do tempo espacial
A 30 de Agosto de 2012 a NASA lançou uma importante missão que nos irá ajudar a compreender melhor o chamado ‘tempo
espacial’. As sondas Radiation Belt Storm Probes (RBSP) são dois satélites gémeos desenhados para voar e operar no coração das
regiões mais violentas do espaço próximo da Terra com o objectivo de obter dados cruciais. Estes dados irá permitir aos cientistas
finalmente começar a abalar os segredos das cinturas de radiação de Van Allan, dois anéis em forma de donut em torno da Terra
constituídos por electrões e protões de energia elevada que podem
danificar satélites e colocar em perigo os seres humanos durante o
voo espacial

As sondas RBSP
As sondas RBSP são dois veículos destinados a obter dados
científicos acerca, e partir das, áreas mais violentas do espaço
próximo da Terra: as cinturas de radiações. A missão está
desenhada para nos auxiliar a compreender a influência do Sol na
Terra e no espaço próximo da Terra ao estudar as cinturas de
radiação do planeta (conhecidas com o nome do seu descobridor
James Van Allen) em várias escalas de espaço e de tempo,
utilizando – pela primeira vez – duas sondas iguais voando através
das cinturas.
A missão das sondas RBSP é parte do Programa ‘Living With a
Star’ que tem como objectivo explorar os aspectos do sistema Sol
– Terra que afectam de forma directa a nossa vida e sociedade.
O que são as cinturas de radiações?
Em 1958, a equipa liderada pelo professor da Universidade do
Iowa, James A. Van Allen, utilizando observações obtidas pelo
satélite Explorer-1 (o primeiro satélite dos Estados Unidos), fez a
descoberta surpreendente de que uma intensa radiação – partículas
altamente energéticas – estaria presa pelo campo magnético do
nosso planeta. Missões espaciais posteriores revelaram que a
radiação ocorre em duas faixas em torno da Terra, agora
denominadas Cinturas de Radiação de Van Allen. A faixa interior,
relativamente mais estável, composta maioritariamente de protões,
prolonga-se desde o topo da atmosfera até uma altitude cerca de
6.500 km. A cintura exterior, composta maioritariamente de electrões rápidos e de alta energia, prolonga-se desde cerca de 12.900
km até 42.000 km acima da superfície.
Sabemos agora que fenómenos semelhantes ocorrem em torno de outros planetas e em outras regiões do nosso Sistema Solar, e em
todo o Universo. Mas de que forma esta radiação é criada e o seu comportamento, permanecem um mistério. As cinturas de radiação
da Terra. As cinturas de radiação podem ter respostas de formas inesperadas, muitas vezes estas respostas são muito rápidas, com
alterações dramáticas nas suas formas em resposta às alterações dinâmicas do nosso sol.
Para quê o estudo das cinturas de radiação?
Compreender o ambiente das cinturas de radiações e a sua variabilidade é importante para duas razões. Primeiro, faz avançar o
conhecimento da Física fundamental acerca dos processos espaciais, e em segundo, irá permitir a mitigação do tempo espacial em
áreas relativas ao desenho de satélites e outros veículos espaciais, operações, planeamento de missões e segurança dos astronautas.
Os instrumentos das gémeas RBSP irão fornecer as medições necessárias para caracterizar, quantificar e compreender os processos
que produzem as populações de partículas carregadas electricamente que compõe as cinturas de radiação da Terra e que causam as
suas alterações dramáticas. Estes processos de aceleração de partículas aplicam-se não somente às cinturas de radiação mas também
a outros objectos e eventos em todo o Sistema Solar e no Universo.
O tempo espacial pode alterar a dose de ionização em voos polares dos aviões, danificar satélites, causar falhas nas redes de
fornecimento de energia, e alterar por completo o sistema de posicionamento global, além de influenciar no sinal de televisão e de
comunicações. Compreender a ciência do tempo espacial pode levar a uma capacidade de previsão, o que irá permitir uma melhor
gestão e protecção das tecnologias no espaço.
Objectivos científicos gerais da missão
Quatro objectivos gerais caracterizam a missão destas duas sondas:
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•

Descobrir que processos que – de forma singular ou em combinação – aceleram e transportam as partículas nas cinturas de
radiação para criar determinados eventos e em que condições;

•

Compreender, quantificar e determinar os mecanismos determinantes para a perda de electrões e protões energéticos das
cinturas de radiação;

•

Determinar o equilíbrio entre os processos que causam a aceleração dos electrões e aqueles que causam as perdas;

•

Compreender a forma como as cinturas de radiações são afectadas pelas tempestades geomagnéticas e processos
relacionados.

Representação artística mostrando uma secção das cinturas de radiação da Terra com duas representações (não há escala)
das sondas RBSP. As áreas vermelhas mostram a concentração das partículas mais electricamente carregadas. Enquanto
que a cintura interior permanece quase sempre na mesma forma durante as tempestades geomagnéticas, essas mesmas
tempestades podem causar alterações significativas à forma e intensidade da cintura exterior. Imagem: ASA

O que é o tempo espacial?
Da mesma forma que o planeta sente o seu tempo meteorológico – céus limpos, ventos e tempestades – um tipo análogo de tempo
também ocorre no espaço acima e em torno do nosso planeta. Este é o chamado ‘tempo espacial’, e da mesma forma que o Sol afecta
o tempo atmosférico na Terra, a nossa estrela é a responsável por distúrbios no ambiente espacial terrestre.
O Sol emite um fluxo contínuo, porém variável de plasma (gás ionizado) chamado ‘vento solar’; periodicamente, o Sol também
ejecta milhares de milhões de toneladas de matéria para o espaço, no que são chamadas ‘ejecções de massa coronal’. Estas imensas
nuvens de matéria, e outras fortes variações no vento solar, quando direccionadas para a Terra, podem causar grandes tempestades
magnéticas na magnetosfera e na atmosfera superior. Estas tempestades podem causar problemas para as modernas tecnologias tanto
no espaço como na Terra.
O termo ‘tempo espacial’ refere-se de forma geral às condições no Sol e no vento solar, ambiente espacial da Terra ou magnetosfera,
ionosfera, e atmosfera superior (exosfera, termosfera e mesosfera) que pode influenciar a performance e fiabilidade dos sistemas
tecnológicos espaciais ou no solo e pode colocar em perigo a vida humana ou a sua saúde.
Fontes do tempo espacial
Existem diversas fontes de tempo espacial:
•

Ejecções de Massa Coronais: uma ejecção de massa coronal (EMC) ocorre quando se forma uma proeminência suspensa
acima da superfície do Sol e envia milhões de toneladas de material para o espaço. Esta nuvem de partículas carregadas é
geralmente confinada num campo magnético 8tal como uma bolha gigante), expandindo e viajando através do Sistema
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Solar com velocidades de cerca de 200 km/s até uns espantosos 2.000 km/s. Quando direccionadas em direcção à Terra,
uma EMC chega dois a três dias após a erupção mas em casos excepcionais pode chegar em menos de 24 horas.
•

Erupções solares: uma erupção solar é um flash brilhante de raios-x visto durante uma explosão energética numa região
activa do Sol. É usualmente vista como um grande rebentamento de raios-x, mas pode também ter de forma coincidente um
flash brilhante de luz branca. Uma explosão dura alguns minutos mas liberta uma quantidade imensa de energia. Durante as
explosões solares o Sol pode ser 1.000 vezes mais brilhante em raios-x do que o usual.

•

Regiões de interacção do vento solar (também denominadas por Corotating Interaction Regions): o vento solar pode ser
altamente estruturado devido à estrutura no interior da atmosfera superior do Sol que gera e liberta o vento solar. Tais
estruturas podem surgir na forma de fluxos contínuos e interactivos que periodicamente passa a órbita terrestre. As
variações nos parâmetros do vento solar no interior destes fluxos podem causar distúrbios geomagnéticos no ambiente
espacial terrestre.

•

Tempestades geomagnéticas: a magnetosfera terrestre é uma bolha criada à nossa volta pelo nosso campo magnético, que
nos protege da maior parte das partículas que o Sol nos envia. Quando uma EMC ou um jacto de alta velocidade chega à
Terra, embate na magnetosfera. Descontinuidades de alta pressão ou e ondas de choque interplanetárias podem penetrar
profundamente e afectar de forma intensa o interior profundo da magnetosfera terrestre. Existem também outros modos de
interacção. Por exemplo, se o campo magnético solar que nos chega está orientado para o Sul, irá interagir de forma intensa
com o campo magnético terrestre orientado na direcção oposta. Como resultado, o campo magnético terrestre é aberto por
camadas como acontece como uma cebola, permitindo às partículas energéticas do vento solar percorrerem as linhas de
campo para atingir a atmosfera sobre os pólos. Na superfície terrestre, uma tempestade magnética é vista como uma descida
rápida na força do campo magnético (tipicamente uma queda de 30 a 500 nT em 1 ou 2 horas). Esta diminuição tem uma
duração de cerca de 6 a 12 horas, após a qual o campo magnético recupera de forma gradual ao longo de vários dias.

A estrutura das sondas RBSP
Cada sonda RBSP irá operar de forma independente num modo de estabilização por rotação com cerca de 5 rotações por minuto,
com o eixo de rotação quase apontado para o Sol e mantendo uma inclinação de 15º e 27º afastada do Sol. Cada sonda tem quatro
painéis solares e oito mastros com instrumentos. A missão principal tem uma duração de dois anos, sendo desenhadas para operar
um período de tempo adicional semelhante.
A massa total de cada
sonda no lançamento é de
647,6 kg para a sonda A e
666,6 kg para a sonda B, o
que inclui os sistemas de
cada veículo com uma
massa de 444 kg na sonda
A e de 463 kg na sonda B,
os instrumentos com uma
massa de 129,6 kg em cada
uma delas e o propolente
com uma massa de 56 kg
em cada sonda. A sonda B
tem mais massa do que a
sonda A porque transporta
mais sistemas mecânicos e
peças relacionadas com a
fixação e a libertação a
partir do seu lançado e da
separação da sonda A. para
lá destas diferenças, o
desenho das duas sondas é
idêntico.
As
sondas
suportam
uma
carga
energética de 350 watts,
utilizando uma área total
de 3,2 m2 que células
solares em quatro painéis.
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A largura e comprimento total de cada lado octogonal de cada sonda é de 0,9 metros. O corpo principal das sondas tem uma largura
de 1,8 metros e uma altura de 1,3 metros. A envergadura com os painéis solares abertos é de 3,2 metros e a envergadura com os
painéis solares e os mastros de instrumentos abertos é de 8,1 metros. A envergadura com o cabo do instrumento EFW totalmente
aberto é de 101,7 metros. Cada cabo tem um comprimento de cerca de 50 metros. A altura das sondas com os mastros axiais abertos
é de 12 metros.

As dimensões das sondas RBSP (figuras não à escala nem é mostrado o comprimento total dos mastros). Imagem: ASA
Os sistemas de rádio frequência (RF) das
sondas incluem duas antenas de banda larga
em banda S com campos de visão de 70º,
sendo uma localizada no topo de cada sonda
e outra em baixo, transmitindo de forma
frequente para proporcionar uma cobertura
quase contínua enquanto que o veículo viaja
em torno da Terra. Este sistema pode enviar
dados a uma frequência de 2 Mbps em
banda S de 2 GHz. O sistema RF é
dimensionado para permitir a transmissão de
cerca de 6,61GB de dados por dia por
sonda, incluindo telemetria científica bem
como de manutenção em tempo real.
Cada sonda transporta um conjunto idêntico
de cinco instrumentos: o Energetic Particle,
Composition, and Thermal Plasma Suite
(ECT), Electric and Magnetic Field
Instrument Suite and Integrated Science
(EMFISIS), o Electric Field and Waves
Suite (EFW), Radiation Belt Storm Probes
Ion Composition Experiment (RBSPICE), e o Relativistic Proton Spectrometer (RPS).
O Energetic Particle, Composition, and Thermal Plasma Suite (ECT) é um conjunto
de três instrumentos de partículas altamente coordenado (MagEIS, HOPE e REPT)
desenhado para garantir as medições da mais alta qualidade alguma vez realizadas na
magnetosfera interior. O ECT irá medir a velocidade, direcção e composição das
partículas nas cinturas de radiação de Van Allen, incluindo electrões, protões, e iões
de oxigénio e hélio ao longo de um leque sem precedentes de energias. As medições
coordenadas do ECT, analisadas em combinação com observações de outro
instrumento, e utilizando as últimas teorias e modelos, irão fornecer uma melhor
compreensão da aceleração, distribuição global, e variabilidade dos electrões e iões
da cintura de radiações. O principal investigador do ECT é o Dr. Harlan Spebce da
Universidade de New Hampshire.
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O Electric and Magnetic Field Instrument Suite and Integrated Science (EMFISIS) irá focar no importante papel levado a cabo pelos
campos magnéticos e ondas de plasma nos processos de aceleração e perda de partículas nas cinturas de radiação. As ondas de
plasma propagam-se nos escassos gases baixamente ionizados (plasmas) que ocupam as mesmas regiões do espaço que contêm as
cinturas de radiações, e são análogos às ondas sonoras que se propagam no ar à nossa volta. O EMFISIS irá diferenciar entre os
processos que ajudam a fornecer energia e velocidade às partículas
nas cinturas e aqueles que levam a que levam a que sejam
ejectadas dessas mesmas cinturas. O EMFISIS irá fornecer uma
melhor compreensão sobre a origem dos importantes tipos de onda
de plasma magnetosférico bem como sobre a evolução do campo
magnético que define o sistema básico de coordenadas que

controla a estrutura das cinturas de radiação e do seu
movimento ao longo do tempo ao longo de uma corrente
anelar. Esta corrente é uma região de correntes eléctricas em
torno da Terra, transportada por gases ionizados quentes
(plasma), que causa distorções na configuração do campo magnético durante as tempestades magnéticas. O Dr. Craig Kletzing, da
Universidade do Iowa, é o principal investigador responsável pelo EMFISIS.
O Electric Field and Waves Suite (EFW) irá estudar os campos eléctricos no espaço próximo da Terra que tornam as partículas de
radiação mais energéticas e modificam a estrutura das regiões interiores do ambiente espacial terrestre, ou magnetosfera. O EFW irá
observar as estruturas do campo eléctrico no espaço – a partir daquelas que se prolonga só meio quilómetro àquelas que se
prolongam até 160.000 km – para determinar quais os campos que causam as maiores alterações na estrutura da magnetosfera. A
experiência também irá focar nas ondas de plasma que transportam campos electromagnéticos que podem alterar a energia das
partículas carregadas. Esta investigação consiste num conjunto que quatro antenas de campo eléctrico e um conjunto de dois mastros
tubulares extensíveis. Esta investigação irá fornecer uma melhor compreensão dos campos magnéticos associados com a alteração de
energia das partículas, dispersão e transporte, e o papel dos
campos eléctricos de grande escala na modificação da
estrutura da magnetosfera interior. O principal investigador do
EFW é o Dr. John Wygant da Universidade do Minesota.
O instrumento Radiation Belt Storm Probes Ion Composition
Experiment (RBSPICE) irá determinar a forma como o tempo
espacial cria a corrente anelas eléctrica em torno da Terra e
determinar como é que essa corrente fornece e suporta a
criação das populações de radiação. Este instrumento mede
essas distribuições de partículas carregadas quentes que
transportam as correntes eléctricas em torno da Terra e que
constituem a corrente anelar. Ao fazer isso, esta investigação

irá medir com precisão a distribuição de pressão da corrente anelar
que é o parâmetro necessário para quantificar as correntes eléctricas
que estão a ser transportadas. Essa informação é então utilizada para
compreender a forma como a magnetosfera interior se altera durante
as tempestades geomagnéticas e a forma como o ambiente dessas
tempestades fornece e suporta os processos de aceleração e de perda
envolvidos na criação e sustentação das populações de partículas de
radiações. O Dr. Louis Lanzerotti no Instituto de Tecnologia de Nova
Jérsia é o principal investigador responsável pela experiência.
O Relativistic Proton Spectrometer (RPS) estará focado na cintura de
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radiação mais interior que alberga alguns dos protões mais
energeticamente carregados no ambiente magnético terrestre.
Tais protões são conhecidos por representarem vários perigos
para os astronautas e satélites em órbita, incluindo a dose total de
ionização, dano por deslocação, efeitos de eventos únicos, e
activação nuclear. Este instrumento irá debruçar-se sobre uma
alta prioridade para a comunidade científica e tecnológica e irá
prolongar a capacidade de medição desta missão a um leque para
lá do originalmente previsto. O objectivo do projecto é o
desenvolvimento de um novo modelo de radiação standard para o
desenho de veículos espaciais. A investigação associada a este
efeito é a Proton Spectrometer Belt Research (PSBR) com o
investigador principal, Dr. David Byres, do National
Reconnaissance Office (NRO). O principal investigador para o
RPS é o Dr. Joseph Mazur na Aerospace Corporation.

O foguetão Atlas-V/401
A ULA
A 2 de Maio de 2005 a Boeing Company e a Lockheed Martin Corporation anunciaram a intenção de formar uma empresa conjunta
denominada United Launch Alliance (ULA) que juntava assim duas das mais experientes e bem sucedidas companhias que
suportaram a presença americana no espaço por 50 anos. Em conjunto os lançadores Atlas (Lockheed Martin) e Delta (Boeing)
transportaram mais de 850 cargas para a órbita terrestre e não só, desde satélite meteorológicos, de telecomunicações, veículos
militares, satélites científicos e sondas interplanetárias que alargaram o nosso conhecimento do Universo.
A ULA proporciona assim dois veículos capazes de proporcionar um acesso seguro, económico, fiável e eficiente ao espaço para as
missões governamentais americanas, continuando assim uma tradição de apoio às iniciativas espaciais estratégicas norte-americanas
com soluções de lançamento avançadas e robustas.
A equipa da ULA engloba mais de 3800 funcionários que trabalham em locais espalhados pelos Estados Unidos. A sede da empresa
está situada em Denver, Colorado, com a maior parte das actividades de engenharia e administrativas consolidadas nas instalações
da Lockheed Martin Space Systems Company. As operações de integração e montagem estão localizadas nas instalações de fabrico e
montagem da Boeing em Decatur, Alabama. As estruturas mecânicas do Atlas-V, fabrico da ogiva de protecção, do sistema de
adaptação e montagem são levadas a cabo em Harlingen, Texas.
As instalações de lançamento utilizadas pela ULA são o SLC-17 (Plataformas A e B), SLC-37 (foguetões Delta-2 e Delta-4,
respectivamente) e o SLC-41 (Atlas) no Cabo Canaveral, e SLC-2W (Delta-2), SLC-6 (Delta-4) e o SLC-3E (Atlas-V) na Base
Aérea de Vandenberg.

Breve história dos lançadores Atlas
O míssil balístico Atlas teve a sua origem requisição feita pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) em Outubro de 1945, que
conduziu ao desenvolvimento durante a década de 50 dos mísseis Atlas, Navaho, Snark, Matador e Mace. Em 10 de Janeiro de 1946
foram submetidas duas propostas para a construção de mísseis com um alcance de 11.100 km, sendo uma das proposta a de um
míssil alado e propulsionado a jacto e a outra proposta e de um míssil supersónico, de trajectória balística e propulsionado por
foguetão. A proposta do míssil balístico incluía o aparecimento de novas tecnologias, tal como o desenho de uma estrutura de peso
reduzido através do uso de tanques de combustível de parede única e incluídos numa única estrutura monocoque que seria mantida
rígida através da pressão interna. A performance deste míssil era quase do tipo “single-stage-to-orbit” ao se dar a separação dos
motores de ignição inicial durante a ascensão.
A 19 de Abril de 1946 a Consolidated Vultee Aircraft Corporation (Convair) foi incumbida de construir e testar dez mísseis MX774 Hiroc de forma a verificar e validar as propostas do novo míssil. Os testes do MX-774 iniciaram-se em San Diego em 1947, mas
em Junho desse ano a Convair, empresa que propusera as duas propostas iniciais à USAF era informada que havia perdido o
concurso para o novo míssil, sendo os contratos atribuídos às empresas orthrop e Martin que deveriam desenvolver a tecnologia
dos mísseis alados e subsónicos.
Os cortes no orçamento para a defesa dos Estados Unidos forçaram a USAF a terminar o contrato com a Convair em Julho de 1947,
e isto a apenas três meses da data prevista para o primeiro voo. Porém, os fundos ainda disponíveis permitiram a realização de três
testes do MX-774 no White Sands Proving Ground entre Julho e Dezembro de 1947. Posteriormente, a Convair prosseguiu estudos
auto-financiados do projecto.
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Porém, o início da Guerra da Coreia e o surgimento da Guerra Fria fizeram com que se desse um aumento nos fundos para a defesa e
a Convair recebeu um novo contrato em Setembro de 1951 para desenvolver o MX-1593, por forma a iniciar o desenho de um míssil
balístico incorporando as características já validadas pelo MX-774. Em 1953 a General Dynamics, uma nova divisão da Convair,
apresenta à USAF um programa acelerado de desenvolvimento do novo míssil. O anúncio público do desenvolvimento do Atlas só
surge a 16 de Dezembro de 1954.

Nos primeiros anos da década de 50 um problema que atrasava o desenvolvimento da tecnologia era a baixa fiabilidade dos motores
de combustível líquido. Este problema conduziu posteriormente ao conceito de «um estágio e meio» no qual todos os motores
entram em ignição antes da decolagem e os motores principais são separados numa determinada fase do voo, sendo este mantido
por motores de sustentação. Este método permitia a verificação do bom funcionamento de todos os motores antes do veículo deixar
a plataforma de lançamento.
A ordem para o desenvolvimento em grande escala do Atlas surge em Janeiro de 1955, sendo designado WS107A-L (Weapons
System 107A-L). Na Convair o projecto era designado Modelo-7, curiosamente o mesmo número que, na União Soviética, Korolev
dava ao seu míssil. Em Setembro de 1955 o projecto de desenvolvimento do Atlas recebe a classificação de prioridade nacional
quando os relatórios dos serviços secretos indicam que a União Soviética está adiantada no desenvolvimento da tecnologia dos
mísseis balísticos intercontinentais. O projecto torna-se num dos programas mais complexos de desenvolvimento, produção e teste
jamais levados a cabo nos Estados Unidos e em certa parte comparável ao Projecto Manhatan.
O primeiro teste do sistema de propulsão tem lugar a 21 Junho de 1956 na Base Aérea de Edwards e resulta num fracasso. Um novo
teste realizado no dia seguinte, no qual o motor teve uma ignição de 4s, é coroado de sucesso. Os primeiros veículos de teste são
terminados no final desse ano. O primeiro voo do Atlas-A (Atlas-A 4A) tem lugar a 11 de Junho de 1957 e o veículo é destruído
devido a uma falha no sistema de abastecimento de combustível. Um segundo teste (Atlas-A 6A) tem lugar a 25 de Setembro de
1957 e o veículo é novamente destruído, desta vez aos três minutos de voo devido novamente a uma falha no sistema de
abastecimento de combustível. O primeiro voo com sucesso do Atlas-A (Atlas-A 12A) ocorre a 17 de Dezembro de 1957 com o
míssil a atingir o alvo localizado a 965 km.
O primeiro míssil operacional, o Atlas-D, constituiu a base do lançador das cápsulas tripuladas do Programa Mercury. Utilizando os
estágios superiores Agena e Centaur, o Atlas tornou-se no lançador médio por excelência dos Estados Unidos sendo utilizado para
lançar veículos para a órbita geossíncrona e sondas planetárias.
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O quadro seguinte resume os veículos da família Atlas desenvolvidos desde os anos 50.
Veículo Atlas

Características

MX-774

Estudo da Consolidated-Vultee para demonstrar a tecnologia que posteriormente seria utilizada no
Atlas.

Atlas-A

Primeiro modelo de teste do míssil balístico intercontinental Atlas (Atlas ICBM).

Atlas-B

Primeiro versão completa do Atlas ICBM, possuindo motores separáveis e um único motor de
sustentação.

Atlas-C

Última versão de desenvolvimento do Atlas ICBM. Nunca esteve operacional nem tão pouco foi
utilizado como lançador espacial.

Atlas-D

Primeira versão operacional do Atlas ICBM e posteriormente utilizado no Programa
Mercury.

Atlas-Vega

Projecto que consistia num lançador Atlas equipado com um estágio superior de combustível
armazenável. Foi planeado pela NASA como lançador para sondas planetárias e de estudo do espaço
profundo antes da disponibilidade do Atlas-Centaur. O desenvolvimento do veículo já era adiantado
quando a NASA se apercebeu que a USAF e a CIA já possuíam um lançador virtualmente idêntico
em desenvolvimento, o Atlas-Hustler (posteriormente Atlas-Agena) que seria utilizado para as
missões Corona de reconhecimento fotográfico. O Atlas-Vega acabou então por ser cancelado.

Atlas-E

Versão inicial totalmente operacional do Atlas ICBM. Sendo utilizado entre 1960 e 1966, era distinto
do Atlas-F no seu sistema de orientação. Após serem retirados do serviço, foram reutilizados como
lançadores espaciais durante mais de vinte anos.

Atlas-F

Última versão operacional do Atlas ICBM, sendo distinto do Atlas-E no seu sistema de orientação.
Foi utilizado entre 1961 e 1966. Após serem retirados do serviço, foram reutilizados como lançadores
espaciais durante mais de vinte anos.

Atlas-Able

Veículo Atlas equipado com um segundo estágio baseado no lançador Vanguard.

Atlas LV-3A / Agena-A Inicialmente o Agena era designado como Hustler. O veículo era baseado no motor de propulsão
nuclear
Atlas LV-3A / Agena-B Utilização de um estágio superior Agena melhorado.
Atlas LV-3B / Mercury Utilizado no Projecto Mercury.

A família Atlas-V
A família de lançadores Atlas-V
oferece diferentes versões do
mesmo veículo que podem ser
utilizadas para colocar em órbita
todo o tipo de cargas. O Atlas-V foi
desenvolvido de forma a satisfazer
as necessidades da USAF ao abrigo
do programa EELV (Evolved
Expendable Lauch Vehicle) e da
demanda internacional por parte da
ILS (International Launch Services)
para satisfazer os seus clientes
comerciais e governamentais.

As diferentes versões do lançador Atlas ao longo da História: 1 – Atlas-B Score; 2 –
Atlas-Able; 3 – Atlas LV-3 Mercury; 4 – Atlas LV-3 Agena; 5 – Atlas LV-3C Centaur; 6
– Atlas SLV-3 Agena-B; 7 – Atlas SLV-3 Agena-D; 8 – Atlas-E OV-1; 9 – Atlas SLV3A Agena-D; 10 – Atlas SLV-3D Centaur D-1A; 11 – Atlas-E; 12 – Atlas Agena-D.
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Tendo como base o denominado
CCB (Common Core Booster), o
Atlas-V divide-se em duas versões:
o Atlas-V 400 e o Atlas-V 500.
Estas versões podem ser facilmente
distinguidas pela utilização da ogiva
normal utilizada em anteriores Atlas

134

e este será a versão 400. Por seu lado a versão 500 utiliza uma ogiva muito maior e com um diâmetro de 5,0 metros, sendo baseada
na ogiva utilizada pelo lançador europeu Ariane-5. A versão Atlas-V 500 pode ainda incorporar até cinco propulsores laterais de
combustível sólido, aumentado assim a sua capacidade de carga útil.
Tanto a versão 400 como a versão 500 utilizam como
segundo estágio uma versão alongada do estágio Centaur
(CIII). O CIII pode ser utilizado com somente um motor
(Single-Engine Centaur) ou então com dois motores
(Dual- Engine Centaur).
O Atlas-V pode ser lançado a partir do SLC-41 (Space
Launch Complex-41) do Cape Canaveral Air Force
Station ou então do SLC-3W (Space Launch Complex3W) da Vandenberg Air Force Base.
De forma geral o Atlas-V é um lançador a dois estágios
podendo ser auxiliado por um máximo de cinco
propulsores sólidos acoplados ao primeiro estágio. Pode
colocar 12.500 kg numa órbita terrestre baixa a 185 km
de altitude ou então 5000 kg numa órbita de
transferência para a órbita geossíncrona. Durante o
lançamento é capaz de desenvolver 875.000 kgf, tendo
um peso de 546.700 kg. O seu comprimento total é de
58,3 metros e o seu diâmetro base atinge os 5,4 metros.
O primeiro estágio do Atlas-V, o CCB, tem um
comprimento de 32,5 metros e um diâmetro de 3,8
metros, tendo um peso bruto de 306.914 kg e um peso
sem combustível de 22.461 kg. No lançamento
desenvolve uma força de 423.286 kgf, tendo um Ies de
338 s e um Ies-nm de 311 s, o seu Tq é de 253 s. O CCB
está equipado com um motor RD-180 de fabrico russo
que consome oxigénio líquido (LOX) e querosene. O
RD-180 tem duas câmaras de combustão, tendo um
comprimento de 3,6 metros e um diâmetro de 3,0 metros,
tendo um peso de 5.393 kg. No lançamento desenvolve
uma força de 423.050 kgf, tendo um Ies de 338 s e um
Ies-nm de 311 s, o seu Tq é de 150 s.
O RD-180 é o único motor que tem a capacidade de aumentar e diminuir a sua potência durante o voo e que é utilizado em
lançadores americanos (não tendo em conta o SSME utilizado nos vaivéns espaciais). Durante o primeiro voo do Atlas-3 (no qual o
RD-180 também foi utilizado), o motor utilizou somente 74% do máximo de 423.286 kgf que pode desenvolver na fase inicial do
lançamento e nos três minutos seguintes aumentou a potência até 92% do total, voltou a diminuir para 65% e a aumentar para 87%.
Assim, a capacidade de aumentar e diminuir a potência do motor significa uma viagem mais suave tanto para o foguetão como para
a carga que transporta, permitindo também uma utilização mais eficiente do combustível. O RD-150 foi certificado para a utilização
no Atlas-V através de uma série intensiva de testes levados a cabo pela PO Energomash, Khimky, e sob a direcção da Lockheed
Martin.
Podendo usar até cinco propulsores laterais de combustível sólido, pesando cada um 40.824 kg e tendo um comprimento de 17,7
metros e um diâmetro de 1,6 metros. Desenvolvidos pela Aerojet, cada propulsor desenvolve no lançamento uma força de 130.000
lgf, tendo um Ies de 275 s e um Ies-nm de 245 s e um Tq de 94 s.
O segundo estágio do Atlas-V, Centaur V1, tem um comprimento de 12,7 metros e um diâmetro de 3,1 metros, tendo um peso bruto
de 22825 kg e um peso sem combustível de 2.026 kg. Desenvolve uma força de 10.115 kgf, tendo um Ies de 451 s e um Tq de 894 s.
O Centaur V1 está equipado com um motor RL-10A-4-2 fabricado pela Pratt & Whitney, consumindo LOX e LH2. O RL-10A-4-2
tem uma câmara de combustão, tendo um peso de 167 kg. No lançamento desenvolve uma força de 10.110 lgf, tendo um Ies de 451
s e um Tq de 740 s.
A designação que é dada a cada versão do lançador é composta por uma numeração em três dígitos. O primeiro dígito indica o
diâmetro da ogiva utilizada pelo lançador (em metros). Assim, por exemplo quando temo um veículo Atlas-V/400, significa que
estamos na presença de uma ogiva com 4 metros de diâmetro. O segundo dígito indica o número de propulsores sólidos utilizados no
lançador e pode variar entre 0 (zero) e 5 (de salientar que a versão Atlas-V/400 não usa propulsores laterais de combustível sólido e
por isso só veremos este número na versão Atlas-V/500). Finalmente, o terceiro dígito indica o número de motores presentes no
estágio Centaur e que pode variar entre 1 ou 2 motores.
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O complexo de lançamento Space Launch Complex-41 (SLC-41)
A construção do SLC-41 foi iniciada em Abril de 1965 e terminada nesse mesmo ano. Foram necessários mais de 6,5 milhões de
metros cúbicos de terra provenientes do Rio Banana, para se fazerem as fundações do complexo, composto por uma torre de serviço
móvel MST (Mobile Service Tower) e por uma torre umbilical UT (Umbilical Tower) que faziam parte das instalações de
lançamento dos foguetões Titan. A MST tinha uma altura de 80,7 metros e pesava mais de 2.268 t. Por seu lado a UT atingia os 53,3
metros de altura e pesava 907,2 t.
A USAF aceitou o complexo a 12 de Dezembro de 1965 e utilizou-o pela primeira vez no dia 21 de Dezembro de 1965 para lançar
um foguetão Titan-IIIC20. Nos anos seguintes o complexo e a plataforma foram utilizados como ponto de partida para várias missões
históricas como a Voyager-1, Voyager-2, Viking-1 e a Mars Pathfinder.
Em 1986 o complexo sofreu uma renovação para albergar o lançamento dos foguetões Titan-IV. O primeiro lançamento desta nova
versão do Titan deu-se a 14 de Junho de 198921 e o último a 9 de Abril de 199922.

20

Neste lançamento o foguetão Titan IIIC (3C-8) foi lançado às 1400:01UTC e colocou em órbita os satélites Transtage- 8 (01863
1965-108A); OV2-3 (01863 1965-108A); LES-3 (01941 1965-108D); LES-4 (01870 1965-108B) e Oscar-4 (01902 1965-108C). O
OV2-3 permaneceu ligado ao Transtage-8.
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De forma a compreender a natureza do SLC-41 ajudará visualizando o tamanho do foguetão Titan-IV. Atingindo mais de 34 metros
de altura, 10 metros de diâmetro, pesando mais de 861,8 t e gerando mais de 635 t de força no lançamento, o Titan-IV equipado com
um estágio superior Centaur era capaz de colocar uma carga de 5,4 t numa órbita geossíncrona. Cargas ainda mais pesadas poderiam
ser colocadas em órbitas mais baixas ou em órbitas polares.
A evolução da tecnologia levou a
que o Titan-IV fosse considerado
obsoleto,
tendo
a
USAF
contratado a Lockheed Martin
para desenvolver um novo
sistema de lançamento que é
agora o Atlas-V. Os engenheiros
da Lockheed foram encarregues
de desenvolver não só o novo
lançador, mas também as
instalações de lançamento do
novo veículo. Assim, o SLC-41
teve de sofrer uma transformação
para albergar o seu novo vector
de lançamento. A primeira fase
da transformação do complexo
passou pela remoção das velhas
torres para que as novas torres
pudessem ser construídas. A
empresa Olshan Demolishing
Management foi contratada par
desmantelar e demolir o velho
complexo. O plano inicial previa
que as torres fossem desmontadas
peça por peça, porém devido ao facto que o calendário dos trabalhos foi progressivamente atrasado devido às investigações
relacionadas com acidentes com o Titan-IV, a Olshan optou por contratar a empresa Dykon, Inc., para demolir as torres utilizando
explosivos. Nesta fase colocava-se o receio das explosões danificarem de qualquer de uma maneira ou de outra o Complexo de
Lançamento 39 utilizado pelos vaivéns espaciais, pois estas estruturas localizam-se muito perto do SLC-41.
Depois de serem asseguradas todas as medidas de segurança, a USAF deu luz verde para a demolição das torres que veio a acontecer
a 14 de Outubro de 1999. Depois das torres serem abatidas, a Olshan iniciou um processo de reciclagem. Durou mais de oito
semanas para cortar a torre em pedaços que pudessem ser manejáveis e posteriormente transportados para um edifício situado em
Port Canaveral, onde foram recicladas.
Actualmente o SLC-41 é um dos mais sofisticados existentes no planeta e representa a maior alteração na filosofia da indústria de
foguetões dos Estados Unidos nos últimos anos. O SLC-41 foi transformado na primeira “clean pad” a ser utilizada pelos
americanos. Este conceito passa por montar o foguetão num edifício de montagem em vez de se montar o lançador por estágios na
própria plataforma de lançamento como se fazia desde os primórdios do programa espacial americano. Sendo montado no edifício de
montagem, o lançador é posteriormente transportado para a plataforma de lançamento algumas horas antes da ignição. A “clean
pad” significa também que a utilização de grandes torres de serviço na plataforma de lançamento deixam de ser necessárias. Da
mesma forma, o espaço de tempo gasto na preparação dos lançadores fica mais reduzido e deixam de existir problemas relacionados
com as convencionais plataformas de lançamento que podem atrasar o início de uma missão por vários meses.
O centro nevrálgico do SLC-41 é o denominado Atlas-V Spaceflight Operations Center (ASOC), combinando num só lugar o que
anteriormente estava espalhado por diversos locais. O edifício onde está localizado o ASOC era anteriormente utilizado para
processar os propulsores laterais de combustível sólido utilizados pelo Titan-IV, sendo completamente reformulado e expandido pela
Lockheed. Situado a 6,6 km da plataforma de lançamento, é neste edifício multiusos para onde o estágio Atlas-V e o estágio superior
Centaur são transportados logo após a chagada ao Cabo Canaveral e vindos das oficinas em Denver, Colorado. Aí, os técnicos da
Lockheed podem realizar vários testes nos estágios e depois armazená-los temporariamente até ser altura de serem transportados para
o edifício de montagem para serem preparados para o lançamento. No interior do ASOC também está situado o centro de controlo de
lançamento que alberga os técnicos oficiais da missão, as equipas de engenheiros da Lockheed, clientes e os técnicos que controlam
a contagem decrescente.
21

Neste lançamento o foguetão Titan-402A/IUS (K-1 / 45D-1) foi lançado às 1318UTC e colocou em órbita o satélite militar DSPF14 (20066 1989-046A).
22
Neste lançamento o foguetão Titan-402A/IUS (K-32 / 4B-27) foi lançado às 1701:00UTC e colocou em órbita o satélite militar
USA-142 DSP-F19 (25669 1999-017A).
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O centro de controlo possui doze consolas de controlo no primeiro andar destinadas à equipa que dirige o lançamento. Entre estas
consolas encontra-se a posição do Director de Lançamento, do Assistente do Director do Lançamento, as posições de controlo e
monitorização dos propolentes do Atlas e do Centaur, a posição do controlo de voo e de sistemas eléctricos do lançador, a posição de
controlo do software no solo, a posição de controlo das instalações eléctricas, posição de controlo ambiental, de segurança e do
monitor que controla os limites de emergência que podem ser atingidos. Ainda no primeiro andar do edifício existem duas salas,
situadas à direita da equipa que controla o lançamento, onde está localizada a rede de informática do computador principal e uma
estação de controlo operacional por satélite.
No segundo andar do edifício existem três salas que albergam a equipa de engenheiros responsáveis pelo lançador, a equipa que
controla a carga transportada e a equipa principal de directores do lançamento. É nesta sala que se toma a decisão final de lançar ou
não lançar o Atlas-V. Ainda neste piso existem duas salas com lugares sentados e pontos de observação para engenheiros e clientes
observarem o decorrer da contagem decrescente e do lançamento.
A parede frontal da sala do centro de controlo está equipada com vários relógios, mostradores da contagem regressiva, emblemas e
um ecrã de vídeo que mostra várias imagens da plataforma de lançamento recolhidas de diferentes ângulos, além de vários gráficos
de diferentes dados.
Sendo controlados a partir do ASOC, o Atlas-V é montado no interior do VIF (Vertical Integration Facility). Este edifício, que
começou a ser construído em Janeiro de 1999, tem uma altura máxima de 90 metros e está localizado a 550 metros da plataforma de
lançamento. No seu interior está situado um guindaste de 60 t com uma capacidade de levantar os diferentes segmentos do Atlas-V e
colocá-los na plataforma móvel de lançamento. Após a verificação dos diferentes estágios no ASOC, estes são transportados na
horizontal para o VIF. O CCB segue em primeiro lugar, seguido pela secção cilíndrica que compõe o inter-estágio e do estágio
Centaur. A última peça deste lego é a secção “boat-tail”. As missões futuras serão também aqui colocados os propulsores laterais de
combustível sólido.
Após a montagem, o lançador passa por mais uma série de testes antes da carga a transportar ser entregue no VIF para montagem. O
satélite é processado e abastecido do seu combustível de manobra num local separado do VIF e que tanto pode ser as instalações
comerciais da Astrotech localizadas em Titusville, a 35 km de distância, ou então num edifício governamental caso se tratem de
cargas militares ou da NASA. Após o processamento o satélite é colocado no interior de um contentor de segurança e protecção
antes de deixar o e edifício de processamento e de iniciar a sua viagem até ao SLC-41. No SLC-41 é levantado até ao nível superior
do estágio Centaur e colocado no seu topo. Segue-se um teste IST (Integration Systems Test) entre o foguetão lançador e a sua carga
para confirmar uma boa ligação entre os dois e que ambos estão prontos para o lançamento. Segue-se o transporte até à plataforma
de lançamento.
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O VIF foi construído de forma a suportar ventos de furacão até uma velocidade de 225 km/h. Possui várias plataformas móveis que
possibilitam o acesso às diferentes zonas do foguetão e está equipado com uma porta reforçada com uma largura de 12,5 metros e
uma altura de 84 metros que se recolhe na vertical, permitindo o transporte dos vários estágios do Atlas-V para o interior do edifício
e a posterior saída do lançador para a plataforma de lançamento. Na construção do VIF foram utilizados 200 camiões de cimento
(que equivaleram a 1.376 m3 de cimento) para a construção das suas fundações e 3.250 t de aço para a construção das suas paredes.
Lançamento

Data

Veículo

Missão

Local Lançamento

Plataforma
Lançamento

2010-046

21-Set-10

501

AV-025

Vandenberg AFB

SLC-3E

2011-010

5-Mar-11

501

AV-026

Cabo Canaveral

SLC-41

2011-014

15-Abr-11

411

AV-027

Vandenberg AFB

SLC-3E

2011-019

7-Mai-11

401

AV-022

Cabo Canaveral

SLC-41

2011-040

5-Ago-11

551

AV-029

Cabo Canaveral

SLC-41

2011-070

26-ov-11

541

AV-028

Cabo Canaveral

SLC-41

2012-009

24-Fev-11

551

AV-030

Cabo Canaveral

SLC-41

2012-019

4-Mai-12

531

AV-031

Cabo Canaveral

SLC-41

2012-033

20-Jun-12

401

AV-023

Cabo Canaveral

SLC-41

2012-046

30-Ago-12

401

AV-032

Cabo Canaveral

SLC-41

Carga
USA-215 'ROL-41'
(37162 2010-046A)
USA-226 'X-37B OTV-2 FLT-1'
(37377 2011-010A)
USA-229 ‘RO L-34 'Odin'
(37386 2011-014A)
USA-229 deb
(37391 2011-014B)
USA-230 ‘SBIRS-GEO 1’
(37481 2011-019A)
Juno
(37773 2011-040A)
Mars Science Laboratory
‘Curiosity’
(37936 2011-070A)
MUOS-1
(38093 2012-009A)
USA-235 ‘AEHF-2’
(38254 2012-019A)
USA-236 ‘ROL-38 Drake’
(38466 2012-033A)
RBSP-A
(38752 2012-046A)
RBSP-B
(38753 2012-046B)

Esta tabela mostra os últimos dez lançamentos levados a cabo pelo foguetão Atlas-V. Tabela: Rui C. Barbosa.

Lançamento da missão RBSP
O lançamento das duas sondas RBSP ocorreu sem problemas às 0805:27,029UTC do
dia 30 de Agosto de 2012 depois de dois adiamentos registados a 24 de Agosto e 25
de Agosto. O foguetão Atlas-V/401 (AV-032) foi transportado para a plataforma de
lançamento SLC-41 no dia 22 de Agosto e todos os preparativos para o lançamento
correram como previsto. No entanto, um problema com uma baliza de rádio no
Eastern Range levou a sucessivos adiamentos a partir da abertura da janela de
lançamento disponível. A informação sobre o problema é escassa, mas o gestor da
NASA, Tim Dunn, referiu que o problema poderia estar relacionado com o sistema de
banda C do foguetão lançador. Assim, e como o problema não foi resolvido dentro da
janela de lançamento, este acabou por ser adiado por 24 horas às 0820UTC. Chegando
à conclusão que o problema anterior não colocaria qualquer entrave ao lançamento, foi
decidido prosseguir com uma segunda tentativa no dia 25 de Agosto. Porém, e apesar
de haver 60% de probabilidades de ocorrência de condições atmosféricas favoráveis
ao lançamento, este seria novamente adiado devido à possibilidade de ocorrência de
trovoadas durante o período da janela de lançamento. Este seria então agendado para o
dia 30 de Agosto, mas no dia 26 o foguetão teria de ser transportado de volta para o
edifício de integração vertical para assim o proteger das duras condições
meteorológicas originadas pelo Furacão Isaque. O foguetão seria transportado de volta
para o complexo SLC-41 a 28 de Agosto.
A tabela seguinte mostra as diferentes fases do lançamento. A separação da sonda
RBSP-A teve lugar às 0924UTC, enquanto que a separação da sonda RBSP-B teve lugar às 0936UTC.
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Evento

Tempo (s)

Hora (UTC)

Ignição do motor RD-180

-2,7

08:05:24,3

T=0 (motor pronto)

0,0

08:05:27,0

Lançamento (Força / Peso) > 1

1,1

08:05:28,1

Início de manobra de orientação

17,3

08:05:40,3

Máxima pressão dinâmica

91,1

08:06:58,1

Final da queima do estágio Atlas (BECO)

243,4

08:09:30,1

Separação Atlas / Centaur

249,4

08:09:36,1

3

Primeira ignição do estágio Centaur (MÊS-1)

259,4

08:09:46,1

4

Separação da carenagem de protecção

267,4

08:09:54,1

5

Final da primeira queima do estágio Centaur (MECO-1)

816,8

08:19:03,8

6

Segunda ignição do estágio Centaur (MÊS-2)

4.165,1

09:14:52,1

7

Final da segunda ignição do estágio Centaur (MECO-2)

4.444,0

09:19:31,0

8

Separação da sonda RBSP-A

4.730,0

09:24:19,0

9

Separação da sonda RBSP-B

5.464,0

09:36:31,0

1

2

Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

140

Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

141

Em Órbita

Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

142

Em Órbita

Quadro de Lançamentos Recentes
A seguinte tabela lista os lançamentos orbitais levados a cabo nos meses de Junho e Julho de 2012. Por debaixo de cada satélite
está referida uma sequência de quatro números que indica respectivamente o apogeu orbital (km), perigeu orbital (km), a
inclinação orbital em relação ao equador terrestre (º) e o período orbital (minutos). Estes dados foram fornecidos pelo Space
Track e são os dados mais recentes para cada veículo à altura da edição deste número do Boletim Em Órbita.
Data

UTC
Local

Des. Int.

05 Jul. 2136
2012-035A
CSG Kourou, ELA3
(35794 / 35778 / 0,01 / 1436,09)

ORAD Designação
Peso (kg)

Lançador

38551

Jupiter-1/EchoStar-17

Ariane-5ECA (L563/VA207)

6.100
MSG-3
2.000
SES-5

8K82KM Proton-M/Briz-M (93530/99531)

6.008
Soyuz TMA-05M

11A511U-FG Soyuz-FG (Л15000-042)

7.220
HTV-3 Kounotori-3

H-2B (F3)

38552
(35794 / 35777 / 1,71 / 1436,06)
09 Jul. 1838:30 2012-036A
38652
Baikonur, LC81 PU-24
(35780 / 35780 / 0,08 / 1436,08)
15 Jul. 0240:03 2012-037A
38671
Baikonur, LC1 PU-5
(426 / 405 / 51,65 / 92,87)
21 Jul. 0206:18 2012-038A
38706
Tanegashima, Yoshinubo LP2
(426 / 405 / 51,65 / 92,87)
22 Jul. 0641:39 2012-039A
Baikonur, LC31 PU-6
(506 / 502 / 97,49 / 94,69)

38707
38708

(507 / 505 / 97,49 / 94,75)
38709
(821 / 806 / 98,94 / 101,16)
38710
(506 / 505 / 98,94 / 94,73)
38711
(821 / 805 / 98,94 / 101,15)
25 Jul. 1543:04 2012-040A
38730
Xichang, LC2
(35801 / 35771 / 1,99 / 1436,08)
28 Jul. 0135:34 2012-041A
38733
GIK-1 Plesetsk, LC133/3
(1511 / 1483 / 82,48 / 115,91)
38734
(1509 / 1480 / 82,48 / 115,86)
38735
(1509 / 1483 / 82,48 / 115,89)
38736
(1510 / 1481 / 82,48 / 115,88)
01 Ago. 1935:13 2012-042A
38738
Baikonur, LC1 PU-5
(426 / 405 / 51,65 / 92,87)
02 Ago. 2150
2012-043A
38740
CSG Kourou, ELA3
(35766 / 35746 / 0,01 / 1434,53)
38741
(35798 / 35775 / 0,04 / 1436,09)
06 Ago. 1931:00 2012-044A
38744
Baikonur, LC81 PU-24
(4965 / 265 / 49,89 / 141,45)
38745
(4994 / 265 / 49,89 / 141,8)
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16.500
Raiko, We Wish, Niwaka (FITSat-1), F 1, TechEdSat
Kanopus-Vulkan-1 (Kanopus-V n.º 1L) 11A511U-FG Soyuz-FG/Fregat (Б15000-033/1019)

473
BKA
473
EV-1 exactView 1 (ADS-1B)
100
TET-1 (TechnologieErprobungs-Trager)
120
MKA-PN1 (Zond-PP)
156
TL-1 Tianlian-1 (03)
CZ-3C Chang Zheng-3C (Y9)
2.462
Cosmos 2481

Rokot/Briz-KM (4926391835/72515)

280
Gonets-M n.º 13L
280
MiR (Yubeleny-2; Mikhail Reshetnev)
65
Gonets-M n.º 15L
280
Progress M-16M
11A511U Soyuz-U (Л15000-134)
7.290
Intelsat-20
6.094
Hylas-2
3.311
Telkom-3
1.600

Ariane-5ECA (VA208/L564)

8K82KM Proton-M/Briz-M (93531/99532)

Express-MD2
1.140
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19 Ago. 0645:59 2012-045A
38749
Oc. Pacífico, Odyssey
(35789 / 35785 / 0,06 / 1436,12)
30 Ago. 0805:27 2012-046A
38752
Cabo Canaveral AFS, SLC-41
(30520 / 589 / 10,01 / 538,76)
38753
(30670 / 598 / 9,99 / 541,7)
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Intelsat-21
5.984

Zenit-3SLB/DM-SL (??/33Л)

RBSP-1
647,60

Atlas-V/401 (AV-032)

RBSP-2
666,60
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Outros Objectos Catalogados
A tabela indica os objectos catalogados em órbita no mês de Agosto de 2012.
Data Lançamento
01 Agosto
02 Agosto
02 Agosto
06 Agosto
06 Agosto
04 Setembro
19 Agosto
01 Agosto
30 Agosto

Des. Int.
2012-042B
2012-043C
2012-043D
2012-044C
2012-044D
2010-042C
2012-045B
1998-067CM
2012-046C

ORAD
38739
38742
38743
38746
38747
38748
38749
38750
38754

Designação
Veículo Lançador
Local de Lançamento
Blok-I
11A511U-PBV Soyuz-U (Л15000-134)
Baikonur, LC1 PU-5
ESC-A (VA208/L564)
Ariane-5ECA (VA208/L564)
CSG Kourou, ELA3
Sylda-5 n.º 50-B (L564) Ariane-5ECA (VA208/L564)
CSG Kourou, ELA3
Briz-M (99532)
K82KM Proton-M/Briz-M (93531/99532) Baikonur, LC81 PU-24
(Destroço) Briz-M (99532)K82KM Proton-M/Briz-M (93531/99532) Baikonur, LC81 PU-24
(Destroço)
CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E (Y13)
Xichang, LC2
Blok DM-SL (33L)
Zenit-3SLB/DM-SL (SL-34/33Л)
Oc. Pacífico 154º O, Odyssey
Sfera
Transportado a bordo do Progress M-16M e colocado em órbita numa AEV
Centaur
Atlas-V/401 (AV-032)
Cabo Canaveral AFS, SLC-41

Regressos / Reentradas
A tabela indica os satélites que reentraram na atmosfera ou regressaram no mês de Agosto de 2012. Estas informações são cedidas pelo Space Track. Ree: reentrou na atmosfera terrestre;
Reg: regressou após a missão.
Data

Status

Des. Int.

ORAD Designação

Lançador

01 Ago.
02 Ago.
02 Ago.
02 Ago.
04 Ago.
04 Ago.
09 Ago.
09 Ago.
09 Ago.
11 Ago.
12 Ago.
12 Ago.
13 Ago.
13 Ago.
14 Ago.
15 Ago.
15 Ago.
18 Ago.
19 Ago.

Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.

1999-025YE
1972-076A
1999-025MB
1993-036BNB
2006-015G
2012-042B
1999-025CWD
1993-036AEA
1997-051QF
1978-020B
1979-058M
1997-051AAC
1968-091AA
1999-025DCY
2009-028B
1993-036AQD
2012-032E
2004-044G
1999-025CZB

30269
06212
30002
37522
36363
38739
32231
34947
35485
10801
26976
38475
03608
33615
35002
35708
38465
29423
32358

CZ-4B Chang Zeng-4B (Y2)
10 Maio
Atlas Burner-2 (102F)
02 Outubro
CZ-4B Chang Zeng-4B (Y2)
10 Maio
11K65M Kosmos-3M (47135-601) 16 Junho
CZ-4C Chang Zheng-4C (Y1)
27 Abril
11A511U-PBV Soyuz-U (Л15000-134)01 Agosto
CZ-4B Chang Zeng-4B (Y2)
10 Maio
11K65M Kosmos-3M (47135-601) 16 Junho
8K82K Proton-K/DM2 (39101/2L) 14 Setembro
Atlas-F/SVS (64F)
22 Fevereiro
8K78M Molniya-M/L (76038512) 27 Junho
8K82K Proton-K/DM2 (39101/2L) 14 Setembro
11K67 Tsyklon-2A (Н22500-05Л) 20 Outubro
CZ-4B Chang Zeng-4B (Y2)
10 Maio
Minotaur-1 (SLV-8)
19 Maio
11K65M Kosmos-3M (47135-601) 16 Junho
CZ-2F/G Chang Zheng-2F/G (Y9) 16 Junho
CZ-4B Chang Zheng-4B (Y8)
06 Novembro
CZ-4B Chang Zeng-4B (Y2)
10 Maio
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(Destroço) Fengyun-1C
OPS 8180 (RADCAT)
(Destroço) Fengyun-1C
(Destroço) Cosmos 2251
(Destroço) YG-1 Yaogan Weixing-1
Blok-I
(Destroço) Fengyun-1C
(Destroço) Cosmos 2251
(Destroço) Iridium-33
Atlas-F R/B
(Destroço) Cosmos 1109
(Destroço) Iridium-33
(Destroço) Cosmos 249
(Destroço) Fengyun-1C
PharmaSat-1
(Destroço) Cosmos 2251
(Destroço)
(Destroço)
(Destroço) Fengyun-1C

Data Lançamento Local Lançamento

Taiyuan, LC1
Vandenberg AFB, BMRSA1
Taiyuan, LC1
GIK-1 Plesetsk, LC132/1
Taiyuan, LC7
Baikonur, LC1 PU-5
Taiyuan, LC1
GIK-1 Plesetsk, LC132/1
GIK-5 Baikonur, LC81 PU-23
Vandenberg AFB, SLC-3E
NIIP-53 Plesetsk, LC41/1
GIK-5 Baikonur, LC81 PU-23
NIIP-5 Baikonur, LC90/20
Taiyuan, LC1
Wallops Island, LA-0B
GIK-1 Plesetsk, LC132/1
Jiuquan, LC43 921
Taiyuan, LC7
Taiyuan, LC1

D. Órbita

4832
14549
4833
6987
2291
3
4840
6994
5443
12589
12100
5446
16003
4844
1183
6700
60
2842
4850
145
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20 Ago.
20 Ago.
20 Ago.
20 Ago.
24 Ago.
24 Ago.
25 Ago.
26 Ago.
26 Ago.
27 Ago.
28 Ago.
30 Ago.

Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.
Ree.

1999-057AB
1999-057RH
1999-025DNK
20120-15A
1993-036AKE
1993-036AZB
1975-052DN
1997-051HH
2009-021F
1993-014Z
1993-036BLN
2012-046C

26139
34206
35179
38222
35436
36374
21430
34516
34844
28848
37485
38754
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(Destroço)
(Destroço)
(Destroço) Fengyun-1C
Progress M-15M
(Destroço) Cosmos 2251
(Destroço) Cosmos 2251
(Destroço)
(Destroço) Iridium-33
(Destroço)
(Destroço)
(Destroço) Cosmos 2251
Centaur

CZ-4B Chang Zheng-4B (Y1)
14 Outubro
CZ-4B Chang Zheng-4B (Y1)
14 Outubro
CZ-4B Chang Zeng-4B (Y2)
10 Maio
11A511U Soyuz-U (Л15000-135) 20 Abril
11K65M Kosmos-3M (47135-601) 16 Junho
11K65M Kosmos-3M (47135-601) 16 Junho
Delta-2910 (595/D111)
12 Junho
8K82K Proton-K/DM2 (39101/2L) 14 Setembro
CZ-2C Chang Zheng-2C-III (Y19) 22 Abril
15Zh58 Start-1
25 Março
11K65M Kosmos-3M (47135-601) 16 Junho
Atlas-V/401 (AV-032)
30 Agosto

Taiyuan, LC7
Taiyuan, LC7
Taiyuan, LC1
Baikonur, LC31 PU-5
GIK-1 Plesetsk, LC132/1
GIK-1 Plesetsk, LC132/1
Vandenberg AFB, SLC-2W
GIK-5 Baikonur, LC81 PU-23
Taiyuan, LC7
GNIIP Plesetsk, LC158
GIK-1 Plesetsk, LC132/1
Cabo Canaveral AFS, SLC-41

4694
4694
4851
122
6709
6709
13589
5460
1222
7095
6713
0
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Lançamentos orbitais previstos para Setembro e Outubro de 2012
Dia (UTC)

Lançador

Carga

Local

9 (0423)*

PSLV-C21

SPOT-6
PROITERES

Satish Dawan, SHAR, FLP

17 (1629)*

Atlas-V/401 (AV-033) 'Rosie'

NRO L-36 (NOSS-3 6A)
NOSS-3 6B
Aeneas, SMDC-ONE 2.1 (Able)
SMDC-ONE 2.2 (Baker), Re
CINEMA-1, CSSWE, CXBN
AeroCube-4A, AeroCube-4B
AeroCube-4C, CP-5

Vandenberg AFB, SLC-3E

17 (1629)

14A14-1A Soyuz-2-1A/Fregat (012/1037)

MetOp-B

Baikonur, LC31 PU-6

19 (1800)

CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E (Y15)

Compass-M2
Compass-M5

Xichang, LC2

21

Ariane-5ECA (VA209)

Astra-2F
GSAT-10

CSG Kourou, ELA3

29 (0410)

CZ-2D Chang Zheng-2D

VRSS-1 ‘Francisco de Miranda’

Jiuquan, LC43 603

04 (1210)

Delta-IVM+(4,2)

GPS-IIF-3

Cabo Canaveral, SLC-37B

09 (0012)

Falcon-9 v1.0 (F-4)

Dragon CRS1
Orbcomm-2G

Cabo Canaveral, SLC-40

10 (1831)

Soyuz-STB/Fregat-MT (Б15000-002/1031/VS03)Galileo-IOV

Setembro

Outubro

CSG Kourou, ZLS

Galileo-IOV
14

8K82KM Proton-M/Briz-M (93526/99535) Intelsat-23

Baikonur, LC81 PU-24

15 (1357)

11A511U-FG Soyuz-FG (Л15000-044)

Soyuz TMA-06M

Baikonur, LC31 PU-6

25

Atlas-V/501

X-37B (OTV-3)

Cabo Canaveral, SLC-41

26 (0630)

Naro (KSLV-1)

STSAT-2C

Naro

31 (0711)

11A511U Soyuz-U (136)

Progress M-17M

Baikonur, LC1 PU-5

¿?

CZ-3C Chang Zheng-3C

Beidou-2 ‘Compass-G6’

Xichang, LC2

* Já realizados a quando da edição deste número do Boletim Em Órbita.

Em Órbita – Vol.12 – .º 128 / Setembro de 2012

147

Em Órbita

Próximos Lançamentos Tripulados

Oleg Viktorovitch Novitsky (1)
Yevgeni Igorevich Tarelkin (1)
Kevin Anthony Ford (2)
Soyuz TMA-06M
11A511U-FG Soyuz-FG
Baikonur, LC1 PU-5
15 Outubro, 2012
Pavel Vladimirovich Vinogradov
Alexander Alexandrovich Misurkin
Christopher John Cassidy

05 de Dezembro de 2012
Soyuz TMA-07M
11A511U-FG Soyuz-FG
Roman Yuriyevich Romanenko (2); Chris Austin Hadfield (3); Thomas Henry Marshburn (1)
Fyodor Nikolayevich Yurchikhin; Luca Salvo Parmitano; Karen LuJean Nyberg

Baikonur, LC1 PU-5

2 de Abril de 2013
Soyuz TMA-08M
11A511U-FG Soyuz-FG
Baikonur, LC1 PU-5
Pavel Vladimirovich Vinogradov (3); Alexander Alexandrovich Misurkin (1); Christopher John Cassidy (2)
Oleg Valeriyevich Kotov; Sergey Nikolayevich Ryazansky; Michael Scott Hopkins
29 de Maio de 2013
Soyuz TMA-09M
11A511U-FG Soyuz-FG
Fyodor Nikolayevich Yurchikhin (4); Luca Salvo Parmitano (1); Karen LuJean Nyberg (2)
Mikhail Vladislavovich Tyurin; Koichi Wakata; Richard Alan Mastracchio

Baikonur, LC1 PU-5

30 de Setembro de 2013
Soyuz TMA-10M
11A511U-FG Soyuz-FG
Oleg Valeriyevich Kotov (3); Sergey Nikolayevich Ryazansky (1); Michael Scott Hopkins (1)
Alexander Vikentyevich Skvortsov; Oleg Germanovich Artemyev; Steven Ray Swanson

Baikonur, LC1 PU-5

29 de ovembro de 2013
Soyuz TMA-11M
11A511U-FG Soyuz-FG
Mikhail Vladislavovich Tyurin (3); Koichi Wakata (4); Richard Alan Mastracchio (4)
Maksim Surayev; Alexander Gerst; Gregory Reid Wiseman

Baikonur, LC1 PU-5

?? de ?? de 2013
¿????; ¿????; ¿????
¿????; ¿????; ¿????

Jiuquan, 921

Shenzhou-10

CZ-2F Chang Zheng-2F (Y10)

31 de Março de 2014
Soyuz TMA-12M
11A511U-FG Soyuz-FG
Alexander Vikentyevich Skvortsov (2); Oleg Germanovich Artemyev (1); Steven Ray Swanson (3)
Alexander Samokutyayev; Elena Olegovna Serova (1); Barry Eugene Wilmore

Baikonur, LC1 PU-5

?? de Maio de 2014
Soyuz TMA-13M
11A511U-FG Soyuz-FG
Maksim Surayev (2); Alexander Gerst (1); Gregory Reid Wiseman (1)
Sergei Viktorovich Zalyotin; Samatha Cristoforetti; Terry Wayne Virts

Baikonur, LC1 PU-5
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?? de Setembro de 2014
Soyuz TMA-14M
11A511U-FG Soyuz-FG
Alexander Samokutyayev (2); Elena Olegovna Serova (1); Barry Eugene Wilmore (2)
Yuri Valentinovich Lonchavok; Alexei Nikolayevich Ovchinin; Kjell Norwood Lindgren

Baikonur, LC1 PU-5

?? de ovembro de 2014
Soyuz TMA-15M
11A511U-FG Soyuz-FG
Sergei Viktorovich Zalyotin (3); Samatha Cristoforetti (1); Terry Wayne Virts (2)
Cosmonauta russo; Astronauta da ESA (?); Astronauta dos EUA

Baikonur, LC1 PU-5

?? de Março de 2015
Soyuz TMA-16M
11A511U-FG Soyuz-FG
Yuri Valentinovich Lonchavok (4); Alexei Nikolayevich Ovchinin (1); Kjell Norwood Lindgren (1)
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA

Baikonur, LC1 PU-5

?? de Maio de 2015
Soyuz TMA-17M
Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA; Astronauta dos EUA
Cosmonauta russo; Astronauta da JAXA (?); Astronauta dos EUA

11A511U-FG Soyuz-FG

Baikonur, LC1 PU-5

?? de Setembro de 2015
Soyuz TMA-18M
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA

11A511U-FG Soyuz-FG

Baikonur, LC1 PU-5

?? de ovembro de 2015
Soyuz TMA-19M
Cosmonauta russo; Astronauta da JAXA (?); Astronauta dos EUA
Cosmonauta russo; Astronauta da ESA (?); Astronauta dos EUA

11A511U-FG Soyuz-FG

Baikonur, LC1 PU-5

?? de Março de 2016
Soyuz TMA-20M
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA

11A511U-FG Soyuz-FG

Baikonur, LC1 PU-5

?? de Maio de 2016
Soyuz TMA-21M
Cosmonauta russo; Thomas Pesquet (1) (?); Astronauta dos EUA
Cosmonauta russo; Astronauta da JAXA (?); Astronauta dos EUA

11A511U-FG Soyuz-FG

Baikonur, LC1 PU-5

Futuras Expedições na ISS
A Expedição 32 é composta por Gennadi Padalka (Comandante – Rússia), Sergei Revin
(Engenheiro de Voo – Rússia), Joseph Acaba (Engenheiro de Voo – EUA), Yuri
Malenchenko (Engenheiro de Voo – Rússia), Sunita Williams (Engenheiro de Voo – EUA) e
Akihiko Hoshide (Engenheiro de Voo – Japão), sendo
estes três últimos lançados a 15 de Julho de 2012 a bordo
da Soyuz TMA-05M.
A Expedição 33 será composta por Sunita Williams
(Comandante – EUA), Yuri Malenchenko (Engenheiro de
Voo – Rússia), Akihiko Hoshide (Engenheiro de Voo –
Japão), Oleg Novitsky (Engenheiro de Voo – Rússia),
Yevgeni Tarelkin (Engenheiro de Voo – Rússia) e Kevin
Ford (Engenheiro de Voo – EUA), sendo estes três
últimos lançados a 15 de Outubro de 2012 a bordo da
Soyuz TMA-06M.
A Expedição 34 será composta por Kevin Ford
(Comandante – EUA), Oleg Novitsky (Engenheiro de
Voo – Rússia), Yevgeni Tarelkin (Engenheiro de Voo –
Rússia), Roman Romanenko (Engenheiro de Voo – Rússia), Chris Hadfield (Engenheiro de Voo – Canadá) e Thomas Marshburn
(Engenheiro de Voo – EUA), sendo estes três últimos lançados a 5 de Dezembro de 2012 a bordo da Soyuz TMA-07M.
A Expedição 35 será composta por Chris Hadfield (Comandante – Canadá), Roman Romanenko (Engenheiro de Voo – Rússia),
Thomas Marshburn (Engenheiro de Voo – EUA) e por Pavel Vinogradov (Engenheiro de Voo – Rússia); Alexander Misurkin
(Engenheiro de Voo – Rússia); Christopher Cassidy (Engenheiro de Voo – EUA).
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Lançamentos Suborbitais
A seguinte tabela tenta fazer uma listagem de todos os lançamentos suborbitais realizados. Entre os lançamentos que se pretende
listar estarão os lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais ou de outros veículos com capacidade de atingir a órbita
terrestre mas que são utilizados em lançamentos suborbitais. A listagem é baseada em informação recolhida na rede informática
mundial, através de pesquisa quase diária por parte do autor, e de múltipla informação recebida de várias fontes entre as quais se
encontram as várias agências espaciais.
Esta lista estará sempre incompleta pois será quase impossível obter a informação de todos os lançamentos suborbitais realizados
(por exemplo, muitos testes de mísseis balísticos podem ser secretos e a informação recebida poderá, quase de certeza, ser muito
escassa).
Muitas vezes são realizados lançamentos suborbitais por foguetões sonda mas que não atingem altitudes orbitais. Estes
lançamentos que não superam os 100 km de altitude, limite inferior do Espaço internacionalmente reconhecido, serão assinalados.
Data

03 Jul.
03 Jul.
03 Jul.
05 Jul.
11 Jul.
13 Jul.
23 Jul.
24 Jul.
24 Jul.

Hora

ome

Lançador

Local

1850
1850

Payambar-e Azam 7
Payambar-e Azam 7
Payambar-e Azam 7
NASA 36.284NS (SUMI)
NASA 36.272NS (Hi-C)

Shahab-3
Shahab-3
Shahab-3
Black Brabt IX
Black Brant IX
Agni I
Black Brant XI
Black Brant IX
DF-41

???
???
???
White Sands
White Sands
Wheeler Island, Odisha
Wallops Island
White Sands
Wuzhai

S-310
Agni II
JL-2
DF-5A

Uchinoura

1101
1917
1600

07 Ago. 0730
09 Ago. 0316
16 Ago.
20 Ago.

NASA 39.011NR
NASA 36.263US
S-310-41

Wuzhai

Cronologia Astronáutica (LXXX)
Por Manuel Montes
-1951: Walter Dornberger e Krafft Ehricke, trabalhando para Bell
Aircraft, iniciam o desenho do chamado BOMI (Bomber Missile).
O veículo, composto por duas etapas, transportaria dois pilotos e
numerosos sistemas explosivos. Teria a sua base em Espanha,
Grã-Bretanha, Canadá e África, permitindo alcançar a URSS com
relativa facilidade. São idealizadas duas versões, uma suborbital e
outra orbital. Estima-se que inicie o serviço em meados dos anos
sessenta. Uma indicação da seriedade do projecto é o facto de que
mais adiante, esta e outras propostas serão fundidas num único
programa militar chamado Dyna Soar, que estará muito próximo
de se tornar realidade. Este é também um dos mais lúcidos
projectos predecessores do vaivém espacial.
-1951: Inicia-se o desenho do míssil Corporal (SSM-A-17), baseado no Corporal-E, de uso experimental.
-1 de Janeiro de 1951: Voa com êxito o Corporal-E número 7.
-18 de Janeiro de 1951: É lançado desde White Sands a V-2 número 54. Uma insuficiente alimentação de oxigénio leva ao fracasso
da missão, que só alcança 2 km de altitude após 36 segundos de propulsão. Transporta instrumentos para medições da radiação
solar e cósmica.
-23 de Janeiro de 1951: Seguindo as recomendações do RAND de que já é tecnicamente possível desenvolver um míssil de largo
alcance com possíveis aplicações espaciais, a US Air Force decide investigar o assunto. Tendo em conta que as conclusões do
RAND só são teóricas, propõe-se realizar um programa experimental que aborde o tema desde o ponto de vista da engenharia. É
assim assinado um contrato com a empresa Convair, a antiga responsável do MX-774, para que estude o problema. O agora
chamado MX-1593 implicará duas fases: a primeira examinará se um míssil de largo alcance deve adoptar a forma de um foguetão
balístico ou de um capaz de voar (cruzeiro). O estudo durará 6 meses e custará meio milhão de dólares. Com ele será definido um
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veículo com um alcance de 5.000 milhas náuticas e uma carga atómica de umas 3 toneladas. Na segunda fase analisam-se os
problemas encontrados. O programa será denominado mais adiante como Atlas.
-29 de Janeiro de 1951: Os soviéticos ensaiam o lançamento de um míssil R-1 em pleno Inverno. Seguir-se-ão outros, até 2 de
Fevereiro, para demonstrar a sua operacionalidade nas duras condições climáticas da estação.
-Fevereiro de 1951: É aprovado nos EUA
o míssil B-61A Matador, outro míssil de
cruzeiro similar aos Snark.
-2 de Fevereiro de 1951: É lançado desde
White Sands o veículo Hermes A-1
número 4. Desconhecem-se detalles do
lançamento.
-16 de Fevereiro de 1951: É levada a
cabo uma conferência militar, por
iniciativa do coronel Bernard A.
Schriever, durante a qual este enumera as
características de um sistema de
reconhecimento apropriado. Entre os
requerimentos estão a produção de
fotografias que permitam aos intérpretes
identificar objectos e zonas de interesse,
a capacidade de observar de maneira
continua (durante a fase diurna) o
território da URSS, e a obtenção de
material que possibilite actualizar mapas.
-9 de Março de 1951: Despega desde
White Sands a V-2 número 57. Trata-se
da misión Blossom-IV-E. Porém, aos 15,5 segundos de voo, uma explosão na parte posterior acaba com ela. Só se alcançam 3 km
de altitude. Teria que realizar medições do brilho atmosférico e da ionosfera.
-15 de Março de 1951: Voa o míssil experimental Hermes A-1 número 3. Não se conhecem os
resultados.
-21 de Março de 1951: Desde este momento até 28 de Novembro de 1953, os cientistas alemães que
foram levados para a URSS para ajudar com os seus conhecimento ao desenvolvimento dos mísseis
soviética repetem o seu êxodo. Nesta ocasião, o pessoal, que já não tem nada que ensinar aos seus
colegas do país comunista, é levado de regresso à Alemanha Oriental. O processo realizar-se-á em
varias fases: em primeiro lugar partem os especialistas de menor categoria e depois seguirão os
chefes de secção e os especialistas em orientação.
-27 de Março de 1951: Os avanços do programa experimental Hermes permitem estabelecer os
requerimentos básicos para um míssil de alcance intermédio (uns 800 km, depois reduzido a 330
km) que possa ser utilizado pelo US Army. Este veículo, denominado inicialmente Hermes-C1 e
mais adiante Redstone, será responsabilidade do grupo encabeçado por Von Braun. Até à aprovação
definitiva do programa, devem realizar-se alguns preparativos que garantam a sua viabilidade,
como a disponibilidade de um sistema de propulsão adequado. O primeiro passo será contratar a
empresa orth American para que modifique o motor XLR43-NA-1, utilizado no míssil de cruzeiro
Navaho, para esta função. Deverá proporcionar um impulso de 340 kN durante 110 segundos.
Durante o desenvolvimento deste motor, serão produzidos até sete versões distintas, tal é a obsessão
por alcançar a máxima eficiência e perfeição.
ota sobre o autor: Nascido em 1965, Manuel Montes Palacio, é um escritor freelancer e
divulgador científico desde 1989, especializando-se em temas relacionados com a Astronáutica e
Astronomia. Pertence a diversas associações espanholas e internacionais, tais como a Sociedad
Astronómica de España y América e a British Interplanetary Society, tendo colaborado com
centenas de artigos para um grande número de publicações, entre elas a britânica Spaceflight e as
espanholas Muy Interessante, Quo, On-Off, Tecnología Militar, Universo e Historia y Vida.
Actualmente elabora semanalmente o boletim gratuito “oticias del Espacio”, distribuído
exclusivamente através da Internet, e os boletins “oticias de la Ciencia y la Tecnologia” e “C&T
Plus”, participando também na realização dos conteúdos do canal científico da página “Terra”.
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Explicação dos Termos Técnicos
Impulso específico (Ies) – Parâmetro que mede as potencialidades do combustível (propulsor) de um motor. Expressa-se em
segundos e equivale ao tempo durante o qual 1kg desse combustível consegue gerar um impulso de 10N (Newton). É medido
dividindo a velocidade de ejecção dos gases de escape pela aceleração da gravidade. Quando maior é o impulso específico maior
será o rendimento do propulsante e, consequentemente, do motor. O impulso específico (em vácuo) define a força em kgf gerada
pelo motor por kg de combustível consumido por tempo (em segundos) de funcionamento:

(kgf/(kg/s)) = s
Quanto maior é o valor do impulso específico, mais eficiente é o motor.
Tempo de queima (Tq) – Tempo total durante o qual o motor funciona. No caso de motores a combustível sólido representa o
valor do tempo que decorre desde a ignição até ao consumo total do combustível (de salientar que os propulsores a combustível
sólido não podem ser desactivados após a entrada em ignição). No caso dos motores a combustível líquido é o tempo médio de
operação para uma única ignição. Este valor é usualmente superior ao tempo de propulsão quando o motor é utilizado num
determinado estágio. É necessário ter em conta que o tempo de queima de um motor que pode ser reactivado múltiplas vezes, é
bastante superior ao tempo de queima numa dada utilização (voo).
Impulso específico ao nível do mar (Ies-nm) – Impulso específico medido ao nível do mar.
Órbita de transferência – É uma órbita temporária para um determinado satélite entre a sua órbita inicial e a sua órbita final.
Após o lançamento e a sua colocação numa órbita de transferência, o satélite é gradualmente manobrado e colocado a sua órbita
final.
Órbita de deriva – É o último passo antes da órbita geostacionária, uma órbita circular cuja altitude é de aproximadamente 36000
km.
Fracção de deriva – É a velocidade de um satélite movendo-se numa direcção longitudinal quando observado a partir da Terra.
Órbita terrestre baixa – São órbitas em torno da Terra com altitude que variam entre os 160 km e os 2000 km acima da superfície
terrestre.
Órbita terrestre média – São órbitas em torno da Terra com altitudes que variam entre os 2000 km e os 35786 km (órbita
geostacionária). São também designadas órbitas circulares intermédias.
Órbita geostacionária – São órbitas acima do equador terrestre e com excentricidade 0 (zero). Visto do solo, um objecto colocado
numa destas órbitas parece estacionário no céu. A posição do satélite irá unicamente ser diferenciada pela sai longitude, pois a
latitude é sempre 0º (zero graus).
Órbita polar – São órbitas nas quais os satélites passam sobre o perto dos pólos de um corpo celeste. As suas inclinações orbitais
são de (ou aproximadas a) 90º em relação ao equador terrestre.
Delta-v – Em astrodinânica o delta-v é um escalar com unidades de velocidade que mede a quantidade de «esforço» necessário
para levar a cabo uma manobra orbital. É definido como

Onde T é a força instantânea e m é a massa instantânea. Na ausência de forças exteriores, e quando a força é aplicada numa
direcção constante, a expressão em cima simplifica para

, que é simplesmente a magnitude da mudança de velocidade.
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Parâmetros orbitais
Apogeu: ponto de altitude máxima da órbita.
Perigeu: ponto de altitude mínima da órbita.
odos ascendente e descendente da órbita:
são os pontos de intersecção da órbita com o
plano equatorial. Nodo ascendente é aquele
que o satélite atravessa no Equador quando se
dirige do Sul para o Norte. Nodo descendente
é aquele que o satélite atravessa no Equador
quando se dirige do Norte para o Sul. A “linha
dos nodos” é aquela que liga os nodos
ascendente e descendente, passando pelo
centro da Terra.
Inclinação (I): ângulo entre o plano orbital do
satélite e o plano equatorial da Terra.
Inclinações próximas a 0º correspondem às
chamadas órbitas equatoriais. Inclinações
próximas a 90º correspondem às chamadas
órbitas polares pois cobrem os dois pólos.
Órbitas com inclinação entre 0º e 90º rodam
no mesmo sentido que a Terra (Oeste - Este) e
por isso são denominadas de "progressivas". Órbitas com inclinação maior que 90º rodam no sentido contrário à Terra (Este Oeste) e por isso são chamadas de "retrógradas". Inclinações maiores que 50º e menores que 130º correspondem a órbitas "polares"
pois atingem latitudes altas. Inclinações menores que 40º correspondem a órbitas próximas ao Equador.
Ascensão recta do nodo ascendente (Right Ascension of Ascending ode - RAA - Ω ): ângulo entre o primeiro ponto de Aires
e o nodo ascendente. Segundo valor que alinha a elipse orbital no espaço, considerando que a inclinação é o primeiro.
Argumento do perigeu (Argument of perigee - ϖ ): é o ângulo medido no plano orbital, na direcção do movimento, do nodo
ascendente ao perigeu. É o ângulo entre o eixo maior da elipse (linha entre o perigeu e o apogeu) e a linha dos nodos, medido no
plano da órbita. Varia entre 0° e 360°, sendo igual a 0º quando o perigeu está no nodo ascendente, e 180º quando o satélite está
mais longe da Terra (apogeu) cruzando o Equador em movimento ascendente. Determina a posição da elipse orbital no plano
orbital, visto que a inclinação I e a ascensão recta Ω determinam a posição do plano orbital no espaço.
Excentricidade: determina a forma da elipse orbital. Círculo: Excentricidade = 0; Elipse longa e estreita: Excentricidade = 1.
Movimentação média (Mean motion - n): velocidade angular média do satélite (em revoluções por dia) em uma órbita elíptica: n
= 2. π /T onde T é o período orbital. Parâmetro relacionado com o tamanho da órbita (distância do satélite à Terra).
Anomalia média (Mean anomaly - M): especificação da posição do satélite na órbita numa dada época. Ângulo medido a partir
do perigeu na direcção do movimento do satélite, que um satélite teria se se movesse em velocidade angular constante.
Anomalia verdadeira: ângulo no plano orbital do satélite entre o perigeu e a posição do satélite medido na direcção do movimento
do satélite.
Elementos keplerianos: descrevem a forma e orientação de uma órbita elíptica em torno da Terra, bem como a posição de um
satélite naquela órbita em uma dada época (data e hora de referência): argumento do perigeu, ascensão recta do nodo ascendente,
anomalia média, semi-eixo maior, inclinação e excentricidade.
Perturbações: existem os seguintes tipos de perturbações: Geopotencial - devido ao achatamento terrestre, ou seja, ao desvio
principal da Terra em relação à forma esférica; altera a orientação do plano orbital no espaço sem alterar a inclinação; altera a
orientação da elipse no plano orbital; Atracão lunissolar - devido às acções atractivas do Sol e da Lua; afecta todos os elementos
orbitais, diminuindo a altura do perigeu e, consequentemente, afectando o tempo de vida do satélite; Arrasto (atrito) atmosférico
- devido ao atrito com a atmosfera; diminuição do semi-eixo maior, da excentricidade e do período de revolução.
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Combustíveis e Oxidantes
2O4 – Tetróxido de itrogénio (Peróxido de Azoto); De uma forma simples pode-se dizer que o oxidante N2O4 consiste no
tetróxido em equilíbrio com uma pequena quantidade de dióxido de nitrogénio. No seu estado puro o N2O4 contém menos de 0,1%
de água. O N2O4 tem uma coloração vermelho acastanhada tanto nas suas fases líquida como gasosa, sendo incolor na fase sólida.
Este oxidante é muito reactivo e tóxico, tendo um cheiro ácido muito desagradável. Não é inflamável com o ar, no entanto
inflamará materiais combustíveis. Surpreendentemente não é sensível ao choque mecânico, calor ou qualquer tipo de detonação. O
N2O4 é fabricado através da oxidação catalítica da amónia, onde o vapor é utilizado como diluente para reduzir a temperatura de
combustão. Grande parte da água condensada é expelida e os gases ainda mais arrefecidos, sendo o óxido nítrico oxidado em
dióxido de nitrogénio. A água restante é removida em forma de ácido nítrico. O gás resultante é essencialmente tetróxido de
nitrogénio puro. Tem uma densidade de 1,45 g/c3, sendo o seu ponto de congelação a -11,0ºC e o seu ponto de ebulição a 21,0ºC.
UDMH ( (CH3)2H2 ) – Unsymmetrical Dimethylhydrazine (Hidrazina Dimetil Assimétrica); O UDMH é um líquido
altamente tóxico e volátil que absorve oxigénio e dióxido de carbono. O seu odor é ligeiramente amoniacal. É completamente
miscível com a água, com combustíveis provenientes do petróleo e com o etanol. É extremamente sensível aos choques e os seus
vapores são altamente inflamáveis ao contacto com o ar em concentrações de 2,5% a 95,0%. Tem uma densidade de 0,79g/cm3,
sendo o seu ponto de congelação a -57,0ºC e o seu ponto de ebulição a 63,0ºC.
LOX – Oxigénio Líquido; O LOX é um líquido altamente puro (99,5%) e tem uma cor ligeiramente azulada, é transparente e não
tem cheiro característico. Não é combustível, mas dar vigor a qualquer combustão. Apesar de ser estável, isto é resistente ao
choque, a mistura do LOX com outros combustíveis torna-os altamente instáveis e sensíveis aos choques. O oxigénio gasoso pode
formar misturas com os vapores provenientes dos combustíveis, misturas essas que podem explodir em contacto com a
electricidade estática, chamas, descargas eléctricas ou outras fontes de ignição. O LOX é obtido a partir do ar como produto de
destilação. Tem uma densidade de 1,14 g/c3, sendo o seu ponto de congelação a -219,0ºC e o seu ponto de ebulição a -183,0ºC.
LH2 – Hidrogénio Líquido; O LH2 é um líquido em equilíbrio cuja composição é de 99,79% de para-hidrogénio e 0,21 ortohidrogénio. O LH2 é transparente e som odor característico, sendo incolor na fase gasosa. Não sendo tóxico, é um líquido altamente
inflamável. O LH2 é um bi-produto da refinação do petróleo e oxidação parcial do fuelóleo daí resultante. O hidrogénio gasoso é
purificado em 99,999% e posteriormente liquidificado na presença de óxidos metálicos paramagnéticos. Os óxidos metálicos
catalisam a transformação orto-para do hidrogénio (o hidrogénio recém catalisado consiste numa mistura orto-para de 3:1 e não
pode ser armazenada devido ao calor exotérmico da conversão). Tem uma densidade de 0,07 g/cm3, sendo o seu ponto de
congelação a -259,0ºC e o seu ponto de ebulição a -253,0ºC.
H4ClO4 – Perclorato de Amónia; O NH4ClO4 é um sal sólido branco do ácido perclorato e tal como outros percloratos, é um
potente oxidante. A sua produção é feita a partir da reacção entre a amónia e ácido perclorato ou por composição entre o sal de
amónia e o perclorato de sódio. Cristaliza em romboedros incolores com uma densidade relativa de 1,95. É o menos solúvel de
todos os sais de amónia. Decompõe-se antes da fusão. Quando ingerido pode causar irritação gastrointestinal e a sua inalação causa
irritação do tracto respiratório ou edemas pulmonares. Quando em contacto com a pele ou com os olhos pode causar irritação.

Constantes
Algumas constantes de interesse:
•

7726 m/s

(8000), Velocidade orbital terrestre a uma altitude de 300 km

•

3075 m/s

(3000), Velocidade orbital na órbita geossíncrona (35786 km)

•

6371 km

(6400), Raio médio da Terra

•

6378 km

(6400), Raio equatorial da Terra

•

1738 km

(1700), Raio médio da Lua

•

5.974e24 kg

(6e24), Massa da Terra

•

7.348e22 kg

(7e22), Massa da Lua

•

1.989e30 kg

(2e30), Massa do Sol

•

3.986e14 m3/s^2

(4e14), Constante gravitacional vezes a massa da Terra

•

4.903e12 m3/s^2

(5e12), Constante gravitacional vezes a massa da Lua

•

1.327e20 m3/s^2

(13e19), Constante gravitacional vezes a massa do Sol

•

384401 km

(4e5), Distância media entre a Terra e a Lua

•

1.496e11 m

(15e10), Distância media entre a Terra e o Sol (Unidade astronómica)
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