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a Capa: O Engenheiro de Voo da ISS, Thomas Marsburn, durante uma actividade extraveícular realizada a 11 de Maio de
2013. Imagem: NASA
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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_animal-subscribe@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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Roman Romamenko simula descida em Marte
Recentemente chegado da estação espacial internacional,
o cosmonauta russo Roman Romanenko participou numa
simulação de descida no planeta Marte.
Esta operação teve lugar no Centro de Treino de
Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’ que continua uma série de
investigações experimentais sobre a viabilidade das
missões interplanetárias com a participação de
cosmonautas recém chegados à Terra.
No dia seguinte à sua chagada à Cidade das Estrelas,
Roman Romanenko participou na simulação de uma
descida controlada manualmente no planeta vermelho que
foi realizada no interior da centrifugadora TsF-18. O
objectivo deste foi a avaliação da possibilidade de pouco
na superfície marciana em modo manual após um voo
espacial de seis meses.
No quarto dia após o seu regresso à Terra, o cosmonauta
Roman Romanenko simulou as operações de utilização de um fato espacial extraveícular e diversos trabalhos na superfície de
Marte.
O objectivo deste ensaio consistiu em avaliar a possibilidade de elaboração de protocolos de utilização dos sistemas dos fatos
espaciais e do conjunto de equipamentos para as actividades extraveículares. As experiências foram realizadas com o auxílio do
sistema Vikod-2 que simulou a gravidade existente na superfície de Marte.
Nestas condições, Roman Romanenko simulou a utilização do fato espacial, a abertura de escotilhas de acesso ao exterior, a subida
e descida de escadas, além de outras tarefas.
A primeira série de simulações foi realizada em Março de 2013 e contou com a participação dos cosmonautas Oleg Novitsky e
Yevgeny Tarelkin.

O fim da linha para o Kepler?
Ao se estabelecer contacto com o observatório Kepler no dia 14 de Maio de 2013, os especialistas descobriram que o veículo se
encontrava de novo em modo de segurança. Tal como tinha já acontecido em princípios do mês, o Kepler encontrava-se no
denominado Thruster-Controlled Safe Mode (TCSM). A origem deste estado é desconhecida, mas pensa-se que por detrás poderá
estar um erro de atitude.
Os especialistas tentaram regressar ao controlo
através das denominadas ‘reaction wheel’ à
medida que o observatório se colocava em
posição para comunicar com a Terra. No
entanto, o dispositivo n.º 4 permaneceu em
torque total enquanto que o nível de rotação se
tornava nulo. Esta é uma clara indicação de que
terá ocorrido uma falha interna no dispositivo de
orientação, provavelmente uma falha estrutural
de um rolamento. O Kepler foi então de novo
colocado em TCSM.
O Anomaly Review Board concordou que os
dados parecem indicar uma falha no dispositivo
de orientação n.º 4 e que a prioridade da equipa é
agora finalizar os preparativos para entrar no
denominado Point Rest State (PRS). O PRS é
um estado de orientação controlado por
pequenos propulsores que minimiza a utilização de combustível enquanto proporciona um meio de comunicação contínua em banda
X. O software para executar este estado foi enviado para o Kepler na passada semana, tendo já sido finalizados os parâmetros que
esse software irá utilizar.
A equipa do Kepler irá tentar recuperar o veículo nos próximos dias e já solicitou mais tempo de utilização da Deep Space etwork
(DSN). Com a falha de um segundo dispositivo de orientação será pouco provável que o Kepler possa regressar a um modo de
orientação tão precisa como possuía anteriormente, impedindo assim a realização de operações de fotometria de alta-precisão. Nesta
altura ainda não foi tomada qualquer decisão para finalizar a recolha de dados.
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O Kepler já finalizou a sua missão principal que teve uma duração de três anos e meio, tendo entrado numa fase de missão
prolongada em Novembro de 2012.

Pentágono renova aluguer de satélite chinês
O Pentágono renovou o controverso contrato de
aluguer de banda larga no satélite chinês Apstar-7
pertencente a uma companhia de Hong Kong detida
maioritariamente pelo governo da China.
Operado pela APT Satellite Holdings, empresa da qual
40% é detida pela China Aerospace Corp que por sua
vez pertence ao governo chinês, o Apstar-7 tem vindo
ser utilizado pelo Pentágono para o envio de dados e
comunicações militares com as suas forças na região
da Ásia e Pacífico.
Este contrato despertou os receios de que a China
possa ter acesso a dados confidenciais extremamente
sensíveis e é visto pelas alas mais conservadores como
algo de muito preocupante para a segurança nacional
norte-americana. Por seu lado, o Pentágono assegurou
que todas as comunicações são feitas com encriptação altamente sofisticada.
O contrato para o alugar de banda larga no Apstar-7 foi assinado em Maio de 2012.

Estação espacial modular da China
Por volta de 2020 a China deverá já estar a
operar a sua estação espacial modular. Esta
estação espacial é aqui apresentada em duas
configurações: uma configuração base e uma
configuração alargada.
A configuração base terá um comprimento de
cerca de 90 metros e é composta por um módulo
principal, dois módulos experimentais e por dois
sistemas de manipulação remota de diferentes
comprimentos.
A configuração alargada terá um comprimento de
cerca de 180 metros e é composta por dois
módulos
principais,
quatro
módulos
experimentais, dois sistemas de manipulação remota de diferentes comprimentos, e quatro instalações de exposição de amostras ao
ambiente espacial.
A estação será servida por um veículo de carga
não tripulado baseado no módulo TG-1
Tiangong-1. Este veículo terá uma massa de
cerca de 13.500 kg, podendo transportar até
6.500 kg. É composta por uma secção
pressurizada, uma secção semi-pressurizada e
uma outra secção despressurizada. Está equipado
com p ainéis solares e poderá transportar vários
tipos de cargas, além de propolentes. O veículo
pode ser utilizado como uma plataforma de
exposição de materiais ao ambiente espacial e
pode servir como um pequeno módulo para a
estação espacial modular.
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Crónicas de Rafael Ligeiro
Voyager-1 e o trem de 20 mil anos
Voyager-1 é o objecto construído pelo homem mais distante da Terra. Lançada pela NASA em Setembro de 1977, a sonda se
encontra a 18,4 bilhões de quilómetros (123 Unidades Astronómicas) de nosso planeta. A expectativa é de que a mesma entre no
meio interestelar entre 2013 e 2015.

Sob a escala universal, 18,4 bilhões de quilómetros é uma distância minúscula. Um “logo ali”, basicamente. Próxima Centauri, a
estrela mais próxima do Sol, está cerca de 2190 vezes mais longe que Voyager-1. Mas, aos nossos actuais – e modestos – padrões, o
caminho percorrido pela sonda norte-americana é impressionante.
Para exemplificar, basta pensar numa via-férrea ao redor da Terra. A uma velocidade média de 100 km/h, um trem precisaria de
20.990 anos de viagem ininterrupta para igualar a distância entre Voyager-1 e nosso planeta. Seriam aproximadamente 460 mil
voltas pela Terra.
Outro dado curioso: a velocidade estimada da Voyager-1 (61.350 km/h) é mais de 17,5 mil vezes inferior à da luz no vácuo.
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Voo espacial tripulado
Actividade extraveícular EUA 311
A 11 de Maio os astronautas Cassidy e Marshburn, envergando os fatos extraveículares EMU 3010 e EMU 3005, levaram a cabo o
passeio espacial EUA-21 a partir do módulo Quest para substituir a denominada unidade PFCS (Pump Flow Control System) que se
suspeitava ser a responsável pela fuga de amoníaco.
A estação possui oito conjuntos de painéis solares designados 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 4B. Associada a cada unidade existe
uma unidade PFCS, que é uma caixa de 111 kg com as dimensões 1,0 x 0,5 m colocada na secção IEA (Integrated Electronics
Assembly). Adicionalmente, duas outras unidades PFCS colocadas no P6 LS (Long Spacer) foram utilizadas como parte do
EEATCS (Early External Active Thermal Control System) quando o P6 foi instalado na posição zénite da estrutura Z1 entre 3 de
Dezembro de 2000 e 28 de Outubro de 2008, além de um PFCS suplente que foi lançado na plataforma de armazenamento exterior
ESP-1 em 2001.
Durante o passeio espacial, os astronautas removeram a unidade PFCS 2B do P6 IEA e trocaram-na com uma das unidades
EEATCS no P6 LS. O módulo Quest foi despressurizado às 1241UTC e repressurizado às 1814UTC. Parece que a fuga de
amoníaco foi de facto parada como resultado da troca de PFCS.

1

Baseado no texto de Jonathan McDowell publicado em http://planet4589.org/space/jsr/back/news.679 a 21 de Maio de 2013.
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O regresso da Soyuz TMA-07M
A Soyuz TMA-07M tripulada por Roman Y. Romanenko, Chris A. Hadfield e Thomas H. Marshburn, regressou à Terra a 14 de
Maio de 2013. O regresso decorreu normalmente e sem qualquer problema com a aterragem a ter lugar às 0230:50UTC.

O regresso à Terra das tripulações da Soyuz TMA-M iniciase com a entrada dos cosmonautas na cápsula envergando os
seus fatos de trabalho. De seguida procede-se ao
encerramento das escotilhas de ambos os veículos e depois
os cosmonautas no interior da Soyuz TMA envergam o
conjunto anti-gravidade e os seus fatos espaciais
pressurizados. Estando tudo a postos dá-se a separação entre
os dois veículos.

As cápsulas Soyuz TMA-M separam-se dos módulos aos quais
estão acopladas após a tripulação ter executado a verificação da
não existência de fugas na área do vestíbulo entre o módulo e a
cápsula espacial, dos seus fatos espaciais pressurizados e da
escotilha entre o Módulo Orbital e o Módulo de Descida.

Em preparação para o regresso à Terra, a tripulação enverga o
fato angi-G Kentvar por debaixo dos fatos espaciais
pressurizados Sokol. O vestuário Kentvar é um fato de
protecção que consiste de calções, polainas, cuecas, meias e um
casaco, que agem como uma contra-medida para distúrbios circulatórios, previne a sobrecarga de um tripulante durante a descida e
aumenta a tolerância ortostática durante a adaptação após o voo. Os tripulantes são também aconselhados a ingerirem fluidos com
aditivos de electrólitos para preparar os seus corpos para os rigores
do regresso. Estes fluidos são constituídos por três tabletes de
cloreto de sódio ao pequeno-almoço e após o almoço, juntamente
com 300 ml de fluído e duas pastilhas durante a refeição a bordo da
Soyuz TMA-M antes da retro travagem.
Os três tripulantes dedicaram especial atenção à colocação do cinto
médico com sensores, assegurando-se de um bom contacto entre os
sensores e o corpo. Durante os preparativos para o regresso, antes
da
reentrada
atmosférica,
os
tripulantes
sentam-se
confortavelmente nos assentos Kazbek, apertam os cintos de
segurança e asseguram-se de um contacto justo entre o corpo e os
assentos.
Com a estação espacial internacional a entrar em derive livre, a
Soyuz TMA-07M separava-se da estação espacial às 2308UTC do
dia 13 de Maio de 2012 após ter sido enviado de forma manual
pela tripulação um comando manual para a separação e após se
terem aberto os ganchos de fixação às 2305UTC. A primeira queima de separação ocorre entre cerca de 15 a 20 metros às
2311UTC, com uma queima de 15 segundos de duração que altera a velocidade do veículo em 0,57 m/s utilizando dois motores
DPO-B1.
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Este é o esquema de descida para as cápsulas Soyuz TM que é semelhante ao utilizado para as Soyuz TMA-M
Após a primeira queima de separação a tripulação activou o computador de bordo do sistema digital BTsVK e o sistema de controlo
VTsVK ‘Chaika’, introduzindo os mais recentes parâmetros de orientação. A cápsula vai-se afastando da estação espacial até esta se
tornar um ponto no espaço.
A manobra de retrotravagem teve lugar às 01388UTC do dia 14 de Maio e tem uma duração de 4 minutos e 45 segundos, originando
uma variação de 127,8 m/s na velocidade do veículo que iniciava assim a descida. Os três módulos separam-se de forma simultânea
com a separação a ter lugar a cerca de 140 km de altitude às 0204:55UTC. Após a separação dos três módulos, o módulo de
propulsão e instrumentação é colocado numa ângulo de -79,5º em relação ao eixo de referência dezasseis segundos após a separação
dos módulos. Nesta posição, e caso este módulo não se tivesse separado do módulo de descida, o calor da reentrada iria derreter as
ligações entre os dois módulos. O computador principal TsVM-101 é desactivado 266 segundos após a orientação do veículo e a
reentrada atmosférica iniciava-se às 0207:54UTC a cerca de 117 km de altitude.

A fase de orientação iniciou-se a uma altitude de 81,1 km. O primeiro sinal da reentrada atmosférica surge quando as partículas de
poeira começam a assentar no módulo de descida. A partir desta altura os três elementos têm de prestar atenção pois as cargas
gravíticas começam a aumentar rapidamente. A bordo a sensação da força gravítica no corpo vai-se instalando, tornando os corpos
mais pesados e dificultando a respiração e a fala. Estas são sensações normais e os tripulantes são aconselhados a lidarem com elas
calmamente. Muitos cosmonautas sentem a sensação de um alto na garganta, mas isto não é caso para ficarem nervosos, pios esta é
uma sensação frequente e não deve ser contrariada. A melhor solução é “tentar não engolir e falar nesta altura”. Os tripulantes
Em Órbita – Vol.13 – .º 137 / Junho de 2013
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devem prestar atenção à função visual e, caso ocorra algum distúrbio, criar uma tensão adicional de pressão abdominal e nos
músculos das pernas.
A máxima carga gravítica sobre os
tripulantes ocorreu a uma altitude de
cerca de 33 km. A abertura dos páraquedas é ordenada a uma altitude de
cerca de 10,7 km (0216:17UTC). Dois
pára-quedas piloto (de 0,62 m2 e 4,5
m2) extraem o pára-quedas de
travagem com uma área de 16 m2. Este
pára-quedas reduz a velocidade de
descida de 230 m/s para 80 m/s e
auxilia na estabilização da cápsula ao
original uma ligeira rotação da
mesma. O pára-quedas de travagem
acaba por se separar com a abertura do
pára-quedas principal (518 m2) que
reduz a velocidade de descida para 7,2
m/s. Inicialmente, a cápsula encontrase suspensa com um ângulo de 30º em
relação ao horizonte, colocando-se na
vertical pouco antes da aterragem.
Durante as diferentes fases de abertura
dos pára-quedas, os tripulantes sentem
alguns «abanões» no interior do
módulo de descida. Estes não devem
estar preocupados, mas devem estar
preparados para o facto de que
aquando da abertura do pára-quedas
principal na posição assimétrica,
ocorrem movimentos de balanço e de
rotação que podem original irritações
vestibulares. É assim importante
manter os sistemas de fixação bem
apertados na pélvis e no arco peitoral.
A irritação vestibular pode ocorrer em
diferentes formas tais como vertigens,
hiperidrose
(transpiração
anormalmente aumentada), ilusões
posturais, desconforto geral e náusea.
Para prevenir a irritação vestibular a
tripulação deve limitar os movimentos
da cabeça e dos olhos, bem como fixar
a visão em objectos imóveis.
Mesmo antes da aterragem (que é
suavizada pela ignição de seis motores
sólidos que se encontram por detrás do
escudo térmico entretanto descartado),
a tripulação deve se preparar para o
impacto com o solo. Os seus corpos devem estar fixos ao longo da superfície dos assentos personalizados. A velocidade de
aterragem é de cerca de 9,9 m/s. A aterragem deu-se a 47°24'27.5" N, 69°36'35.6" E, a 149 km Sudeste de Dzhezkazgan,
Cazaquistão. A aterragem da Soyuz TMA-07M teve lugar às 02:03:50UTC com a missão a ter uma duração de 145 dias 14 horas 18
minutos e 15 segundos.
A tripulação não se deve levantar de imediato após a aterragem. São assim aconselhados a permanecer no interior sentados nos
assentos Kazbek durante alguns minutos e somente depois se devem levantar. Ao se levantarem, devem limitar os movimentos da
cabeça e dos olhos para evitar assim movimentos excessivos, procedendo de forma calma e lenta. Os seus corpos não se devem
adaptar à gravidade terrestre na posição vertical de forma muito rápida. Para tal são colocados em assentes reclináveis logo após
serem removidos do interior do módulo de descida. Mais tarde são transportados para uma tenda médica ou de imediato para um
helicóptero que os transportam para um local seguro.
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Os momentos finais da descida da Soyuz TMA-07M. Imagens: Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’.
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A aterragem da Soyuz TMA-07M. Imagens: Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’.
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O Comandante da Soyuz TMA-07M, Roman Romanenko, saúda a equipa de resgate desde o interior da cápsula de regresso
e o transporte dos três homens para a tenda médica onde seriam submetidos a um primeiro exame médico.
Imagens: Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’.
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A tripulação da Soyuz TMA-07M
A tripulação principal da Soyuz TMA-07M foi composta pelo cosmonauta russo Roman Yurievich Romanenko (Comandante da
Soyuz TMA-07M e Engenheiro de Voo da Expedição 34/35 – Rússia), Chris Austin Hadfield (Engenheiro de Voo n.º 1 da Soyuz
TMA-07M, Engenheiro de Voo da Expedição 34 e Comandante da Expedição 35 – Canadá) e Thomas Henry Marshburn
(Engenheiro de Voo n.º 2 da Soyuz TMA-07M e Engenheiro de Voo da Expedição 34/35 – EUA).

A tripulação principal da Soyuz TMA-07M. Da esquerda: Thomas Henry Marshburn, Roman Yurievich Romanenko e
Chris Austin Hadfield. Imagem: NASA.

À direita: Os três membros da tripulação da Soyuz TMA-07M pouco após ter sido extraída do interior da cápsula espacial, é
colocada em cadeiras reclináveis especiais para facilitar a adaptação inicial à gravidade. Imagem: Centro de Treino de
Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’.
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Roman
Yurievich
Romanenko
(Рома́н
Ю́рьевич Романе́нко) – Tenentes Coronel da Força
Aérea Russa, Roman Yurievich Romanenko
Comandante da missão espacial Soyuz TMA-15.

foi

o

sessões de treino para uma missão espacial. Entre Abril de
2002 e Janeiro de 2003 levou a cabo sessões de treino como
membro da tripulação suplente da Expedição 9 para a estação
espacial internacional como Engenheiro de Voo da ISS e
Comandante da Soyuz TMA lançado a bordo do vaivém
espacial. Entre Fevereiro de 2003 e Fevereiro de 2005 levou a
cabo sessões de treino como membro da tripulação suplente
da Expedição 11 para a estação espacial internacional como
Engenheiro de Voo da ISS e Comandante da Soyuz TMA
lançado a bordo do vaivém espacial.
Entre os dias 23 e 25 de Janeiro de 2006, e juntamente com o
cosmonauta Mikhail Borisovich Korniyenko e com o
astronauta norte-americano Garrett Reisman, serviu como
Comandante preliminar num teste de sobrevivência em
território isolado em caso de aterragem de emergência. O
teste foi levado a cabo numa floresta perto de Moscovo. Em
Maio de 2006, e por decisão da agência espacial Roskosmos,
do Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin e da
Corporação RKK Energiya, Roman Romanenko foi nomeado
Comandante e Engenheiro de Voo da ISS para a tripulação
suplente da Expedição 15, juntamente com Mikhail
Korniyenko e com Garrett Reisman.

Nascido a 9 de Agosto de 1971 em Schelkovo, Região de
Moscovo, Roman Romanenko é filho do cosmonauta Yuri
Viktorovich Romanenko. Entre 1986 e 1988 frequentou a
Escola Militar de Suvorov em Leninegrado. A 30 de Julho de
1988 ingressava na Escola Superior de Pilotos Militares da
Liga Leninista dos Jovens Comunistas de Chernigov,
especializando-se em aviação táctica a 29 de Agosto de 1992.
Desde esta data foi engenheiro de laboratório no
processamento de dados da divisão de controlo e registo.
Desde 20 de Novembro de 1992 até à sua entrada para o
corpo de cosmonautas, Roman Romanenko foi comandante
de assistente de veículos do destacamento do esquadrão aéreo
do Regimento de Testes V. S. Seregin no Centro de Treino de
Cosmonautas Yuri Gagarin. Nesta altura qualificou-se como
Piloto Militar de 3ª Classe.
A 28 de Julho de 1997 foi recomendado para ingressar no
corpo de cosmonautas por decisão do Comité Estatal
Interdepartamental. Em 26 de Dezembro de 1997 ingressou
no corpo de cosmonautas como candidato a cosmonauta por
decisão do Ministro da Defesa da Federação Russa. Entre
Janeiro de 1998 e Novembro de 1999 frequentou o curso
geral de cosmonauta e a 1 de Dezembro de 1999 é qualificado
como cosmonauta por decisão Comité de Qualificação
Interdepartamental. Desde Janeiro de 2000 levou a cabo
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Entre 26 de Maio e 2 de Junho de 2006 levou a cabo uma
sessão de treino em Sevastopol, Ucrânia, juntamente com
Mikhail Korniyenko e com o turista espacial japonês Daisuke
Enomoto. Nesta sessão foram praticados os procedimentos a
levar a cabo em caso de uma amaragem de emergência. Em
princípios de Junho de 2006 a Roskosmos e a NASA
estabeleceram as tripulações da Expedição 15 à ISS, com
Roman Romanenko, Mikhail Korniyenko e o astronauta
norte-americano Gregory Chamitoff a serem incluídos na
tripulação suplente. Em Julho de 2008 Romanenko foi
nomeado para a tripulação principal da Expedição 20 como
Comandante da Soyuz TMA-15. A 21 de Setembro de 2008
esta nomeação era confirmada no plano de voos para a ISS. A
21 de Novembro esta nomeação era confirmada pela NASA
ao estabelecer as tripulações para as Expedições 20 a 26.
Roman Romanenko foi agraciado com a medalha de
Heroísmo em Combate pelas Forças Armadas Russas (IIª
Classe) e com as medalhas de serviço (IIª e IIIª Classes).
Como principais passatempos, R. Romanenko gosta de
praticar caça subaquática, ténis, voleibol, condução, turismo,
navegação marítima e música.
A primeira missão espacial de Roman Romanenko teve lugar
entre 27 de Maio e 1 de Dezembro de 2009 como
Comandante da Soyuz TMA-15 e Engenheiro de Voo da ISS.
Nesta missão R. Romanenko tornou-se no 103º cosmonauta
russo e no 495º ser humano a realizar um voo espacial orbital,
numa missão que teve uma duração de 187 dias 20 horas 41
minutos e 38 segundos.
A missão Soyuz TMA-07M constituiu o segundo voo
espacial de Roman Romanenko que se tornou no 69º
cosmonauta russo e no 329º ser humano (juntamente com o
astronauta Thomas Henry Marshburn) a realizar duas missões
espaciais. Após a missão Soyuz TMA-07M, Roman
Romanenko acumulou um total de 233 dias 10 horas 59
minutos e 53 segundos de experiência em voo espacial.
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Christopher Austin Hadfield – Christopher Hadfield
nasceu a 29 de Agosto de 1959 em Sarnia, mas cresceu em
Milton, Ontário. Os seus principais hobbys são esquiar, tocar
viola, cantar, cavalgar, escrever, correr, e jogar voleibol e
squash.
Formou-se na Escola Secundária do Distrito de Milton em
1977, tendo mais tarde recebido o bacharelato em Engenharia
Mecânica (com honras) pelo Colégio Militar Real de
Kingston, Ontário, em 1982. Levou a cabo investigações de
pós-graduação na Universidade de Waterloo, Ontário, em
1982 e posteriormente recebeu um mestrado de ciências em
Sistemas de Aviação na Universidade do Tennessee, em
1992.
Tendo crescido numa quinta de plantação de milho no Sul do
Ontário, Hadfield interessou-se pelo voo muito novo. Como
Cadete Aéreo, ganhou uma bolsa de piloto de planador aos 15
anos e uma bolsa de piloto de voo propulsionado aos 16.
Também ensinou a voar em part e full-time durante 10 anos.

missões do vaivém espacial. Entre 1996 e 2000, representou
os astronautas da Agência Espacial Canadiana e coordenou as
suas actividades como Astronauta Chefe.
Entre 2001 e 2003, foi o Director de Operações para a NASA
no Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’, Cidade
das Estrelas - Rússia. O seu trabalho incluia a coordenação e
direcção de todas as actividades das tripulações internacionais
na Rússia, verificação do treino e equipa de apoio às
tripulações, bem como as negociações com a Agência
Espacial Russa, Roscosmos, e com os outros parceiros
internacionais. Também participou nos treinos e ficou
qualificado como Cosmonauta Engenheiro na cápsula Soyuz
TMA, bem como para levar a cabo actividades
extraveículares utilizando o fato extraveícular Orlan.

Ingressou nas Forças Armadas Canadianas em Maio de 1978.
Passou dois anos no Royal Roads Military College, Victoria –
Colombia Britânica, seguindo-se dois anos no Colégio Militar
de Kingston, Ontário, onde recebeu o seu bacharelato em
1982. Hadfield passou depois pelo treino básico de voo em
Portage La Prairie, Manitoba, pelo qual foi nomeado top pilot
em 1980. Em 1983 recebeu honras por se classificar no topo
no Treino Básico a Jacto em Moose Jaw, Saskatchewan, e em
1984-1985, treinou como piloto de caça em Cold Lake,
Alberta, tripulando aviões CF-5 e CF-18.
Nos três anos seguintes Hadfield tripulou aviões CF-18 para o
orth American Aerospace Defence Command (NORAD)
com o Esquadrão 425, e neste tempo participou na primeira
intercepção de um avião soviético ‘Bear’. Frequentou a
Escola de Pilotos de Teste da Força Aérea dos Estados
Unidos na Base Aérea de Edwards, Califórnia, e após a sua
formação, serviu como oficial na Marinha Dos Estados
Unidos no Directorado de Teste de Ataque, na Estação
Aeronaval de Patuxent River. Entre 1989 e 1992 testou os
aviões F/A-18 Hornet e A-7 Corsair; realizou trabalhos de
investigação com a NASA; realizou o primeiro voo militar do
F/A-18 com motores de performance melhorada; pilotou o
primeiro voo de teste do ational Aerospace Plane com
motores de propulsão de hidrogénio com combustão externa;
desenvolveu
novas
escalas
de
classificação
de
manobrabilidade para os testes de alto ângulo de ataque; e
participou no programa de teste de recuperação de F/A-18
descontrolados. No total, Chris Hadfield voou em mais de 70
tipos distintos de aeronaves.
Em Junho de 1992 Christopher Hadfield foi seleccionado
para se tornar um dos quatro novos astronautas canadianos,
sendo escolhido de entre 5.330 candidaturas. Foi nomeado
pela Agência Espacial Canadiana para o Centro Espacial
Johnson, Houston – Texas, em Agosto desse nesno ano, onde
se debruçou sobre assuntos de técnicos e de segurança para o
desenvolvimento de Operações do Vaivém Espacial,
contribuindo para o desenvolvimento do novo cockpit do
vaivém espacial e deu apoio ao lançamento dos vaivéns a
partir do Centro Espacial Kennedy, Florida. Adicionalmente,
Hadfield foi o principal CAPCOM da NASA durante 25
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Christopher Hadfield é um astronauta civil, tendo-se
reformado como Coronel da Força Aérea Canadiana em 2003
após 25 anos de serviço militar. Foi o principal responsável
pelo departamento de robótica no Corpo de Astronautas no
Centro Espacial Johnson entre 2003 e 2006 e foi o principal
responsável pela operações da estação espacial internacional
entre 2006 e 2008.
A primeira missão espacial de Chris Hadfield teve lugar em
November de 1995 como Especialista de Missão a bordo do
vaivém espacial OV-104 Atlantis na missão STS-74. Esta foi
a segunda missão da NASA a acoplar com a estação espacial
Mir. Durante o voo a tripulação do Atlantis procedeu à
acoplagem de um novo módulo de acoplagem à Mir e
18
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transferiu mais de 1.000 kg de alimentos, água e
equipamentos científicos para os cosmonautas. Hadfield voo
como o primeiro canadiano Especialista de Missão, sendo o
primeiro canadiano a operar o Canadarm em órbita e o único
canadiano a entrar na estação espacial Mir. Lançada a 12 de
Novembro a missão terminou no dia 20 após um voo de 8
dias 4 horas 30 minutos e 44 segundos. Christopher Hadfield
tornou-se no 4º astronauta canadiano e no 337º ser humano a
realizar um voo espacial orbital.
A sua segunda missão espacial teve lugar em Abril de 2001.
No dia 19 de Abril foi lançado a bordo do vaivém espacial
OV-105 Endeavour na missão STS-100 ISS-6A com o
objectivo de transportar e montar o Canadarm2 na ISS, bem
como o módulo logístico italiano Rafaello. Durante esta
missão, Hadfield participou em duas actividades
extraveículares, sendo primeiro canadiano a realizar um
passeio espacial, passando um total de 14 horas e 54 minutos
no exterior. Esta missão terminou a 1 de Maio após um voo
de 11 dias 21 horas 30 minutos e 0 segundos. Chris Hadfield
tornou-se no 2º astronauta do Canadá e no 236º ser humano
(isto juntamente com os astronautas Jeffrey Shears Ashby e
Umberto Guidoni) e a realizar duas missões espaciais.
Em 2008 e 2009 serviu como astronauta suplente de Robert
Brent Thirsk na Expedição 20/21, treinando pata viver e
trabalhar a bordo da ISS por um período de seis meses. Após
esta nomeação, deu apoio às operações na ISS e participou no
desenvolvimento de procedimentos de emergência a bordo da
estação espacial internacional.
Entre 10 e 23 de Maio de 2010, Hadfield foi o Comandante
da expedição NEEMO-14, uma missão subaquática da NASA
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para testar os conceitos de exploração para viver numa
instalação subaquática perto da costa da Florida. A missão
utilizou o fundo marinho para simular missões de exploração
na superfície de um asteróide, de luas e de Marte, para assim
se obter uma melhor compreensão da forma como as
tripulações de astronautas interagem com o equipamento
incluindo fatos espaciais avançados, um veículo de descida,
um rover e braços robóticos.
Em Junho de 2010 fez parte da equipa de investigação no
Lago Pavillion, localizado a 420 km a Nordeste de
Vancouver. O Lago Pavillion é um dos poucos lugares na
Terra onde podem ser encontrados estromatólitos (rochas
fósseis formadas por actividades de microorganismos em
ambientes aquáticos). A equipa utilizou uma combinação de
veículos operados remotamente, veículos subaquáticos
autónomos, mergulahdores e submergíveis para ajudar a
compreender como se formaram as estruturas e possivelmente
facilitar a identificação de potenciais formas de vida
extraterrestre em futuras missões a Marte.
Em Setembro de 2010 Chris Hadfield foi nomeado para a
Expedição 34/35 Como Engenheiro de Voo e depois como
Comandante, tornando-se no primeiro canadiano a comandar
uma missão espacial.
Esta missão foi o terceiro voo espacial de Christopher
Hadfield que se tornou assim no 2º canadiano e no 186º ser
humano a realizar três missões espaciais. No final da missão
Soyuz TMA-07M, Chris Hadfield acumulou 165 dias 16
horas 18 minutos e 59 segundos de experiência em voo
espacial.
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Thomas Henry Marshburn – Nasceu a 29 de Agosto
de 1960 em Statesville, Carolina do Norte. Gosta de acampar
e de fazer caminhadas, e em 1980 fez uma caminhada entre o
Canadá e o México segundo o trilho Pacific Crest. Também
gosta de actividades familiares, natação, mergulho,
snowboarding, tocar guitarra e leitura.
Frequentou o Liceu Handerson, Atlanta – Geórgia, 1978;
recebeu um bacharelato em Física pelo Davidson College,
Carolina do Norte, 1982, um mestrado em Física pela
Universidade da Virgínia, 1984, e um doutoramento em
Medicina pela Universidade de Wake Forest, 1989. Em 1997
recebeu um mestrado em Ciências Médicas pela Universidade
do Texas (Medicina).

Em Novembro de 1994 Marshburn ingressava no Centro
Espacial Johnson como cirurgião de voo, nomeado para o
Space Shuttle Medical Operations e para o programa espacial
conjunto entre os Estados Unidos e a Rússia. Entre Fevereiro
de 1996 e Maio de 1997 serviu como cirurgião de voo para o
pessoal da NASA destacado para o Centro de Treino de
Cosmonautas na Cidade das Estrelas, Rússia, seguido de
trabalhos no Controlo de Missão em Korolev, Rússia, em
apoio da Expedição 4 da NASA à estação espacial Mir. Entre
Julho de 1997 e Agosto de 1998 serviu nas operações
médicas do Programa Shuttle / Mir. Entre 1998 e 2000 foi
cirurgião de voo para a missão Neurolab (STS-98) e cirurgião
principal para a missão STS-101 à estação espacial
internacional.
Após passar 10 meses como representante da NASA no
Harvard / MIT Smart Medical Systems Team do ational
Space Biomedical Research Institute em Boston,
Massachusetts, trabalhou como cirurgião de voo para a
Expedição 7 da ISS em 2003, dando apoio desde a Rússia,
Cazaquistão e Houston.
Durante este tempo e até à sua selecção como astronauta,
serviu como Líder de Operações Médicas para a ISS. Nas
actividades levadas a cabo encontram-se o desenvolvimento
de um programa de treino médico para cirurgiões de voo e
oficiais médicos nas tripulações, e gestão do sistema de
manutenção médica da ISS.
Foi seleccionado pela NASA em Maio de 2004. Em
Fevereiro de 2006 terminou o treino de astronauta que incluiu
formação técnica e científica, instrução intensiva sobre os
sistemas do vaivém espacial e da estação espacial
internacional, treino fisiológico, treino de voo em T-38, e
treinos aquáticos e de sobrevivência. A finalização deste
treino qualificou-o para vários trabalhos técnicos no Corpo de
Astronautas e futuros voos espaciais como Especialista de
Missão.
A missão STS-127 foi a primeira missão espacial de Thomas
Marshburn na qual se tornou no 496º ser humano e o 317º
astronauta dos Estados Unidos (juntamente com Douglas
Gerald Hurley, Christopher John Cassidy e Timothy Lennart
Kopra) a levar a cabo um voo espacial orbital. Esta missão
teve uma duração de 15 dias 16 horas 44 minutos e 57
segundos.

Após finalizar a escola médica, Thomas Marshburn treinouse em medicina de emergência nos Hospitais de S. Vicente
nos programas de emergência médica em Toledo, Ohio, onde
também trabalhou como médico de voo. Em 1992, e após três
anos de treino, foi certificado pelo American Board of
Emergency Medicine. A seguir trabalhou como médico de
emergência em Seattle, Washington, antes de ser aceite na
primeira formação do ASA/UTMB Space Medicine
Fellowship em Galveston, Texas. Após terminar a formação
em 1995, trabalhou nos hospitais da área de Houston, Texas,
e no Hospital Geral de Massachussets, Boston,
Massachussets.
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Em Setembro de 2010 Thomas Marsburn é seleccionado
como Engenheiro de Voo para a Expedição 34/35 a bordo da
estação espacial internacional. Lançado a bordo da Soyuz
TMA-07M, esta foi a sua segunda missão espacial tornandose assim no 231º astronauta dos Estados Unidos e no 329º ser
humano (isto juntamente com Roman Yurievich Romanenko)
a realizar duas missões espacias.
Após a missão Soyuz TMA-07M, Thomas Marshburn
acumulou um total de 161 dias 7 horas 3 minutos e 12
segundos de experiência em voo espacial.
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A missão Soyuz TMA-09M – Expedição 36/37
A Soyuz TMA-09M constitui a 2ª missão espacial tripulada de 2013 e teve início a 28 de Maio a partir do Cosmódromo de
Baikonur. Os três novos tripulantes lançados a bordo da Soyuz TMA-09M integram a Expedição 36 e a Expedição 37 a bordo da
estação espacial internacional.
Decorrendo entre 14 de Maio e 11 de Setembro de 2013 (com três elementos entre 14 e 29 de Maio de 2013), os principais
objectivos a levar a cabo durante a Expedição 36 são:
•

Lançamento de três novos elementos da Expedição 36/37 a bordo da Soyuz TMA-09M, sendo um russo e dois elementos
norte-americanos (incluindo o astronauta italiano Luca Parmitano);

•

Acoplagem do veículo Soyuz TMA-09M com o módulo MRM-1 Rassvet;

•

Operações de descarga finais do veículo de carga russo Progress M-19M;

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo de carga Progress M-19M do módulo Pirs;

•

Acoplagem do veículo de carga Progress M-20M ao módulo Pirs;

•

Acoplagem do veículo de carga japonês HTV-4 ao módulo Harmony (a determinar);

•

Cescarga parcial do veículo de carga Progress M-20M;

•

Implementação de três actividades extraveículares a partir do segmento russo da ISS;

•

Implementação de uma actividade extraveícular a partir do segmento norte-americano da ISS;

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo de carga HTV-4 do módulo Harmony (a determinar);

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo espacial tripulado Soyuz TMA-08M a partir do módulo MRM-1
Poisk (regresso da tripulação da Expedição 35/36);

•

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
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A tripulação da Soyuz TMA-09M
A tripulação principal da Soyuz TMA-09M foi composta pelo cosmonauta russo Fyodor Nikolayevich Yurchikhin (Comandante da
Soyuz TMA-09M, Engenheiro de Voo da ISS na Expedição 36 e Comandante da Expedição 37), pelo astronauta italiano Luca Salvo
Parmitano (Engenheiro de Voo n.º 1 da Soyuz TMA-09M e Engenheiro de Voo da Expedição 36/37), e pela astronauta norteamericana Karen Lujean Nyberg (Engenheira de Voo n.º 2 da Soyuz TMA-09M, Engenheira de Voo da Expedição 36/37).

A tripulação principal da Soyuz TMA-08M. Da esquerda: Karen Lujean Nyberg (EUA), Fyodor Nikolayevich
Yurchikhin (Rússia) e Luca Salvo Parmitano (Itália). Imagem: Roscosmos.

A tripulação suplente da Soyuz TMA-09M foi
composta por Mikhail Vladislavovich Turin
(Rússia, ao centro), Richard Alan Mastracchio
(EUA, à direita) e Koichi Wakata (Japão, à
esquerda). Esta será a tripulação principal da
Soyuz TMA-11M com lançamento previsto para
7 de Novembro de 2013.
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Fyodor ikolayevich Yurchikhin (Фёдор
Николаевич Юрчихин) – Nascido a 3 de Janeiro de
1959 em Batumi, República Autónoma de Adzhar –
República Socialista Soviética da Geórgia, Fyodor
Nikolayevich Yurchikhin formou-se no Instituto S.
Ordzhonikidze de Aviação de Moscovo em 1983 com um
diploma de Engenheiro Mecânico especializado em Veículos
Aeroespaciais. Em Abril de 2001 terminou a pós-graduação
na Universidade Estadual de Serviços de Moscovo,
defendendo uma tese de Economia.
Entre 1993 e 1997 trabalhou como engenheiro, engenheiro
sénior e engenheiro chefe na Corporação Sergey Korolev
RKK Energia. Trabalhou na Equipa Principal de Controlo de
Operações do Centro de Controlo de Missão em Moscovo e
posteriormente como engenheiro de turno no grupo de
planeamento da Equipa Principal de Controlo de Operações.
Entre Novembro de 1990 e Junho de 1991 foi director de
operações da equipa de controlo do navio Cosmonauta Yuri
Gagarin.
Entre 1995 e 1997 Yurchikhin foi assistente director de voo
no Programa Shuttle-Mir. A 28 de Julho de 1997 é
seleccionado como candidato a cosmonauta por
recomendação do Comité Interdepartamental de Qualificação
e a 14 de Outubro ingressa no Corpo de Cosmonautas da
Corporação Sergey Korolev RKK Energia. Em 1998 e 1999
frequenta o curso geral de cosmonauta e a 1 de Dezembro de
1999 é qualificado como Cosmonauta de Teste.

terminou a 18 de Outubro de 2002 com uma aterragem no
Centro Espacial Kennedy. Yurchikhin foi o 98º cosmonauta
russo e o 421º ser humano a realizar uma missão espacial
orbital (juntamente com os astronautas norte-americanos
Sandra Hall Magnus e Piers John Sellers).
Entre Janeiro de 2004 e Outubro de 2005 frequentou o treino
como Engenheiro de Voo da ISS e da Soyuz TMA, e entre
Outubro de 2005 e Abril de 2006 frequentou o treino como
Engenheiro de Voo da Soyuz TMA e Comandante da ISS na
tripulação suplente da Expedição 13. A partir de Abril de
2006 iniciou o treino como membro da tripulação principal da
Expedição 15. Entre 26 de Maio e 2 de Junho de 2006 levou a
cabo sessões de treino simulando amaragens de emergência.
O segundo voo espacial de Fyodor Yurchikhin teve lugar
entre 7 de Abril e 21 de Outubro de 2007 como Comandante
da Expedição 17 e Engenheiro de Voo da Soyuz TMA-10. A
missão teve uma duração de 196 dias 17 horas 4 minutos e 35
segundos, com Yurchikhin a tornar-se no 65º cosmonauta
russo e no 269º ser humano a realizar duas missões espaciais
orbitais. Durante esta permanência na ISS realizou três
passeios espaciais com uma duração total de 18 horas e 44
minutos.

Em 2000 e 2001 frequenta o treino para o grupo de
cosmonautas habilitados a participar em missões a bordo da
estação espacial internacional. Entre Setembro de 2001 e
Outubro de 2002 frequenta sessões de treino no Centro
Espacial Johnson da NASA como membro da missão ISS-9A.

Em Abril de 2009 foi nomeado como membro da tripulação
principal da Expedição 24. Numa reunião da Comissão
Interdepartamental para a selecção de cosmonautas e sua
nomeação para as tripulações das missões espaciais tripuladas
que teve lugar a 26 de Abril de 2010, Yurchikhin foi
certificado como cosmonauta do destacamento da Corporação
RKK Energia ‘Sergei Korolev’. A 25 de Maio, no Centro de
Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’ e juntamente com
Douglas Wheelock e Shannon Walker, foi aprovado nos
exames no simulador da ISS. A 28 de Maio realizou o exame
(à segunda tentativa) no simulador da Soyuz TMA. A 14 de
Junho foi aprovado como Comandante da Soyuz TMA-19 e
como Engenheiro de Voo da Expedição 24/25.
O primeiro voo espacial de Fyodor Yurchikhin inicia-se a 7
de Outubro de 2002 a bordo do vaivém espacial OV-104
Atlantis. A missão do Atlantis tem uma duração de 10 dias 19
horas 57 minutos e 49 segundos e o seu principal objectivo
foi a entrega na ISS da secção S1 da estrutura de fixação dos
painéis solares da estação espacial, além da entrega de
equipamento científico e outras cargas. O voo do Atlantis
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O seu terceiro voo espacial realizou-se entre 16 de Junho e 26
de Novembro de 2010 como Comandante da Soyuz TMA-19
e Engenheiro de Voo da Expedição 24/25. Esta missão teve
uma duração de 163 dias 7 horas 11 minutos e 34 segundos,
tendo realizado dois passeios espaciais com uma duração
total de 13 horas e 10 minutos. Nesta missão Yurchikhin
tornou-se no 35º cosmonauta russo e no 175º ser humano a
realizar três missões espaciais orbitais.
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A 7 de Fevereiro de 2012 foi transferido para o destacamento
de cosmonautas do Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri
Gagarin’. A 27 e 28 de Novembro levou a cabo com sucesso
os exames de treino no simulador do segmento russo da ISS e
no simulador da Soyuz TMA juntamente com Luca
Parmitano e Karen Nyberg. A 29 de Novembro era aprovado
como Comandante da tripulação suplente da Soyuz TMA07M, decisão esta que foi confirmada a 18 de Dezembro.
A missão Soyuz TMA-09M é o quarto voo espacial de
Fyodor Yurchikhin que se torna no 13º cosmonauta russo e
no 97º ser humano a realizar quatro missões espaciais
orbitais.
A 24 de Agosto de 2011 era anunciado que Yurchikhin havia
sido nomeado como Comandante de uma missão da Soyuz
TMA na Expedição 39/40. A 15 de Dezembro foi removido
desta tripulação devido à sua nomeação como Comandante da
Expedição 36/37, sendo Maxim Suraev nomeado como seu
substituto.
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Até ao início da Soyuz TMA-09M Yurchikhin acumulou um
total de 370 dias 20 horas 13 minutos e 58 segundos de
experiência em voo espacial.
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Luca Salvo Parmitano – Luca Parmitano nasceu em
Paterno, província de Catania – Sicília, a 27 de Setembro de
1976. Terminou o ensino secundário em 1995, frequentando
o Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei, em Catania, e em
1999 obteve um bacharelato em Ciências Políticas pela
Universidade de Nápoles Federico II. Em 2000 graduava-se
pela Academia da Força Aérea Italiana em Pozzuoli e em
2001 frequentava os treinos ao abrigo do programa conjunto
de pilotos de jacto Euro-NATO na Base Aérea de Shepard,
Texas. Em Julho de 2009 finalizava o seu treino como piloto
de teste na Escola de Pilotos de Teste Francesa (EPNEPEcole du Personnel avigant d’Essais et de Reception) em
Istres.
Serviu como piloto da Força Aérea Italiana e entre 2001 e
2007 pilotou o avião AM-X no 13º Esquadrão, 32ª Asa em
Amendola, recebendo a qualificação de Prontidão de
Combate, Líder de Esquadrilha e Comandante de Missão. Em
2003, na Base da Força Aérea de Pratica di Mare – Roma, foi
qualificado como Oficial de Guerra Electrónica.

curso especial no Centro de Treinos de Astronautas do Centro
Espacial Johnson, Houston – Texas.

A 5 de Dezembro de 2010 era anunciado que Luca Parmitano
havia sido seleccionado para a tripulação principal da
Expedição 36/37 como Engenheiro de Voo. Na mesma altura
esta tripulação (Maksim Suraev e Karen Nyberg) seriam
suplentes da Soyuz TMA-07M. A 18 de Fevereiro de 2011 a
nomeação foi confirmada pela ESA e pela NASA.
A 18 de Agosto participou em treinos aquáticos no Centro de
Treino do Ministério de Emergências na vizinhança de
Noginsk.
A 27 e 28 de Novembro levou a cabo com sucesso os exames
de treino no simulador do segmento russo da ISS e no
simulador da Soyuz TMA juntamente com Fyodor
Yurchikhin e Karen Nyberg. A 29 de Novembro era aprovado
como Engenheiro de Voo da tripulação suplente da Soyuz
TMA-07M, decisão esta que foi confirmada a 18 de
Dezembro.
Esta é a primeira missão espacial de Luca Parmitano que
assim se torna no 6º astronauta italiano e no 529º ser humano
a realizar uma missão espacial orbital.

A 20 de Maio de 2009 foi seleccionado para a Equipa de
Astronautas da ESA (4º selecção) e após a finalização do
curso geral de treino espacial, recebeu a certificação de
astronauta da ESA a 22 de Novembro de 2010 numa
cerimónia realizada no Centro de Astronautas Europeus,
Colónia – Alemanha. No Outono de 2010 frequentou um
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Karen Lujean yberg – Karen Nyberg nasceu a 7 de
Outubro de 1969 em Parkers Prairie, Minnesota, no entanto
considera Vining, Minnesota, como a sua cidade natal.

Chamitoff, Ronald John Garan, Kenneth Toff Ham e
Akhihiko Hoshide) a realizar um voo espacial orbital.

Karen Nyberg terminou o ensino secundário em 1988 na
Escola Pública de Henning, Henning – Minnesota, tendo
posteriormente recebido o seu bacharelato em Engenharia
Mecânica pela Universidade do Dakota do Norte em 1994.
Mais tarde, completou o mestrado em Engenharia Mecânica
pela Universidade do Texas, Austin (1996), e o doutoramento
na mesma área também pela Universidade do Texas em 1998.
A sua investigação de formação foi levada a cabo no Austin
BioHeat Transfer Laboratory, onde investigou a
termorregulação humana e o teste metabólico experimental
especificamente relacionado com o controlo da neutralidade
térmica nos fatos espaciais. Entre 1991 e 1995 trabalhou no
Centro Espacial Johnson, Houston – Texas, em várias áreas.
Em 1998, Karen aceitou uma posição na Crew and Thermal
Systems Division, trabalhando como engenheira de sistema de
controlo ambiental. O seu primeiro trabalho esteve
relacionado com o desenvolvimento de melhores sistemas de
controlo térmico e avaliação de tecnologias de arrefecimento
anti incêndios.
Participou no desenvolvimento do sistema de ventilação para
o módulo TransHab; dos sistemas de suporte de vida e
sistema de monitorização de parâmetros ambientais do
veículo X-38; e dos sistemas de monitorização de
temperatura e de controlo para as estações automáticas de
Marte, bem como das câmaras hiperbáricas colapsáveis.
A 26 de Julho de 2000 Karen Nyberg foi seleccionada pela
NASA como candidata a astronauta (Grupo 18) para treinos
como Especialista de Missão. Frequentou o curso de treino
geral e quando terminou o seu treino foi qualificada como
Especialista de Missão e destacada para o ramo de operações
do Corpo de Astronautas.
A 24 de Março de 2007 foi anunciado que Karen Nyberg
havia sido seleccionada como Especialista de Missão para a
missão STS-124 cujos objectivos eram o transporte de um
módulo pressurizado e do sistema de manipulação remota
para o módulo japonês Kibo da estação espacial
internacional.
O seu primeiro voo espacial teve lugar entre 31 de Maio e 14
de Junho de 2008 a bordo do vaivém espacial OV-103
Discovery. Esta missão teve a duração de 13 dias 18 horas 13
minutos e 5 segundos. Karen Nyberg tornou-se no 301º
astronauta dos Estados Unidos (juntamente com Gregory
Errol Chamitoff, Ronald John Garan e Kenneth Toff Ham) e
no 475º ser humano (juntamente com Gregory Errol
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A 6 de Maio de 2009 foi anunciado que Karen Nyberg havia
sido seleccionada como Especialista de Missão para o voo
STS-132. Porém, a 11 de Agosto de 2009, e devido a
problemas médicos, seria substituída pelo astronauta Michael
Good.
A 5 de Dezembro de 2010 foi anunciado de Karen Nyberg
havia sido seleccionada como Engenheira de Voo para a
tripulação da Expedição 36/37 a bordo da estação espacial
internacional. Na mesma altura esta tripulação (Maksim
Suraev e Luca Parmitano) seria suplente da Soyuz TMA07M. A 18 de Fevereiro de 2011 a nomeação foi confirmada
pela NASA.
A 18 de Agosto participou em treinos aquáticos no Centro de
Treino do Ministério de Emergências na vizinhança de
Noginsk (juntamente com Suraev e Parmitano).
A 27 e 28 de Novembro levou a cabo com sucesso os exames
de treino no simulador do segmento russo da ISS e no
simulador da Soyuz TMA juntamente com Fyodor
Yurchikhin e Luca Parmitano. A 29 de Novembro era
aprovado como Engenheiro de Voo da tripulação suplente da
Soyuz TMA-07M, decisão esta que foi confirmada a 18 de
Dezembro.
Esta é a segunda missão espacial orbital de Karen Nyberg que
assim se torna no 233º astronauta dos Estados Unidos e no
332º ser humano a realizar duas missões espaciais orbitais.
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Lançamento da Soyuz TMA-09M
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.

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.

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
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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
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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
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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 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.

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.

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.
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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
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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.

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
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 neutral2. 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.

O hidrolaboratório na Cidade das Estrelas permite o
treino de actividades extraveículares com os fatos
espaciais russos e na secção russa da ISS. Imagem: Rui
C. Barbosa

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
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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.
2

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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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 preparativos do foguetão lançador 11A511U-FG SoyuzFG (E15000-045) decorreram sem problemas no edifício
MIK-112 que serve a Plataforma de Lançamento PU-5 do
Complexo de Lançamento LC1 (17P32-5) ‘Gagarinskiy
Start’. O MIK-112 foi originalmente construído para o
processamento dos foguetões lunares N-1 (instalações de
processamento 11P591) e posteriormente do super-foguetão
Energia. 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 11A511UFG 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.
Previsto para chegar a Baikonur no dia 23 de Março de 2013,
o veículo 11F732A47 n.º 709 que seria utilizado na missão
Soyuz TMA-09M chegava ao cosmódromo no dia 27 de
Março. 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 709 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-09M incidiram sobre
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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 no interior da câmara anecóica e posteriormente a Soyuz
TMA-09M foi colocada no interior da câmara de vácuo
17T523M onde foram executados os testes para a verificação
da existência de fugas.
A fim de preparar a estação espacial internacional para a
chegada do veículo de carga Progress M-19M, para preparar
a partida da Soyuz TMA-07M e a chegada da Soyuz TMA09M, procedeu-se à correcção da sua órbita no dia 3 de Abril.
A manobra orbital foi realizada utilizando os motores do
veículo de carga Progress M-17M e segundo os dados dos
serviços de informação balística do FGUP TsNIImash
(ФГУП ЦНИИмаш) e do Centro de Controlo de Voo (TsUP)
de Korolev, a manobra realizou-se às 1940UTC e teve uma
duração de 277,3 segundos. Em resultado, a ISS recebeu um
incremento de velocidade de 0,6 m/s e a altitude média da
órbita foi elevada em 1 km para os 410,7 km.
Após a manobra a ISS ficou colocada numa órbita com um
perigeu a 406,8 km, apogeu a 435,5 km e inclinação orbital
51,66º
Nesta fase a tripulação da Soyuz TMA-09M 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 36/37.
Os exames finais das duas tripulações decorreram nos dias 29
e 30 de Abril e 6 e 7 de Maio no Centro de Treino de
Cosmonautas Yuri Gagarin. Esta divisão deveu-se ao facto de
a Soyuz TMA-09M utilizar um esquema de aproximação
rápida à ISS e haver a necessidade de avaliar as tripulações
perante os dois cenários. No primeiro dia de exames a 29 de
Abril, a tripulação suplente procedeu ao exame de treino no
simulador da Soyuz TMA-M. Apresentando-se perante a
comissão de avaliação, a tripulação procedeu posteriormente
à obtenção do seu bilhete de exame que consistia na
realização de procedimentos na ocorrência de uma falha do
sistema de transmissão em VHF antes de uma sessão de
comunicação com o Centro de Controlo de Voo, uma falha no
sistema automático de limpeza da atmosfera da Soyuz TMAM e a resolução de problemas no sistema de encontro e
acoplagem Kurs. Todas estas contingências que estavam na
folha de exame da tripulação, eram desconhecidas e os
procedimentos para a sua resolução foram elaborados no
exame, servindo assim de formação. No exame os tripulantes
procederam também à simulação do lançamento, separação
do estágio Blok-I, e aproximação e acoplagem com a estação
espacial internacional. O exame teve uma duração semelhante
à de um voo real com a aproximação rápida à ISS. No final a
tripulação obteve a classificação de 'excelente'.
No dia 30 de Abril a tripulação suplente levou a cabo o seu
exame no simulador do segmento russo da estação espacial
internacional. Neste exame a tripulação teve de resolver os
problemas associados a uma falha de comunicação com o
computador central, bem como resolver os problemas
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relacionados com a falha do sistema de eliminação de
resíduos orgânicos na ISS. No final a tripulação foi
surpreendida com a resolução de um problema relacionado
com a despressurização da ISS.

propulsão. No final a tripulação foi classificada como
‘excelente’.

Pouco depois do início do segundo exame da tripulação
suplente, a tripulação principal iniciou o seu exame no
simulador da Soyuz TMA-M. A tripulação teve de resolver os
problemas relacionados com uma fuga de oxigénio no
módulo de descida antes do lançamento, com a ocorrência de
um falso alarme de um sensor do sistema controlo de
temperatura e despressurização, com o mau funcionamento
do sistema electrónico de medição de distância do sistema
Kurs, e com a falha de um sensor do sistema de acoplagem
durante a fase de aproximação à estação espacial. No final a
tripulação obteve a classificação de 'excelente'.

A Comissão Interdepartamental realizaria uma reunião no
Centro de Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin no dia
seguinte para avaliar os resultados dos exames, aprovando as
respectivas tripulações e decidindo sobre o prosseguimento
dos treinos finais para o lançamento.

No dia 6 de Maio decorreu o terceiro dia de exames de treino
e qualificação das tripulações. A tripulação principal levou a
cabo desta vez uma sessão de exame no simulador da secção
russa da ISS. A tripulação teve de resolver vários problemas
relacionados com a falta de comunicações no canal de banda
S entre os segmentos russo e norte-americano, a falha de uma
válvula de alumínio para o encerramento do sistema Elektron,
uma avaria no sistema anti-incêndio do módulo de serviço,
problemas no sistema de eliminação de resíduos humanos e a
despressurização do segmento russo da estação espacial.
No final, a comissão de exame analisou os resultados da
simulação e chegou à conclusão que a tripulação estava
pronta para a resolução de problemas anormais na ISS e
como tal pronta para a missão.
Ma mesma altura em que a tripulação principal realizava o
seu exame no simulador da secção russa da ISS. Este exame
dividiu-se pela manhã e tarde. No final a tripulação foi
classificada como ‘excelente’.
No dia 7 de Maio a tripulação principal realizou um novo
exame no simulador da Soyuz TMA-M no qual foram
simulados a falha na separação do terceiro estágio durante o
lançamento, a falha de um sensor no sistema de orientação,
uma falha electrónica no sistema de aproximação e
acoplagem Kurs durante a aproximação à ISS a uma distância
de 6 km, a despressurização do sistema de propulsão na fase
de acoplagem, a falha dos programas automáticos de
regresso, e a falha no sistema de accionamento do sistema de
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No mesmo dia teve lugar no Centro de Treino de
Cosmonautas Yuri Gagarin, uma conferência de imprensa
com a tripulação principal e com a tripulação suplente da
Soyuz TMA-09M. Antes da conferência de imprensa, Sergei
Krikalev
anunciou
os
resultados
da
Comissão
Interdepartamental que recomendou a passagem à fase
seguinte dos preparativos para o lançamento no Cosmódromo
de Baikonur. De seguida, foi realizada uma conferência de
imprensa onde participaram as duas tripulações e depois estas
visitaram o Museu do Centro de Treino de Cosmonautas Yuri
Gagarin bem como a Praça Vermelha em Moscovo, em duas
cerimónias tradicionais antes da partida para o Cosmódromo
de Baikonur.
No Museu do Centro de Treino de Cosmonautas Yuri
Gagarin os seis elementos visitaram o gabinete do primeiro
homem a viajar no espaço onde assinaram o livro de honra.
De seguida, a tripulação principal dirigiu-se para a Praça
Vermelha onde visitou o muro do Kremlin onde estão
depositados os restos mortais de vários cosmonautas bem
como de Sergei Korolev.
De acordo com o cronograma da estação espacial
internacional, procedeu-se à correcção da órbita da ISS no dia
8 de Maio em preparação do regresso do veículo tripulado
Soyuz TMA-07M a 14 de Maio e da chegada do veículo
espacial tripulado Soyuz TMA-09M a 28 de Maio.
A manobra teve início às 0651:00UTC do dia 8 de Maio de
2013 com a ignição dos motores do veículo de carga Progress
M-19M que se encontra acoplado ao módulo Zvezda. A
manobra teve uma duração de 844 segundos e como resultado
o incremento de velocidade na ISS foi de 1,5 m/s,
aumentando a altitude média da sua órbita em 2,6 km para os
413,6 km. Após esta manobra a ISS ficou colocada numa
órbita com um perigeu a 413,6 km de altitude, apogeu a 428,1
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km de altitude, inclinação orbital de 51,67º e período orbital
de 92,782 minutos.
Finalizado o treino em Moscovo, era hora de as tripulações se
dirigirem para o Cosmódromo de Baikonur. As tripulações
chegaram a bordo de diferentes aviões (Tupolev Tu-154 e
Tupolev Tu-134) no dia 16 de Maio, com a tripulação
principal a chegar em primeiro lugar ao cosmódromo onde
foram recebidos pelos responsáveis da cidade de Baikonur e
dos cosmódromo. À chegada o Comandante Fyodor
Yurchikhin referiu aos representantes estatais presentes, a
prontidão da sua tripulação para prosseguir o treino e
executar a missão. No aeroporto estavam presentes os
representantes da agência espacial russa, representantes da
empresa estatal TsENKI, da Corporação Energia ‘Sergei
Korolev’ e representantes da administração da cidade de
Baikonur.

No dia após a sua chegada a Baikonur, as duas tripulações da
Soyuz TMA-09M levaram a cabo sessões de treino no
interior da cápsula espacial, experimentando os fatos
espaciais pressurizados Sokol-KB que iriam utilizar nas fases
mais dinâmicas da missão (lançamento, acoplagem e regresso
à Terra) bem como os assentos os assentos personalizados.
Isto serviu também para se fazer uma adaptação inicial ao
interior da cápsula espacial tomando conhecimento da
documentação de bordo, e tomaram conhecimento das cargas
que serão transportadas. No exterior do edifício
experimentaram alguns equipamentos que poderão ser
utilizados em situações de emergência (binóculos, telefone
via satélite, etc.). Neste mesmo dia teve lugar a reunião da
Comissão Técnica que analisou os preparativos para o
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lançamento da Soyuz TMA-09M. No final da reunião foi
tomada a decisão de se proceder com o abastecimento do
veículo com os propolentes e gases de pressurização
necessários para as manobras orbitais que levarão ao encontro
e acoplagem com a estação espacial internacional.

A tradicional cerimónia do içar das bandeiras no pátio
dianteiro do hotel onde os cosmonautas e astronautas estão
instalados teve lugar a 18 de Maio. Este evento simboliza o
inicial oficial da fase final de treino das tripulações. Assim,
os cosmonautas russos Fyodor Yurchikin e Mikhail Tyurin,
içaram a bandeira russa, enquanto que a astronauta e o
astronauta norte-americano Karen Nyberg e Richard
Mastracchio içaram a bandeira dos Estados Unidos. Por seu
lado, Luca Parmitano içou a bandeira italiana e o astronauta
japonês Koichi Wakata içou a bandeira do Cazaquistão. Nesta
cerimónia
estiveram
presentes
representantes
da
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administração da cidade de Baikonur e representantes do
Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’.
No dia 19 de Maio, a tripulação suplente composta por
Mikhail Tyurin, Richard Mastracchio e Koichi Wakata,
participou numa visita a alguns pontos e monumentos da
cidade de Baikonur. Os três homens depositaram flores nos
monumentos a Yuri Gagarin e a Sergei Korolev.
Posteriormente visitarem o Museu de Baikonur.
Neste dia, a cápsula Soyuz TMA-09M foi transportada de
volta para as instalações de montagem e testes da Área 254
após ter sido abastecida com os propolentes e os gases de
pressurização necessários para as suas manobras orbitais.
Aqui, o veículo seria submetido às operações finais de
processamento antes de ser colocada no interior da
carenagem de protecção.

Ainda a 22 de Maio, as duas tripulações da Soyuz TMA-09M
realizaram uma sessão de treino aberto para a imprensa. A
sessão começou com a prática de manobras de aproximação e
acoplagem por parte da tripulação principal, enquanto que a
tripulação suplente realizava um estudo da documentação de
bordo. Posteriormente, as tripulações trocaram de lugar. De
seguida, as tripulações foram submetidas a testes
ergonómicos e realizaram sessões de exercício físico e
exercícios para melhorar o processo vestibular de adaptação à
ausência de gravidade. No final, as duas tripulações fizeram
um passeio pelo Jardim dos Cosmonautas e cumprindo a
tradição, Luca Parmitano e Karen Nyberg plantaram as suas
árvores, numa tradição iniciada em 1961 por Yuri Gagarin
após o seu regresso à Terra e que continuou depois o seu voo.

O denominado compartimento de transferência seria colocado
na parte inferior do módulo de propulsão e serviço (Pribornoagregatniy Otsek – приборно-аггрегатный отсек) da Soyuz
TMA-09M no dia 20 de Maio. Este é um compartimento
cilíndrico que permite a ligação física entre a cápsula espacial
e o terceiro estágio, Blok-I, do foguetão lançador servindo
também como estrutura de fixação inferior da carenagem de
protecção.
Os desenhadores e engenheiros da Corporação S.P. Korolev
RSC Energia procederam à inspecção do veículo no dia 22 de
Maio e após assinarem o livro de procedimentos, autorizaram
a colocação da cápsula no interior da carenagem de protecção
(11S517A3 n.º E15000-065) do foguetão lançador.
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No dia 24 de Maio as duas tripulações procederam a uma
inspecção da cápsula espacial na sua configuração de voo,
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tomando também conhecimento com as cargas que seriam
transportadas para a ISS. Posteriormente, o Módulo Orbital
foi transportado desde as instalações de processamento e teste
da Área 254 (MIK 254) para as instalações de integração e
montagem do foguetão lançador na Área 112 (MIK 112).

é elevado por um guindaste pesado e deslocado alguns
metros, sendo colocado em posição e depois acoplado ao
Blok-A. Todas estas tarefas foram finalizadas a 25 de Maio.

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
Em Órbita – Vol.13 – .º 137 / Junho de 2013
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A 25 de Maio 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 (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 (Е15000-045)
foi transportado para a plataforma de lançamento no dia 26 de
Maio 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-09M, 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 27 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, o reitor da capela de S. Jorge – O
Vitorioso, padre Sergius, abençoou o foguetão
lançador da Soyuz TMA-09M 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-09M durante a qual se
deu a aprovação da tripulação principal e suplente. A
reunião teve lugar nas instalações do Centro de Treino
de Cosmonautas 'Yuri Gagarin' no Cosmódromo de
Baikonur e foi presidida pelo Presidente da Agência
Espacial Russa, V. A. Popovkin. Na reunião foram
analisados todos os relatórios sobre os preparativos
das tripulações para o lançamento da Soyuz TMA09M e no final da reunião foi decidido confirmar a
nomeação da tripulação principal para a missão. 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.
Após a sua aprovação por parte da Comissão Estatal,
a tripulação da Soyuz TMA-09M 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-09M 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
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instalações do edifício MIK 254 onde envergariam os fatos
espacial Sokol-KV. Após envergarem os seus fatos
pressurizados, a tripulação dirige-se para o exterior das
instalações do MIK 254 onde se normalmente se
apresentariam à Comissão Estatal e de seguida entrariam para
o autocarro que os levaria até à plataforma de lançamento.
Após deixar o edifício, a tripulação entrou 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-09M, deu luz
verde para o abastecimento do foguetão lançador 11A511UFG Soyuz-FG após ter recebido os relatórios dos
responsáveis pelos preparativos para o lançamento.

Entretanto, a contagem decrescente final para o lançamento
teve início pelas 1231UTC do dia 28 de Maio (T-8h),
iniciando-se as verificações dos sistemas do lançador. As
baterias internas para o fornecimento de energia foram
instaladas no foguetão lançador pelas 1430UTC e às
1500UTC 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). A
verificação dos sistemas do lançador e do veículo tripulado
tem lugar pelas 1531UTC, enquanto que decorria a revisão
dos procedimentos de abastecimento do foguetão lançador
(1611UTC). O abastecimento do foguetão inicia-se às
1630UTC e às 1730UTC era finalizado o abastecimento de
oxigénio líquido ao primeiro e segundo estágio do foguetão
Soyuz-FG.
Deixando as instalações do MIK 254, a tripulação chega à
plataforma de lançamento pelas 1800UTC, apresentando-se
então às delegações presentes e de seguida entrava no
elevador que lhes daria acesso à câmara de entrada na cápsula
espacial, ingressando depois na Soyuz TMA-09M pelas
1810UTC. A escotilha de acesso ao interior da nave espacial
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é encerrada às 1830UTC e a verificação final dos sistemas do
módulo de descida tem início pelas 1845UTC ao mesmo
tempo que se procede à activação dos giroscópios, iniciandose o fluxo de ar para os fatos espaciais pressurizados,
procedendo-se à pressurização da Soyuz TMA-09M e dandose início à verificação final dos sistemas do lançador. Às
1900UTC 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 1931UTC 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
1946UTC
ao
mesmo
tempo que é baixada a
estrutura de serviço que
contém o compartimento
de acesso à cápsula
espacial. Pelas 1951UTC
estavam finalizados os
testes dos sistemas do
módulo de descida da
Soyuz
TMA-09M
ao
mesmo tempo que se
iniciam os testes de
pressurização dos fatos
Sokol. O sistema de
comando de lançamento é
activado às 2001UTC, bem
como o sistema de
emergência.
As
duas
metades da torre de serviço
são então colocadas na
posição de lançamento
pelas 2006UTC. Os testes
de pressurização dos fatos
da
tripulação
são
finalizados pelas 2016UTC, 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 2021UTC os sistemas de orientação
inerciais 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 T-6m 15s
(2025:09UTC) com o complexo de lançamento e todos os
sistemas da Soyuz TMA-09M bem como do foguetão
lançador a serem declarados prontos para o lançamento a T6m (2025:24UTC). 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
(2026:24UTC) com os sistemas de bordo a serem transferidos
para o controlo de bordo. Os sistemas de controlo do
Comandante da Soyuz TMA-09M 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.
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A T-3m 15s (2016:09UTC) 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 (2016:46UTC) e cinco
segundos depois dá-se início à pressurização dos tanques de
propolente do foguetão lançador (2016:51UTC). A T-2m 30s
(2016:56UTC), 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 (2017:11UTC) ao mesmo tempo que
se termina com o abastecimento de oxigénio e nitrogénio.
Às 2030:24UTC (T-60s) 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 2030:44UTC. A
‘Chave de Lançamento’ é colocada na posição de lançamento
às 2031:04UTC, 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 2031:09UTC e as turbo-bombas dos motores a
funcionam à velocidade de voo a T-10s (2031:19UTC). Os
motores do primeiro estágio atingem a força máxima às
2031:24UTC 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
2031:24,262UTC.
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Para chegar `estação espacial
internacional a Soyuz TMA-09M
iria realizar várias manobras em
órbita. As duas primeiras manobras
seriam realizadas logo após a
separação do terceiro estágio do
foguetão lançador, com os dados
balísticos a serem introduzidos
pelos cosmonautas no computador
de bordo TsVM-101 de forma
manual antes do lançamento. Na
segunda órbita, novos dados seriam
transmitidos a partir do solo sendo
automaticamente introduzidos no
computador de controlo e utilizados
nas manobras orbitais subsequentes
e que seriam realizadas antes da
aproximação final à ISS.
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 teve lugar na Área n.º 49
localizada no Distrito de Karaganda, Cazaquistão, a uma
distância de cerca de 348 km. A carenagem de protecção
acabou por cair na Área n.º 69 localizada no Distrito de
Karaganda a uma distância de cerca de 527 km, enquanto que
o segundo estágio impactou nas Áreas n.º 306 e 307
localizada no Distrito de Altai, República de Altai (Rússia) –
Distrito de Cazaquistão Este (Cazaquistão), a uma distância
de cerca de 1.570km. A secção de ligação entre o 2º e o 3º
estágio acabou por impactar na Área n.º 309 localizada no
Distrito de Altai, República de Altai (Rússia) – Distrito de
Cazaquistão Este (Cazaquistão).
Fase do lançamento
Ignição
Separação do sistema de emergência

Tempo (m:s)
0
1:54,16

Final da queima e separação do 1º estágio

1:57,80

Separação da carenagem de protecção

2:37,48

Final da queima do 2º estágio

4:45,05

Separação do 2º estágio / ignição do 3º estágio

4:47,30

Separação da grelha de ligação 2º / 3º estágio

4:57,05

Final da queima do 3º estágio

8:44,96

Separação da Soyuz TMA-06M

8:48,26

Após se separar do terceiro estágio do foguetão lançador, a
Soyuz TMA-09M ficou colocada numa órbita com um
perigeu a 200,00 km, apogeu a 249,72 km, inclinação orbital
de 51,67º e período orbital de 88,71 minutos.
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Na altura em que a Soyuz TMA09M entrava em órbita terrestre, a ISS encontrava-se numa
órbita com um perigeu a 408,26 km, apogeu a 434,53 km,
inclinação orbital de 51,66º e período orbital de 92,81
minutos. A Soyuz TMA-09M iniciava então uma
«perseguição» de cerca de seis horas à estação espacial
internacional ao longo das quais eram executadas 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 procedese 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-09M 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
Hora (UTC)
auto-teste do sistema de encontro e
2031:24,26
acoplagem KURS. Os sensores
2033:18,62
angulares BDUS são também testados e
2033:22,06
a cápsula é colocada na atitude
apropriada em órbita ao mesmo tempo
2034:01,74
que é colocada numa lenta rotação
sobre o seu eixo longitudinal para
2036:09,31
evitar o aquecimento excessivo de um
2036:11,56
doa seus lados (após ser testado o
2036:21,31
sistema de controlo rotacional manual).
Após se verificar que não existem
2040:09,22
fugas entre o módulo orbital e o
2040:12,52
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.
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A Soyuz TMA-09M executaria várias manobras orbitais
aproximando a sua órbita da órbita da ISS com a qual iria
acoplar no módulo Rassvet. A primeira manobra teria lugar
às 2116:24UTC (1ª órbita) com o motor da Soyuz TMA-09M
a ser activado durante 38,0 segundos e alterando a velocidade
do veículo em 14,98 m/s. Após esta manobra a cápsula ficaria
numa órbita com perigeu a 223,58km, apogeu a 251,48 km,
inclinação orbital de 51,64º e período orbital de 89,15
minutos. A segunda manobra teria lugar às 2158:57UTC (2ª
órbita) com o motor da cápsula a ser activado durante 20,3
segundos e alterando a velocidade do veículo em 7,79 m/s.
No final desta manobra a Soyuz TMA-09M encontrava-se
numa órbita com um perigeu a 245,01 km, apogeu a 269,88
km, inclinação orbital de 51,65º e período orbital de 89,42
minutos. A terceira manobra seria realizada às 2234:23UTC
(2ª órbita), com o motor da Soyuz TMA-09M a ser activado
durante 18,4 segundos e alterando a velocidade do veículo em
7,00 m/s, ficando numa órbita com perigeu a 245,84 km,
apogeu a 284,46 km, inclinação orbital de 51,67º e período
orbital de 89,66 minutos. Finalmente, a quarta manobra seria
realizada às 2304:14UTC (2ª órbita), com o motor da Soyuz
TMA-09M a ser activado durante 18,3 segundos e alterando a
velocidade do veículo em 7,00 m/s, ficando numa órbita com
um perigeu a 465,44 km, apogeu a 287,64 km, inclinação
orbital de 51,64º e período orbital de 90,12 minutos.
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A acoplagem com o módulo Rassvet teve lugar às
0210:23UTC do dia 29 de Maio após um voo com uma
duração de 5 horas 39 minutos (seis minutos antes da hora
prevista), com a escotilha da Soyuz TMA-09M a ser aberta às
0416UTC. Os três novos elementos juntavam-se à tripulação
da Expedição 36 como Engenheiros de Voo. Estas posições
manter-se-ão até ao regresso da Soyuz TMA-08M que irá
transportar Pavel Vinogradov, Açexander Misurkin e
Christopher Cassidy de volta para a Terra. O regresso está
previsto para ter lugar a 11 de Setembro de 2013.

44

Em Órbita – Vol.13 – .º 136 / Maio de 2013

45

Em Órbita

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) incidiram no 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; no 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
Em Órbita – Vol.13 – .º 136 / Maio de 2013
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instrumentação; na instalação uma nova unidade eléctrica de com capacidade aumentada no circuito de arrefecimento do sistema de
controlo térmico; e no 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 alteraram 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; e 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 deram-se na introdução de um novo software que considera a troca de comandos e de dados
durante a modernização dos sistemas de bordo, enquanto que as modificações na estrutura do veículo e interfaces com a ISS foram
realizadas na estrutura do módulo de instrumentação em liga de magnésio é substituída por liga de alumínio para melhorar a eficácia
tecnológica e na introdução de 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/s3. 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.


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.

3

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 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-01105

4

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

2011-012
2011-023
2011-067
2011-078
2012-022
2012-037
2012-058
2012-074
2013-013
2013-025

4-Abr-11
07-Jun-11
14-ov-11
21-Dez-11
15-Mai-12
15-Jul-12
23-Out-12
19-Dez-12
28-Mar-13
28-Mai-13

22:18:20.115
20:12:44,924
04:14:03,953
13:16:14,190
03:01:22,968
02:40:03,091
10:51:10,934
12:12:35,340
20:43:20,288
20:31:24,262

Veículo
Lançador
И15000-036
И15000-037
И15000-038
И15000-039
Л15000-041
Л15000-042
Л15000-044
Л15000-040
Е15000-043
E15000-045

Carga
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)
Soyuz TMA-06M (38871 2012-058A)
Soyuz TMA-07M (39032 2012-074A)
Soyuz TMA-08M (39125 2013-013A)
Soyuz TMA-09M (39170 2013-025A)

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.

4
5

Também designado 14D22
Também designado 11D55 ou RD461.
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Lançamentos orbitais em Maio de 2013
Em Maio de 2013 foram levados a cabo 6 lançamentos orbitais e colocaram-se em órbita 8 satélites operacionais. Desde 1957 e
tendo em conta que até ao final de Maio de 2013 foram realizados 4935 lançamentos orbitais bem sucedidos, 404 lançamentos foram
realizados neste mês o que corresponde a 8,2% do total e a uma média de 7,3 lançamentos por ano neste mês. É no mês de Janeiro
no qual se verificam menos lançamentos orbitais (294 lançamentos que correspondem a 6,0% do total de lançamentos com uma
média de 5,3 lançamentos) e é no mês de Dezembro onde se verificam mais lançamentos orbitais (492 lançamentos que
correspondem a 10,0% do total de lançamentos com uma média de 8,9 lançamentos). Até ao final de Maio de 2013, o total de
lançamentos orbitais em 2013 corresponde a 0,51% do total de lançamento desde 1957.
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China lança Zhongxing-11
O segundo lançamento orbital da China em 2013 surge a 1 de Maio com o primeiro dos três lançamento que estão previstos para o
ano a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang. O satélite ZX-11 Zhongxing-11 foi colocado em órbita por um
foguetão CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E e inicialmente estava previsto que parte da sua carga de comunicações fosse alugada à
empresa SupremeSAT do Sri Lanka. Porém, o acordo inicial foi alterado e o Sri Lanla não teve qualquer participação neste
lançamento.

O satélite Zhongxing-11
O satélite de comunicações ZX-11
Zhongxing-11 (中星11) tinha uma massa
de 5.234 kg no lançamento e o seu tempo
de vida útil deverá ser de 14 anos. O
satélite é baseado na plataforma DFH-4
desenvolvida pela CAST (China Academy
of Space Technology) e está equipado com
retransmissores fixos e com a capacidade
de alteração entre repetidores. No total
possui cinco antenas e os seus painéis
solares fornecem 8.477 W de potência.
O ZX-11 foi descrito como uma versão
melhorada do satélite ZX-10 Zhongxing10, tendo um aumento de seis meses no
seu tempo médio de vida útil. As
melhorias introduzidas foram ao nível do
sistema de retransmissão, melhorias nos
cabos de comunicações, conversores de
sinais, sistema de propulsão, etc.
O satélite irá fornecer serviços para a retransmissão comercial de televisão e serviços de comunicações através de 45 repetidores de
banda C e de banda Ku, tendo por objectivo suprimir a cada vez maior demanda de serviços de DTH (Direct-to-Home), transmissão
de dados, multimédia digital de banda larga e serviços de streaming para clientes na Ásia, África e Austrália – enquanto proporciona
também cobertura para grandes regiões do Mar da China, Oceano Índico e Mar Arábico.
Parte da sua carga de comunicações do ZX-1 estaria anteriormente alugada à empresa de comunicações do Sri Lanka, SupremeSAT,
que a designara como SupremeSAT-II. Recentemente, esta empresa entrou num acordo com a Corporação Industrial Grande
Muralha da China para a projecção, fabrico e lançamento do satélite de comunicações SupremeSAT-III em 2015 (tendo por base a
plataforma DFH-4) e para assegurar a comercialização de outros satélites detidos e operados pela aquela empresa chinesa e pela
Corporação de Satélites de Comunicações da China. Ainda no acordo havia sido estabelecido que a empresa do Sri Lanka iria alugar
parte da carga de comunicações de um satélite cujo lançamento estaria previsto para o segundo trimestre de 2013, com os analistas a
preverem que este satélite fosse o Zhongxing-11. Porém, tal não aconteceu e o acordo parece ter sido cancelado no que diz respeito
ao aluguer da carga de transmissões. O satélite anteriormente previsto como SupremSAT-III é agora designado SupremeSAT-II.
A plataforma DFH-4 (Dongfanghong-4) é uma
plataforma de satélite de comunicações desenvolvida e
fabricada pelo CAST que está dotada uma alta
capacidade e um longo tempo de vida operacional. Tem
um poder de transmissão e uma capacidade de
comunicações equivalente a plataformas internacionais
com especificações similares, e é composta por um
módulo de propulsão e outro de serviço, painéis solares
e estabilização nos três eixos espaciais.
As aplicações da plataforma DFH-4 não estão limitadas
aos satélites de comunicações, tendo a capacidade de
ser utilizadas como satélites de seguimento e
transmissão de dados e como satélites de comunicações
móveis regionais. O satélite tem uma capacidade de
carga de 588 kg e uma potência de 10,5 kW ao longo
do seu tempo de vida útil.
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O lançador CZ-3B Chang Zheng-3B
O foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B representa uma evolução em relação ao lançador orbital CZ-3A Chang Zheng-3A, sendo um
dos veículos mais potentes disponíveis pela China. É um lançador a três estágios auxiliados por quatro propulsores laterais de
combustível hipergólico, possuindo uma grande capacidade de carga para a órbita de transferência para a órbita geossíncrona
utilizando para tal tanques de propolente mais largos e uma maior ogiva.
A Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos Lançadores (CALT) iniciou o desenho do CZ-3A Chang Zheng-3A em meados dos
anos 80. O CZ-3A é um veículo lançador a três estágios com uma capacidade de 2.600 kg para a órbita de transferência para a órbita
geossíncrona. O seu terceiro estágio utiliza propolentes criogénicos, isto é hidrogénio e oxigénio líquido. A capacidade do CZ-3B
para a órbita de transferência para a órbita geossíncrona atinge os 5.100 kg ao utilizar quatro propulsores laterais e um segundo
estágio mais alongado. O CZ-3B proporciona quatro tipos de carenagens de protecção e quatro tipos distintos de interfaces de carga
que proporcionam assim aos utilizadores mais flexibilidade. As principais características do CZ-3B estão assinaladas na seguinte
tabela.
Estágio

Propulsores
laterais

Primeiro estágio

Segundo estágio

Terceiro estágio

L-180

L-35

H-18

Massa no lançamento (kg)

426.000

Propolente

N2O4/UDMH

LOX/LH2

Massa do Propolente (kg)

37.746 (x4)

171.775

49.605

18.193

Massa do estágio (kg)

41.000 (x4)

179.000

55.000

21.000

DaFY20-1 (Principal)
Motor

DaFY5-1 (YF-20B)

DaFY6-2 (YF-20B)

DaFY21-1 (Vernier)

YF-75

(YF-22A/23A)
742 (Principal)

Força (k)

740,4 (x4)

2.961,6

Impulso específico (s)

291

189

297

440

Impulso específico nível do mar (s)

261

259

260

-

Tempo de queima (s)

128

155

110

470

Diâmetro (m)

2,25

3,35

3,35

3,0

Comprimento (m)

15,326

23,272

9,943

12,375

Comprimento carenagem (m)

9,56

Diâmetro carenagem (m)

4,0

Comprimento total (m)

54,838

11,8 x 4 (vernier)

4.312

O sistema do CZ-3B é composto pela estrutura do foguetão lançador, sistema de propulsão, sistema de controlo, sistema de
telemetria, sistema de rastreio e segurança, sistema de controlo de atitude e de gestão de propolente na fase orbital não propulsiva,
sistema de utilização de propolente criogénico, sistema de separação e sistema auxiliar.
A estrutura do foguetão actua de forma a suportar as várias cargas internas e externas no lançador durante o transporte, elevação
(colocação na plataforma de lançamento) e voo. A estrutura do foguetão também combina todos os subsistemas em conjunto. A
estrutura do foguetão é composta pelos propulsores, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio e carenagem de protecção. A
figura na página seguinte mostra a configuração do foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B.
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Cada propulsor lateral é composto pela zona frontal, tanque de oxidante, zona inter-tanque, tanque de combustível, secção posterior,
secção de cauda, estabilizador, válvulas e condutas, etc. O primeiro estágio é composto pela secção inter-estágio, tanque de oxidante,
inter-tanque, tanque de combustível, secção posterior, secção de cauda, válvulas e condutas, etc. O segundo estágio é composto pelo
tanque de oxidante, inter-tanque, tanque de combustível, válvulas e condutas, etc.
O terceiro estágio contém o adaptador de carga, secção de equipamento e tanque de propolente criogénico. O adaptador de carga faz
a ligação física entre a carga e o foguetão CZ-3B e reparte as cargas entre ambos. O anel da interface no topo do adaptador pode ser
uma das interfaces standard internacionais 937B, 1194, 1194A ou 1666. A secção de equipamento para o método de introdução da
carga na plataforma de lançamento (Encapsulation-on-pad) é uma placa circular fabricada numa estrutura metálica em favos de mel
onde estão montados os sistemas aviónicos do lançador. Se a carenagem é montada no método BS3, a secção de equipamento será
uma estrutura cilíndrica com uma altura de 0,9 metros apoiada no terceiro estágio (As duas figuras seguintes mostram os diferentes
tipos de secção de equipamento). O tanque de propolente do terceiro estágio é termicamente isolado com um anteparo comum, tendo
uma forma convexa superior no meio. O hidrogénio líquido é abastecido na parte superior do tanque e o oxigénio líquido é
armazenado na parte inferior.
A carenagem é composta por uma abóbada, secção bicónica, secção cilíndrica e secção cónica invertida.
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O sistema de rastreio e de segurança mede os dados da trajectória e parâmetros de injecção orbital finais. O sistema também fornece
informação para meios de segurança. A auto-destruição do foguetão lançador seria levada a cabo de forma remota caso ocorresse
alguma anomalia em voo. O desenho da medição de trajectória e de segurança são integrados em conjunto.
O sistema de controlo de atitude e de gestão de propolente na fase de voo não propulsionada leva a cabo o controlo de atitude e
gestão de propolente em órbita e reorienta o lançador antes da separação da carga. Um motor alimentado por hidrazina em pressão
trabalha de forma intermitente neste sistema que pode ser accionado repetidamente segundo os comandos recebidos.
O sistema de utilização dos propolentes criogénicos mede em tempo real o nível de propolentes no interior dos tanques do terceiro
estágio e ajusta o nível de consumo de oxigénio líquido para tornar os propolentes residuais numa proporção óptima. O ajustamento
é utilizado para compensar o desvio da performance do motor, estrutura da massa, carga de propolente, etc., para o propósito de se
obter uma maior capacidade de lançamento. O sistema contém um processador, sensores de nível de propolente e válvulas de
ajustamento.
Os seguintes esquemas representam a estrutura dos sistemas de propulsão do primeiro, segundo e terceiro estágios.
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Durante a fase de voo do CZ-3B Chang Zheng-3B existem cinco eventos de separação: a separação dos quatro propulsores laterais, a
separação entre o segundo e o primeiro estágio, a separação entre o segundo e o terceiro estágio, a separação da carenagem e a
separação entre a carga e o terceiro estágio.
•

Separação dos propulsores – os propulsores laterais
estão acoplados ao primeiro estágio por três
piromecanismos localizados na secção frontal e por
mecanismos de separação na secção posterior. Quatro
pequenos foguetões geram forças de separação para o
exterior após a abertura simultânea dos mecanismos de
separação.

•

Separação entre o primeiro e o segundo estágio – a
separação entre o primeiro e o segundo estágio é uma
separação a quente, isto é o segundo estágio entra em
ignição em primeiro lugar e depois o primeiro estágio é
separado com a força dos gases de exaustão após o
accionamento de 14 parafusos explosivos.

•

Separação entre o segundo e o terceiro estágio – a
separação entre o segundo e o terceiro estágio é uma
separação a frio. Os parafusos explosivos são accionados
em primeiro lugar e depois pequenos retro-foguetões no
segundo estágio são accionados para gerar a força de
separação.

•

Separação da carenagem – durante a separação da
carenagem, os parafusos explosivos que ligam a
carenagem e o terceiro estágio são accionados em
primeiro lugar e depois todos os dispositivos pirotécnicos
que ligam as duas metades da carenagem são accionados,
com a carenagem a ser separada longitudinalmente. A
carenagem volta-se para fora apoiada em dobradiças
devido à força exercida por molas.

•

Separação entre a carga e o terceiro estágio – a carga
está fixa com o lançador ao longo de uma banda de
fixação. Após a separação, a carga é empurrada pela acção de molas.
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O sistema de coordenadas do foguetão lançador (OXYZ) tem origem no centro de massa instantâneo do veículo, isto é no centro de
massa integrado da combinação carga / veículo lançador, incluindo o adaptador, propolentes e carenagem, etc., caso seja aplicável.
O eixo OX coincide com o eixo longitudinal do foguetão. O eixo OY é perpendicular ao eixo OX e estão no interior do plano de
lançamento 180º para lá do azimute de lançamento. Os eixos OX, OY e OZ formam um sistema ortogonal que segue a regra da mão
direita.
A atitude de voo do eixo do veículo lançador está
definida na figura ao lado. O fabricante do
satélite define o sistema de coordenadas do
satélite. A relação ou orientação entre o veículo
lançador e os sistemas do satélite serão
determinados ao longo da coordenação técnica
para projectos específicos.
Missões que podem ser realizadas pelo CZ-3B
O foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B é um
veículo potente e versátil que é capaz de levar a
cabo as seguintes missões:
•

Transportar cargas para órbitas de
transferência para a órbita geossíncrona
(GTO). Esta será a função primária do
CZ-3B e o objectivo da sua concepção.
Após a separação do CZ-3B, o satélite
irá transferir-se da órbita GTO para a
órbita geossíncrona GEO). Esta é a
órbita operacional na qual o período
orbital do satélite coincide com o
período de rotação da Terra, 24 horas, e
o plano orbital coincide com o plano do
equador (ver figura em baixo);

•

Injectar cargas numa órbita terrestre
baixa (LEO) localizada abaixo de uma
altitude média de 2.000 km;

•

Injectar cargas em órbitas sincronizadas com o Sol (SSO). O plano destas órbitas encontra-se ao longo da direcção de
rotação do eixo de rotação da Terra ou aponta para a rotação da Terra em torno do Sol. A velocidade angular do satélite é
igual à velocidade angular média da Terra em torno do Sol.

•

Lançar sondas espaciais para lá do campo gravitacional da Terra.
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Performance do CZ-3B Chang Zheng-3B
No total já foram levadas a cabo 16 lançamentos do CZ-3B, tendo uma taxa de sucesso de 93,75% (ou 87,50% se assumirmos que o
lançamento do Palapa-D foi um lançamento mal sucedido). O primeiro lançamento do CZ-3B teve lugar a 14 de Fevereiro de 1996
(1901UTC) quando o veículo Y1 tentou colocar em órbita o satélite Intelsat-708. Infelizmente o lançamento levado a cabo desde o
Centro de Lançamento de Satélites de Xichang não foi bem sucedido devido a um problema no sistema de orientação do lançador
que acabou por se despenhar 22 segundos após abandonar a plataforma de lançamento LC2, matando ou ferindo 59 pessoas.
Mais recentemente foi introduzida uma versão melhorada do CZ-3B com capacidade de carga GTO para os 5.500 kg. O CZ-3B/E
tem basicamente a mesma configuração do CZ-3B exceptuando um estágio central mais alargado. O primeiro voo do CZ-3B/E teve
lugar a 13 de Maio de 2007 e agora é a versão standard do lançador em utilização. A seguinte tabela mostra os lançamentos levados
a cabo pelo CZ-3B/E:
Lançamento Veículo lançador

Data de Lançamento

Hora (UTC)

2011-026

Y20

20-Jun-11

16:13:04,358

2011-042

Y19

11-Ago-11

16:15:04,434

2011-047

Y16*

18-Set-11

16:33:03,621

2011-057

Y18

7-Out-11

08:21:04,348

2012-014

Y22

31-Mar-12

10:27:04,438

2012-018

Y14**

29-Abr-12

20:50:03,968

2012-028

Y17

26-Mai-12

15:56:04,241

2012-050

Y15**

18-Set-12

19:10:04,179

2012-067

Y24

27-ov-12

10:13:09,960

2013-020

Y25

1-Mai-13

16:06:04,405

Satélites
ZX-10 Zhongxing-10 ‘ChinaSat-10’
(37677 2011-026A)
PakSat-1R
(37779 2011-042A)
ZX-1A Zhongxing-1A ‘ChinaSat-1A'
(37804 2011-047A)
Eutelsat-W3C
(37836 2011-057A)
Apstar-7
(38107 2012-014A)
Beidou-12 (Compass-M3)
(38250 2012-018A)
Beidou-13 (Compass-M4)
(38251 2012-018B)
ZX-2A Zhongxing-2A
(38352 2012-028A)
Beidou-14 (Compass-M5)
(38774 2012-050A)
Beidou-15 (Compass-M6)
(38775 2012-050B)
ZX-12 Zhongxing-12 / SupremeSAT-I
(39017 2012-067A)
ZX-11 Zhongxing-11
(39157 2013-020A)

Esta tabela mostra os últimos dez lançamentos orbitais levados a cabo pelo foguetão CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E. Os
lançamentos executados pela versão CZ-3B estão assinalados por *. Os lançamentos assinalados com ** utilizaram a versão GI
adaptada ao lançamento de dois satélites. Todos os lançamentos são levados a cabo desde o Centro de Lançamentos de Satélites
de Xichang, Plataforma de Lançamento LC2. Tabela: Rui C. Barbosa.

Descrição da missão do CZ-3B6
O CZ-3B é principalmente utilizado para missões para a órbita GTO, sendo a GTO standard recomendada ao utilizador do veículo.
O CZ-3B coloca a carga numa GTO standard com os seguintes parâmetros a partir de Xichang: altitude do perigeu – 200 km;
altitude do apogeu – 35.954 km, inclinação 28,5º; argumento do perigeu – 178º (estes parâmetros representam a órbita instantânea a
quando da separação do satélite do terceiro estágio; A altitude do perigeu é equivalente a uma altitude real de 35.786 km na
passagem do primeiro perigeu devido a perturbações causadas pela forma oblatada da Terra). Os quadros seguintes mostram a
sequência de voo típica do CZ-3B Chang Zheng-3B.
6

A discussão da performance do foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B é baseada na assumpção de que o veículo é lançado desde o
Centro de Lançamento de Satélites de Xichang tendo em conta as limitações relevantes no que diz respeito à segurança e
requerimentos de rastreio a partir do solo; tem-se em conta que o azimute de lançamento é de 97,5º; a massa do adaptador de carga e
do sistema de separação não estão incluídas na massa da carga; o terceiro estágio do CZ-3B transporta a quantidade suficiente de
propolente para atingir a órbita pretendida com uma probabilidade superior a 99,73%; por altura da separação da carenagem de
protecção o fluxo aerodinâmico é inferior a 1.135 W/m2; e os valores das altitudes orbitais são determinados em relação a uma Terra
esférica com um raio de 6.378 km.
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Evento
Lançamento
Manobra de arfagem
Final da queima dos propulsores
Separação dos propulsores
Final da queima 1º estágio
Separação entre 1 / 2º estágio
Separação da carenagem
Final da queima do motor principal 2º estágio
Final da queima dos motores vernier 2º estágio
Separação entre 2º / 3º estágio; Primeira ignição 3º estágio
Final da primeira queima 3º estágio
Início da fase não propulsiva
Fim da fase não propulsiva / Segunda ignição 3º estágio
Final da segunda queima 3º estágio / Início do ajustamento de velocidade
Fim do ajustamento de velocidade
Separação da carga

Tempo de Voo (s)
0,0
11,0
140,1
141,6
157,5
159,0
235,2
339,4
344,4
345,4
628,6
632,1
1276,1
1470,5
1490,5
1570,5

Sequência de voo típica do foguetão CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E Tabela: Rui C. Barbosa.

Evento
Lançamento
Final da queima dos propulsores
Separação dos propulsores
Final da queima 1º estágio
Separação entre 1 / 2º estágio
Separação da carenagem
Final da queima do motor principal 2º estágio
Final da queima dos motores vernier 2º estágio
Separação entre 2º / 3º estágio; Primeira ignição 3º estágio
Final da primeira queima 3º estágio
Início da fase não propulsiva
Segunda ignição 3º estágio
Final da segunda queima 3º estágio
Fim do ajustamento de velocidade terminal
Separação da carga

Altitude Distância Projecção Projecção
de Voo ao Solo Latitude Longitude
(km)
(km)
(º)
(º)
1,8
0,000
28,2
102,0
55,7
79,2
28,0
102,8
57,0
82,5
28,0
102,9
70,7
121, 2
28,0
103,2
72,0
125, 3
28,0
103,3
125, 2
356,9
27,6
105,6
167,5
794,8
26,8
110,0
169,2
820,7
26,8
110,2
169,5
825,9
26,8
110,3
178,8
2552,6
22,4
126,7
178,7
2578,0
22,3
126,9
181,6
7248,1
3,4
165,6
231,4
8852,2
-3,4
178,3
246,0
9041,3
-4,2
179,9
331,2
9786,8
-7,1
-174,1

Parâmetros característicos da trajectória de voo típica do foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B
Tabela: Rui C. Barbosa.
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As carenagens do CZ-3B
A carga está protegida por uma carenagem que a isola de várias interferências da atmosfera, que inclui correntes de ar de alta
velocidade, cargas aerodinâmicas, aquecimento aerodinâmico e ruídos acústicos, etc., enquanto que o lançador ascende através da
atmosfera. A carenagem proporciona assim à carga um bom meio ambiente.
O aquecimento aerodinâmico é absorvido ou isolado pela carenagem. A temperatura no interior da carenagem é controlada dentro
dos limites estabelecidos. Os ruídos acústicos gerados por correntes de ar e pelos motores do lançador são reduzidos para níveis
permitidos para a respectiva carga.
A carenagem é separado e ejectada quando o foguetão lançador voa fora da atmosfera. A altura exacta da separação da carenagem é
determinada pelo requisito de que o fluxo de calor aerodinâmico na separação da carenagem seja inferior a 1.135 W/m2.
Vinte e dois tipos de testes foram levados a cabo no desenvolvimento da carenagem do CZ-3B, incluindo testes em túneis de voo,
testes térmicos, testes acústicos, testes de separação, testes de análise de modelos, testes de resistência, etc.
O CZ-3B Chang Zheng-3B proporciona quatro tipos distintos de carenagens: 4000F, 4000Z, 4200F e 4200Z, conforme referidas no
seguinte quadro:
Designação

Descrição

3700Z

Diâmetro de 3.700 mm; a carenagem é montada em BS3.

4000F

Diâmetro de 4.000 mm; a carenagem é montada na plataforma de lançamento.

4200F

Diâmetro de 4.200 mm; a carenagem é montada na plataforma de lançamento. Usada só com o CZ-3B/E.

4200Z

Diâmetro de 4.200 mm; a carenagem é montada em BS3. Usada só com o CZ-3B/E.

A carenagem 4000F tem uma altura de 9,561 metros e suporta as interfaces de carga 937B, 1194, 1194A e 1666. A carenagem
4200F tem uma altura de 9.777 metros e suporta as interfaces de carga 1194A e 1666, tal como a carenagem 4200F que tem uma
altura de 9,381 metros. A carenagem 3700Z tem um diâmetro externo de 3,700 metros, uma altura de 10,796 metros e é utilizada
para os lançamentos duplos no CZ-3B, suportando os suporta as interfaces de carga 1194 e 1194A.

As carenagens utilizadas no foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B: à esquerda as carenagens 4000F e 4000Z e à direita as
carenagens 4200F e 4200Z.

O volume estático da carenagem é a limitação física das dimensões máximas da configuração da carga a transportar. O volume
estático é determinado pela consideração das deformações estimadas a nível dinâmico e estático do conjunto carenagem / carga por
uma variedade de interferências durante o voo. Os volumes variam com diferentes tipos de carenagem e adaptadores de carga. Podese permitir que algumas saliências na carga possam exceder o volume estático máximo (Φ3650 ou Φ3850) da secção cilíndrica da
carenagem.
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As estruturas das carenagens referidas são muito similares. Consistem
numa abóbada, secção bicónica, secção cilíndrica e uma secção cónica
invertida.
A abóbada é um corpo semi-esférico com um raio de 1 metros, uma
altura de 0,661 metros e um diâmetro de base de 1,890 metros. Consiste
numa concha abobadada, um anel de base, um anel em encapsulamento
e reforços.

A concha abobadada é uma estrutura em fibra de vidro com
uma espessura de 8 mm. O anel de base, anel de
encapsulamento e reforço são fabricados em ligas de alumínio de alta resistência. Uma cintura à base de borracha de sílica cobre o
exterior da linha de divisão e um cinturão de borracha está comprimido entre as duas metades. Os cinturões de isolamento exterior e
interior impedem a corrente de ar de entrar na carenagem durante o voo.
A parte superior da secção bicónica é um cone de 25º com uma altura de 1,400 metros e a parte inferior é um cone de 15º com uma
altura de 1,500 metros. A parte superior e a parte inferior estão interligadas. O diâmetro do anel superior é de 1,890 metros e o
diâmetro do anel inferior é de 4,000 metros.
A estrutura da secção cilíndrica é idêntica à da secção bicónica, isto é tem uma constituição em favos de mel de alumínio. Existem
duas entradas de ar condicionado na parte superior da secção cilíndrica e 10 saídas de exaustão com uma área total de 191 cm2 na
parte inferior.
A secção cónica invertida é uma estrutura reforçada monocoque. É composta por um anel superior, um anel intermédio, reforços
inferiores longitudinais e cobertura com tratamento químico. Para as carenagens 4000F e 4200F, estão disponíveis portas de acesso
nesta secção. Para as carenagens 4000Z e 4200Z não existem portas de acesso.
A superfície exterior da carenagem, especialmente a superfície da abóbada e da secção bicónica, sofre um aquecimento devido à
corrente de ar a alta velocidade durante o lançamento. Deste modo, são adoptadas medidas que evitam o aquecimento para garantir
que a temperatura na superfície interior seja inferior a 80ºC.
A superfície exterior da secção bicónica e da secção cilíndrica são cobertas por um painel de cortiça especial. O painel na secção
bicónica tem uma espessura de 1,2 mm e na secção cilíndrica tem uma espessura de 1,0 mm.
O mecanismo de separação e ejecção da carenagem consiste em mecanismos de abertura laterais, mecanismo de abertura
longitudinal e mecanismo de separação. Para as carenagens 4000F e 4200F o anel na base da carenagem está ligado com a secção
curta dianteira do tanque criogénico do terceiro estágio por doze parafusos explosivos não contaminantes. Para as carenagens 4000Z
e 4200Z a base do anel na carenagem está ligado com o topo da secção de equipamento por parafusos explosivos não contaminantes.
A fiabilidade de um parafuso explosivo é de 0,9999.
O plane de separação longitudinal da carenagem é o quadrante II-IV (XOZ). O mecanismo de abertura longitudinal consiste em
parafusos entalhados, mangueiras, mangueiras com cordas explosivas e detonadores, suportes dos detonadores e dois parafusos
explosivos. Duas mangueiras de aço percorrem a linha de separação da carenagem. Dois detonadores não sensíveis estão fixados a
cada extremidade das cordas explosivas. A quando da separação, os dois parafusos não contaminantes são detonados e cortados. Os
detonadores fazem as cordas explosivas entrar em ignição, gerando-se gás a alta pressão o que leva à expansão das mangueiras de
aço e à quebra dos parafusos entalhados. Nesta sequência, a carenagem separa-se em duas metades. O gás gerado fica selado nas
mangueiras de aço, não havendo assim contaminação da carga.
Uma das duas cordas explosivas pode ser detonada apenas se um dos quatro detonadores é accionado. Se uma das cordas explosivas
é accionada, todos os parafusos entalhados podem ser quebrados, isto é a carenagem pode separar-se. Assim, a fiabilidade da
separação longitudinal é muito elevada.
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O mecanismo de separação da carenagem é composto por
dobradiças e molas. Cada metade da carenagem é
suportada por duas dobradiças que se localizam no
quadrante I e III. Existem seis molas de separação
colocadas em cada metade da carenagem; o máximo de
força exercida por cada mola é de 37,8 kN. Após a
abertura da carenagem, cada metade roda em torno de uma
dobradiça. Quando a taxe de rotação da metade da
carenagem é superior a 18º/s, a carenagem é ejectada. O
processo cinemático é exemplificado na figura em baixo.

Em cima: Mecanismo de separação da carenagem.
Em baixo: Distribuição dos parafusos explosivos de separação
lateral.

Podem ser incorporadas na secção bicónica da carenagem
e na secção cilíndrica janelas transparentes às
radiofrequências RF para fornecer ao satélite a capacidade
de transmissão através da carenagem de acordo com as
necessidades do utilizador. As janelas transparentes RF
são fabricadas em fibra de vidro na qual a taxa de
transparência é indicada na tabela em baixo.

Podem ser proporcionadas portas de acesso à secção cilíndrica para permitir um acesso limitado ao satélite após a colocação da
carenagem. Algumas áreas da carenagem não podem ser seleccionadas para a localização das janelas de radiofrequência RF.
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O Complexo de Lançamento
O complexo de lançamento LC2 para o foguetão Chang Zheng-3B no Centro de Lançamento de Satélites em Xichang, inclui a
plataforma de lançamento, torre de serviço, torre umbilical, centro de controlo de lançamento, sistemas de abastecimento, sistemas
de fornecimento de gás, sistemas de fornecimento de energia, torres de protecção contra relâmpagos, etc. Um desenho esquemático
do complexo de lançamento em Xichang é apresentado na figura seguinte.

A torre de serviço é composta pela torre do guindaste, equipamento movível, plataformas, elevadores, sistema de distribuição e
fornecimento de energia, condutas de abastecimento para armazenamento do propolente, detectores de incêndio e extintores. Esta
torre tem uma altura de 90,60 metros. No topo da torre existem dois guindastes. A altura de levantamento efectiva é de 85 metros. A
capacidade de carga é de 20.000 kg (guincho principal) e 10.000 kg (guincho suplente). Existem dois elevadores (com uma
capacidade de 2.000 kg) para a elevação de pessoal e equipamentos. A torre tem plataformas para operações de verificação e
operações de teste do foguetão lançador e da sua carga. A parte superior da torre é uma área limpa com ambiente controlado. O nível
de limpeza é de Classe 100.000 e as temperaturas na área de operação do satélite encontram-se entre os 15 ºC e os 25 ºC. A
acoplagem entre a carga e o veículo lançador, teste do satélite, encapsulamento da carenagem e outras actividades são levadas a cabo
nesta área. Um guindaste superior telescópico está equipado para levar a cabo estas operações. Este guindaste pode rodar num
ângulo de 180º e a sua capacidade é de 8.000 kg.
Na torre de serviço, a Sala 812 é exclusivamente preparada para a carga. No seu interior é fornecida uma corrente eléctrica de 60Hz
UPS (Fase 120V, 5kW). A resistência é menos de 1Ω. A área desta sala é de 8 m2. Para além de um sistema de hidratação, a torre de
serviço está também equipada com pó extintor e extintores 1211.
A torre umbilical serve para fornecer ligações eléctricas, condutas de gás, condutas líquidas, bem como as ligações para o satélite e
para o foguetão lançador. A torre tem um sistema de braço amovível, plataformas e condutas de abastecimento criogénico. O
abastecimento do lançador é levado a cabo através das condutas criogénicas. A torre umbilical também está equipada com sistemas
de ar condicionado para a carga e carenagem, um sistema RF, sistemas de comunicações, plataformas rotativas, sistemas de extinção
de incêndios, etc. Os cabos de fornecimento de energia são conectados ao satélite e ao lançador através desta torre umbilical. As
condutas do ar condicionado são ligadas à carenagem também através desta torre para fornecer ar limpo. A limpeza do ar
condicionado é de Classe 100.000 e a temperatura encontra-se entre os 15ºC e os 25ºC, com uma humidade entre 35% e 55%. A Sala
722 da torre umbilical é exclusivamente preparada para a carga. A sua área é de 8m2 e no seu interior é fornecida uma corrente
eléctrica de 60Hz/50Hz UPS (Fase 120V/220V/15A). A resistência é menos de 1Ω.
Na página seguinte encontra-se um esquema do Complexo de Lançamento LC2 do Centro de Lançamento de satélites de Xichang.
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Centro de Controlo de Lançamento
O Centro de Controlo de Lançamento (CCL) é uma estrutura em fortim capaz de resistir a uma explosão violenta. As operações
levadas a cabo na torre (tais como testes antes do lançamento, abastecimento, operações de lançamento) do foguetão lançador são
controladas desde o CCL. O controlo de lançamento do satélite também pode ser levado a cabo no CCL. A sua área de construção é
de 1.000 m2.
O CCL inclui as salas de teste do veículo lançador, salas de teste dos satélites, sala de controlo de abastecimento, sala de controlo de
lançamento, sala de informação para o director de missão, sistema de ar condicionado, passagens de evacuação, etc. Todo o CCL
recebe ar condicionado.
Existem duas salas para o teste dos satélites e cada uma tem uma área de 48,6 m2. a temperatura no interior das salas é de 20ºC com
variação máxima e mínima de 5ºC. A humidade relativa é de 75%. Em cada sala existem painéis de distribuição de energia
380V/220V, 50Hz e 120V/220V, 60Hz. A resistência é menos de 1Ω. O satélite é conectado com o equipamento de controlo no
interior da sala de teste através de cabos umbilicais.
Estão disponíveis no interior das salas sistemas de telefone e de monitorização, bem como na torre e nos restantes locais.
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Centro de Controlo e Comando da Missão
O Centro de Controlo e Comando da Missão (CCCM) está localizado a 7 km do local de lançamento. Todo o edifício inclui duas
partes: uma é a zona de comando e controlo e a outra é a zona de computação. A zona de comando e controlo consiste em duas
áreas: a área de comando e a área de segurança. Em torno da primeira zona encontram-se salas de operação e escritórios. Existem
uma sala de visitas no segundo andar e os visitantes podem observar o lançamento em ecrãs de televisão. Existem sistemas de
televisão por cabo parta os visitantes.
O CCCM tem como funções comandar todas as operações das estações de rastreio e monitorizar a performance e estado do
equipamento, levar a cabo o controlo de segurança após o lançamento, obter informações sobre os parâmetros de localização do
lançador a partir de estações e processar estes dados
em tempo real, fornecer a aquisição e obter dados
para as estações de rastreio e para o Centro de
Controlo de Satélites em Xi’an, fornecer
informações à equipa de controlo e levar a cabo o
processamento de dados após a missão.
O CCCM possui um sistema de computadores a
funcionar em tempo real; um sistema de comando e
controlo; levar a cabo a monitorização e
fornecimento de controlo, computadores sistemas
de conversão D/A e A/D, sistemas de televisão,
sistemas de gravação de dados e sistemas de
telecomando; sistemas de comunicação, sistemas de
temporização e transmissão de dados, e
equipamento de impressão e revelação de filme.
Centro de Controlo, Telemetria e Detecção
O Centro de Controlo, Telemetria e Detecção
(CCTD) do Centro de Lançamento de Satélites de
Xichang e o CCTD do Centro de Controlo de
Satélites de Xi’an, formam uma rede de Controlo, Telemetria e Detecção para cada missão. O CCTD do Centro de Lançamento de
Satélites de Xichang consiste na estação de rastreio de Xichang, na estação de rastreio de Yibin e na estação de rastreio de Guiyang.
O CCTD do Centro de Controlo de Satélites de Xi’an consiste na estação de rastreio de Weinan, na estação de rastreio de Xiamen e
nos navios de instrumentação.
O Centro de rastreio de Xichang inclui equipamentos ópticos, radar, telemetria e telecomando. É responsável pela medição e
processamento dos dados de voo do foguetão lançador e também pelo controlo da zona de segurança. Os dados recebidos e gravados
pelo sistema do CCTD são utilizados para o processamento e análise após a missão.
As principais funções do CCTD são o registo dos dados iniciais de voo em tempo real, medição da trajectória do veículo lançador;
recepção, gravação, transmissão e processamento dos dados e telemetria do foguetão lançador e do satélite; tomar decisões relativas
à segurança; e computar o estado de separação entre o satélite e o lançador e respectivos parâmetros de injecção.
Após o lançamento o foguetão é imediatamente seguido pelo equipamento óptico, de telemetria e por radares em torno do local de
lançamento. Os dados recebidos são enviado para CCCM. Estes dados serão inicialmente processados e enviados para as estações
respectivas. Os computadores das estações recebem estes dados e levam a cabo a conversão de coordenadas, utilizando esses dados
como dados para orientar o sistema do CCTD para obter e seguir o alvo.
Após a detecção do alvo, os dados medidos são enviados para os computadores na estação e para o CCCM para serem processados.
Estes dados processados são utilizados para o controlo da segurança do voo. Os resultados das computações são enviados para o
Centro de Lançamento de Satélites de Xichang e para o Centro de Controlo de Satélites de Xi’an em tempo real através de linhas de
transmissão de dados.
Em caso de falha durante as fases de voo do primeiro ou segundo estágio, o oficial de segurança tomará uma decisão tendo por base
os critérios de segurança.
A injecção orbital da carga é detectada pelos navios de rastreio e enviada para o Centro de Controlo de Satélites de Xi’an. Os
resultados são enviados para o CCCM de Xichang para processamento e monitorização.
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Lançamento do Zhongxing-12
O contrato para o lançamento do satélite Zhongxing-11 foi assinado em 2010. Tal como tem vindo a acontecer com a maioria dos
lançamentos orbitais chineses, as notícias sobre os preparativos para cada missão são muito escassas e por vezes torna-se um
verdadeiro desafio tentar definir como estes preparativos têm decorrido.
Para 2013 as autoridades espaciais chinesas afirmaram que a China iria levar a
cabo 16 lançamentos orbitais e que a maioria destes lançamentos estaria
concentrada no segundo semestre do ano. Em meados de Janeiro sabia-se que o
lançamento do ZX-11 seria o primeiro lançamento daquele país asiático em 2013
e que estaria previsto para ter lugar em finais de Março. Porém em princípios
deste mês uma fonte ligada aos preparativos para a missão apontava para que o
lançamento fosse somente realizado em princípios de Maio. Entretanto, o satélite
era transportado para o Centro de Lançamento de Satélites de Xichang a 24 de
Março a bordo de um avião Antonov An-124.
O satélite passaria por todas as fases de preparação usuais (inspecção, teste
funcionais, instalação dos painéis solares, etc.) e o seu abastecimento seria
finalizado a 16 de Abril, seguindo-se a sua colocação no interior da carenagem
de protecção. O satélite seria então colocado na secção interestágio a 20 de Abril
(no mesmo dia que um terramoto atingia a zona sem no entanto ter
consequências no fluxo de preparação para o lançamento) e foi transportado para
a Plataforma de Lançamento LC2 a 21 de Abril, sendo nesse dia colocado sobre
o terceiro estágio do foguetão lançador.
Com a emissão dos NOTAM que definiam as zonas de exclusão para este
lançamento, ficou definido que o lançamento iria ter lugar a 1 de Maio.
No Centro de Lançamento de Satélites de Xichang estão a decorrer vários
trabalhos de melhoria das suas instalações. Entre estes trabalhos encontram-se a
melhoria do
sistema de
controlo, a
melhoria do
sistema de abastecimento de gases e fornecimento de energia, e
a melhoria do sistema de controlo de humidade e temperatura da
carenagem (isto em relação à Plataforma de Lançamento LC2. A
Plataforma de Lançamento LC3 está a ser modificada para pode
albergar os lançamentos dos foguetões CZ-3B/E Chang Zheng3B/E e CZ-3C Chang Zheng-3C (e provavelmente para a versão
melhorada do foguetão CZ-2C Chang Zheng-2C/CTS-2 que será
utilizado para o lançamento lunar GLXP em 2014). Estas
modificações estarão completas em finais de 2014.
Em 2013, Xichang só verá a realização de 3 lançamentos
orbitais, estando previstos mais de 50 lançamentos nos próximos
8 a 10 anos (alguns anos poderão assistir a 15 lançamentos desde
este local).
Os preparativos finais para a missão decorreriam sem qualquer
problemas. O abastecimento do terceiro estágio com oxigénio
líquido inicia-se a T-7h, seguindo-se a T-5h o abastecimento do
hidrogénio líquido. A T-2h procede-se á activação do sistema de
controlo do lançador e à realização dos respectivos testes
funcionais. O sistema de telemetria do lançador é activado a T1h 20m, seguindo-se os seus testes funcionais. O fornecimento
de ar condicionado à carga é finalizado a T-45 m, procedendo-se
à remoção da conduta de ar condicionado.
A T-40m os dados de voo são introduzidos no computador de
bordo, seguindo-se a verificação dos dados. Ainda nesta altura
são removidos os sistema de fornecimento de gás aos dois
primeiros estágios e aos quatro propulsores laterais de
combustível líquido.
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O pré-arrefecimento dos motores do terceiro estágio é
iniciado a T-22m, e entre T-15m e T-10m procede-se à
separação do sistema umbilical da carga, com esta a começar
a utilizar a sua bateria interna para o fornecimento de energia.
Os sistemas de telemetria e de rastreamento são activados e
as condutas de abastecimento do terceiro estágio são
removidas a T-4m. Os sistemas de fornecimento de gás ao
terceiro estágio são desconectados a T-2m e a T-1m 30s
procede-se à transferência da energia do sistema de controlo
com o lançador a utilizar as suas fontes internas de energia. A
T-60s procede-se à separação dos sistemas umbilicais do
sistema de controlo e do sistema de telemetria e rastreio.
Nesta altura os braços umbilicais são colocados na posição de
lançamento.
O lançamento acabaria por ter lugar às 1606:04,405 UTC do
dia 1 de Maio. A T+11s (1006:15UTC) o foguetão inicia uma
manobra para se colocar na trajectória de voo correcta. A
queima dos quatro propulsores laterais termina a T+2m 20s
(1008:24UTC), separando-se pelas T+2m 22s (1008:26UTC).
O final da queima do primeiro estágio ocorre a T+2m 38s
(1008:42UTC), separando-se do segundo estágio a T+2m 39s
(1008:43UTC) que entretanto entra em ignição. A separação
das duas metades da carenagem de protecção ocorria a T+3m
55s (1009:59UTC).
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O final da queima do motor principal do segundo estágio ocorreu a T+5m 39s (1011:43UTC) com os motores vernier a continuar a
funcionar até T+5m 44s (1011:48UTC). A separação entre o segundo e o terceiro estágio ocorria um segundo mais tarde com o
terceiro estágio a iniciar a sua primeira queima que terminaria a T+10m 29s (1016:33UTC).
Pelas 1016:36UTC o conjunto iniciava uma fase não propulsionada entrando numa órbita preliminar a partir da qual iria iniciar a
segunda queima a T+21m 16s (1025:20UTC) que terminaria a T+24m 31s (1030:35UTC) ao mesmo tempo que iniciava uma
manobra de ajustamento de velocidade com uma duração de cerca de 20 segundos. A separação do Zhogxing-11 teria lugar a T+26m
11s (1032:15UTC).
O satélite ficaria colocado numa órbita inicial com um perigeu a 183 km, apogeu a 42.330 km e inclinação orbital de 26,76º.
Posteriormente, o ZX-11 utilizaria os seus próprios meios de propulsão para atingir a órbita geossíncrona.
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A segunda missão do Vega
O segundo lançamento do foguetão europeu Vega teve lugar a 7 de Maio de 2013. Lançada desde o CSG Kourou, Guiana Francesa,
a missão VV02 colocou em órbita três satélites com o novo foguetão europeu a ter um desempenho sem qualquer problema.

O foguetão Vega
Com este novo vector espacial, a Arianespace preenche uma lacuna na sua frota de lançadores que é já composta pelo europeu
Ariane-5ECA e pelo russo Soyuz-ST. Com o foguetão Vega a empresa de lançamentos europeia fica assim com a capacidade de
colocar em órbita pequenos satélites não estando dependente de oportunidades de lançamento nos outros dois foguetões.
História do programa
O desenvolvimento do foguetão Vega (Vettore Europeo di Generazione Avanzata) teve as suas origens no princípio dos anos 90 do
Século XX, quando foram levados a cabo estudos para investigar a possibilidade de complementar a família de lançadores Ariane
com um veículo lançador de pequena carga utilizando a tecnologia de combustíveis sólidos do Ariane.
O lançador começou como um conceito nacional italiano. Em 1988 a
empresa BPD Difesa y Spazio propôs um veículo à agência espacial
italiana ASI para substituir o reformado foguetão Scout de fabrico
norte-americano por um novo lançador tendo por base o motor Zéfiro
desenvolvido pela empresa a partir dos conhecimentos ganhos no
desenvolvimento do Ariane. Após cerca de dez anos de actividades de
definição e de consolidação, a agência espacial italiana e a industria
italiana propuseram o lançador Veja como um projecto europeu tendo
por base no seu próprio know-how em propulsão sólida obtido a partir
do desenvolvimento e produção dos propulsores laterais de
combustível sólido (PAP) do foguetão Ariane-4 e dos componentes
dos propulsores laterais (EAP) do foguetão Ariane-5.
Em Abril de 1998 o Conselho da ESA aprovou uma resolução que
autorizava as actividades de pré-desenvolvimento. Como resultado foi
escolhida a presente configuração com o primeiro estágio que também
poderia servir como um propulsor lateral melhorado para o Ariane-5.
O Programa Vega foi aprovado pela Comissão do Programa Ariane da
ESA a 27 e 28 de Novembro de 2000, e o projecto oficialmente
iniciado a 15 de Dezembro desse ano quando sete países subscreveram
a declaração.
Inicialmente o foguetão Vega deveria estar operacional a partir de
2007 desde o Centro Espacial de Guiana, na Guiana Francesa, a partir
do complexo de lançamento ELA-1 que foi utilizado pelo foguetão
Ariane-1 e posteriormente reabilitado. A empresa ELV S.p.A. está
encarregue do desenvolvimento e produção do novo foguetão. A
produção do foguetão Vega e a sua capacidade de lançamento são
adaptadas de tal forma a permitir pelo menos quatro lançamentos por
ano.
A produção do foguetão Vega beneficia da reutilização de uma parte já
desenvolvida no âmbito de outros programas bem como de novos e
avançados subsistemas, componentes e materiais. Graças a esta lógica
o alvo de fiabilidade do desenho do lançador foi estabelecido num
nível superior de 98% com um nível de confiança de 60%. Tendo em
conta os objectivos do desenho e o extensivo programa de
qualificação, prevê-se que a fiabilidade de voo do novo lançador irá
satisfazer o mercado comercial.
Descrição do sistema de lançamento
A Arianespace oferece um sistema de lançamento completo incluindo
o veículo lançador, as instalações de lançamento e os serviços
associados.
O foguetão Vega consiste primariamente de um sistema compósito
inferior composto por três estágios de propulsão sólida e um módulo
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AVUM (Attitude and Vernier Upper Module) reiniciável, e um sistema compósito superior que inclui uma carenagem de protecção e
um sistema de adaptação e dispensador com um sistema de separação.
O quadro da página seguinte mostra as principais
características do foguetão Vega.
Performance do lançador
A performance geral apresentada é expressa em
termos da massa da carga incluindo a massa da
carga no lançamento, o sistema de lançamento
duplo ou múltiplo (se for o caso) e o adaptador de
carga7.
Perfis de missão típicos
Um perfil de voo típico consiste nas seguintes três
fases: Fase I – ascensão dos três primeiros estágios
do lançador até a uma trajectória elíptica baixa
(perfil suborbital); Fase II – transferência do estágio
superior e carga para a órbita inicial pela primeira
queima do AVUM, voo orbital passivo e manobras
orbitais pelo estágio AVUM para entrega da carga
na órbita final; Fase III – saída de órbita do AVUM
ou manobras de descarte orbital.
O perfil de voo para os três primeiros estágios será
optimizado para cada missão. Este perfil será
baseado nos seguintes eventos de voo: a) voo do 1º
estágio com a ascensão vertical inicial, manobra de
arfagem programada e um voo de incidência zero;
b) voo de incidência zero do 2º estágio; c) voo do 3º
estágio, separação da carenagem e injecção numa
trajectória suborbital.
Os perfis de ascensão típicos dos três estágios Vega
e a sequência de eventos associados são mostrados
no quadro na página seguinte. É também
representada uma trajectória típica na segunda
imagem e um exemplo dos parâmetros de voo
durante a ascensão.
A separação da carenagem de protecção pode ter
lugar em alturas diferentes dependendo dos
requisitos do fluxo aerotérmico sobre a carga.
Tipicamente, a separação tem lugar entre os 200 e
os 260 segundos após a ignição devido às
limitações do fluxo aerotérmico.
Após a separação do 3º estágio na trajectória
suborbital que múltiplas ignições do AVUM são
utilizadas para transferir a carga para uma grande
variedade de órbitas intermédias ou finais,
fornecendo as necessárias alterações de plano
orbital e elevação orbital. Podem ser fornecidas até
cinco reignições do AVUM para atingir a órbita
7

Os cálculos da performance foram realizados tendo em conta que existe uma reserva suficiente no AVUM para atingir a órbita
pretendida com uma probabilidade de 99,7%. A capacidade de propolente do AVUM é também suficiente para a saída de órbita ou
para a transferência para uma órbita segura, caso necessário; o fluxo aerotérmico a quando da separação da carenagem e segundo
fluxo aerotérmico é inferior ou igual a 1.135 W/m2. O aumento deste valor iria melhorar a performance do lançador ao permitir uma
separação da carenagem mais cedo ou a adaptação do perfil de ascensão; os valores de altitude são dados tendo em conta uma Terra
esférica com um raio de 6.378 km; o voo orbital é realizado com uma sequência de atitude standard e duração, com provisões de
telemetria standard e serviços eléctricos à carga; a trajectória de voo tem em conta os requisitos de segurança do CSG.
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final ou para transportar as cargas para diferentes órbitas. Adicionalmente, na primeira queima, o estágio AVUM pode fornecer a
compensação até 3σ erros acumulados durante o voo inicial dos três estágios.
Após a separação da carga e após o adiamento temporal necessário para fornecer uma distância segura entre o AVUM e os satélites,
o estágio superior executa uma manobra de saída de órbita ou manobra de descarte orbital. Esta manobra é levada a cabo com uma
queima adicional do motor principal do AVUM. Os parâmetros da órbita «segura» ou da reentrada atmosférica serão escolhidos de
acordo com os regulamentos internacionais sobre os detritos espaciais e serão coordenadas com o utilizador durante a análise da
missão.
Carenagem

Estágio superior AVUM

Diâmetro (m)

2,600

Dimensões (m)

Comprimento (m)

7,880

Massa – sem propolente (kg)

Massa (kg)

490

Diâmetro: 2,18; Comprimento: 2,04
418

Subsistemas

Estrutura

Duas metades – painéis de folhas
CFRP e núcleo de estrutura de favos
de mel em alumínio

Estrutura

Invólucro cilíndrico de composto de
carbono com quatro tanques de
propolente de alumínio e estrutura de
suporte

Protecção acústica

Folhas de espuma espessas cobertas
de tecido

Propulsão

RD-869 (1 câmara)

Separação

Separação vertical por meio de tubos
de expansão pirotécnica à prova de
fuga e separação horizontal por meio
de banda de mola.

- Força (kN; vácuo)

2,45

- Imp. esp. (s; vácuo)

315,5

Adaptadores de carga
Dispositivos novos

Banda de mola Ø937 (60kg)

Estrutura de transporte
Dispositivos novos

- Sistema de alimentação

Alimentação de pressão regulável 87I
(3,72 kg) Tanque GHe MEOP 310
bar

- Tempo de queima / reactivação

Até 667 s / até cinco reactivações ou
despejo de propolente

???

Adaptação de carga
Dispositivos novos

Placa tipo ASAP

1º estágio P08FW

2º estágio Zefiro-Z23

3º estágio Zefiro-Z9A

Diâmetro: 3,00; Comprimento: 11,20

Diâmetro: 1,90; Comprimento: 8,39

Diâmetro: 1,90; Comprimento: 4,12

Massa bruta (kg)

95.976

25.751

10.948

Propolente (kg)

88.365 (HTPB 1912)

23.906 (HTPB 1912)

10.115 (HTPB 1912)

Estrutura

Filamento de carbono-epoxy
agregante do casulo do motor
protegido por EPDM

Filamento de carbono-epoxy
agregante do casulo do motor
protegido por EPDM

Filamento de carbono-epoxy
agregante do casulo do motor
protegido por EPDM

Propulsão

Motor de propolente sólido P80FW

Motor de propolente sólido
Zefiro23

Motor de propolente sólido Zefiro9

2.261

1.196

225 (vácuo)

- Imp. esp. (s; vácuo)

280

289

295

- Tempo de queima (s)

106,8

71,7

109,6

Cargas de corte linear;
retromotores

Molas

Dimensões (m)

Subsistemas

- Força (kN; mar)

Controlo de atitude
Separação

Escape direccionável em 6,5º por
actuadores eléctricos
Cargas de corte linear; retromotores
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Dados gerais de performance
Missões para órbita circular incluindo órbita polar e OSS8
Os satélites de observação da Terra, satélites meteorológicos e satélites científicos irão beneficiar da capacidade do foguetão Vega
para os transportar directamente para órbitas sincronizadas com o Sol, órbitas circulares ou para órbitas com diferentes inclinações.
A missão típica do foguetão Vega inclui um perfil de ascensão dos três primeiros estágios e três queimas do AVUM realizadas da
seguinte forma:
•

A primeira queima do AVUM destina-se a uma transferência para uma órbita elíptica intermédia com uma altitude de
apogeu igual ao valor alvo;

•

Uma segunda queima do AVUM para circularização da órbita, e;

•

Uma terceira queima do AVUM para descarte orbital ou manobra de descarte.

Os dados de performance do lançador para missões para órbitas circulares com diferentes inclinações e altitudes entre os 300 km e
os 1.500 km são apresentados na figura seguinte.

Missões para órbitas elípticas
A capacidade de reignição do AVUM oferece uma maior flexibilidade para atingir um variado leque de órbitas elípticas. Uma
missão típica do lançador Veja incluí uma ascensão suborbital com os três primeiros estágios e duas ou três queimas do AVUM da
seguinte forma:
•

Uma primeira queima para transferir para uma órbita inicial, seguida de uma fase não propulsiva até um ponto
correspondente ao argumento do perigeu da órbita elíptica alvo;

•

Uma segunda queima do AVUM para uma órbita elíptica intermédia com uma altitude de apogeu igual ao valor alvo, e;

•

Uma terceira queima do AVUM para elevar o perigeu para o valor requerido.

Em alguns casos, quando é necessária uma altitude mais baixa do perigeu, a missão será reduzida a duas queimas do AVUM.

8

OSS – Órbita Sincronizada com o Sol.
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Missões de escape
Os dados de performance para missões de escape do campo gravitacional terrestre são uma função do parâmetro C3 (o quadrado da
velocidade no infinito)
Precisão da injecção orbital
A precisão do lançador Vega é principalmente determinada pela performance do estágio AVUM capaz de proporcionar correcções
de erro devido ao voo dos três estágios iniciais. Na seguinte tabela são apresentados dados conservadores da precisão dependendo do
tipo de missão. A precisão específica de cada missão será calculada como parte da análise de cada missão.
Órbita circular
Altitude (km)

700

Altitude (km)

5

Inclinação (º)

0,05

Argumento do perigeu (º)

-

RAA (º)

0,1

Duração da missão
A duração da missão desde a ignição até à separação dos satélites na órbita final depende do perfil de missão seleccionado,
parâmetros orbitais específicos, precisão da injecção, e das condições de visibilidade das estações terrestres a quando da separação.
Tipicamente, os eventos críticos da missão tais como separação da carga são levados a cabo nas zonas de visibilidade das estações
terrestres. Isto permite a recepção de informação sobre eventos relevantes em tempo quase real, estimativa a bordo dos parâmetros
orbitais, e condições de separação. As durações típicas de várias missões (sem os constrangimentos de visibilidade da separação dos
satélites) são apresentadas na tabela seguinte. A duração da missão será determinada como parte da análise detalhada da missão,
tendo em conta a disponibilidade das estações no solo e a visibilidade.
Missão

Altitude (km)

Duração da missão (hh:mm)

Órbita circular

700

01:00 – 01:30

Lançamento Veículo lançador

Data de Lançamento

Hora (UTC)

2012-006

VV01

13-Fev-12

10:00:00

2013-021

VV02

7-Mai-13

02:06:31
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Satélites
LARES
(30877 2012-006A)
ALMASat-1
(30878 2012-006B)
e-st@r
(30879 2012-006C)
Goliat
(30880 2012-006D)
MaSat-1
(30881 2012-006E)
XaTcobeo
(30882 2012-006F)
PW-Sat 1
(30883 2012-006G)
Robusta
(30884 2012-006H)
UniCubesat GG
(30885 2012-006J)
Proba-V
(39159 2013-021A)
VREDSat-1A
(39160 2013-021B)
ESTCube-1
(39161 2013-021C)
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A carga da missão VV02
A bordo da missão VV02 seguiam os satélites Proba-V, VNREDSat-1A e ESTCube-1. O Proba-V (Project for On-Board Autonomy
and Vegetation) é o quarto satellite da série Proba desenvolvida pela Agência Espacial Europeia e foi projectado para apoiar o
desenvolvimento de novas tecnologias espaciais.
O principal objectivo do satélite (imagens ao lado cedidas
pela ESA) é o de continuar a missão iniciada pelo
instrumento Vegetation transportado a bordo dos satélites
Spot-4 e Spot-5. Os dados obtidos pelo satélite serão
fornecidos à comunidade mundial de cientistas e
fornecedores de serviços. As utilizações do Proba-V são
várias desde o seguimento diário das condições
meteorológicas extremas, criação de alertas para as
autoridades sobre problemas nas colheitas, monitorização
dos recursos aquáticos nas comunidades interiores e
seguimento da evolução das áreas desertas e desflorestação.
Construído pela QinetiQ Space Belgium e tendo uma massa
de 140 kg no lançamento, o Proba-V opera numa órbita
sincronizada com o Sol a uma altitude de 820 km. No
lançamento o satélite tinha uma massa de 138,2 kg, com as
dimensões 0,84 x 0,76 x 0,73 metros.
A bordo do satélite viajam outras experiências tais como um
amplificador de gálio nítrico incorporado no sistema de
comunicações, um telescópio de partículas energéticas, o
monitor de radiação SATRAM, o detector de sinais de
aviões ADS-B e uma experiência fotónica de fibra óptica.
O satélite VNREDSat-1A (Vietnam atural Resources,
Environment and Disaster-monitoring Satellite-1A) foi
construído pela Astrium para o Instituto de Tecnologia
Espacial da Academia Vietnamita de Ciência e Tecnologia,
fundado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Em
Agosto de 2010 foi atribuído à EADS Astrium um contrato
para o desenvolvimento do satélite e do seu segmento do solo. Este contrato foi atribuído em consequência de um acordo
intergovernamental sobre cooperação espacial entre a França e o Vietname em Novembro de 2009, no qual o governo francês
afirmou o seu empenho na construção de uma parceria mais estreita com aquele país asiático no domínio da ciência e tecnologia.
Este programa é o resultado de uma
iniciativa do governo vietnamita para criar
uma infra-estrutura espacial que permita
ao país a obtenção de meios para melhor
monitorização dos efeitos das alterações
climáticas, prever e tomar medidas no
sentido de prevenir desastres naturais, e
optimizar a gestão dos seus recursos
naturais. De forma mais geral, irá permitir
ao país avançar o seu conhecimento no
campo da engenharia espacial e beneficiar
do consequente crescimento económico e
tecnológico
para
criar
novas
oportunidades de emprego.
O VNREDSat-1A utiliza a plataforma
AstroSat-100 da EADS Astrium e a
estrutura do satélite é composta por uma
caixa com as dimensões 0,60 x 0,60 x
1,00 metros. O quadro seguinte mostra as
principais características do satélite.
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Estrutura
- Estrutura de alumínio
Subsistema AOCS (Attitude & Orbit Control Subsystem) - Aquisição magnética autónoma
- determinação de atitude por giroscópios e sensores estelares
- determinação da posição por GPS autónomo
- controlo de atitude nos três eixos espaciais
- 4 giroscópios (0.12 Nms)
- 1 tanque de hidrazina, capacidade 4.7 kg (~65 m/s); 4 propulsores 1 N
Subsistema EPS (Electric Power Subsystem)
- Energia gerada por um painel solar (GaAs; 180 W EOL)
- 1 bateria Li-ion 15 Ah BOL; PCDU (Power & Control Distribution
Unit)
Tratamento de dados a bordo
- Computador de bordo (T805, 1 Gbit DRAM/EDAC, 8 Mbit Flash
EEPROM)
- 2 transreceptores de banda S para comunicações (CCSDS, 20 kbit/s
TC, 25-384 kbit/s TM)
Gestão de dados da carga
- Transmissão em banda X: 60 Mbit/s
- memória de armazenamento: 64 to 79 Gbit BOL – sem compressão
Performance do satélite
- Massa no lançamento: 115,30 kg
- agilidade do satélite: ±30º de rotação em 90 s
- performance da localização: 300 m CE90 (Erro circular de 90%)
- tempo de vida útil = 5 anos

O satélite ESTCube-1 é o primeiro satélite da Estónia, desenhado e construído por alunos daquele país na Universidade Nacional de
Tartu em colaboração com a Academia de Aviação da Estónia, com a Universidade de Tecnologia de Talin e com a Universidade de
Ciências da Vida. A sua principal missão é a medição das cargas que podem ser aplicadas às velas solares eléctricas utilizando uma
carga desenvolvida em conjunto com o Instituto de Meteorologia Finlandês e com o Centro Espacial Alemão (DLR).
No lançamento o ESTCube-1 tinha as dimensões 0,10 x 0,10 x 0,10 metros e uma massa de 1.05 kg.
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A vela solar eléctrica é um novo método de propulsão que pode ser utilizado no Sistema Solar tirando partido do fluxo de partículas
electricamente carregadas que emanam do Sol, o vento solar. O sistema foi inventado na Finlândia por Pekka Janhunen e o
ESTCube-1 é o primeiro ensaio orbital deste conceito.

A tecnologia é baseada na interacção electrostática entre o campo eléctrico gerado pelo satélite e as partículas a alta velocidade
ejectadas pelo Sol. Os veículos que utilizam este método devem primeiro abrir um conjunto de cabos electricamente carregados, que
irão ajudar a gerar um campo eléctrico numa grande área. Esta área forma efectivamente uma ‘vela’ que pode ser empurrada pelas
partículas carregadas ao serem desviadas pelo mesmo e assim transferirem momento para o satélite. Um satélite de 1.000 kg requer
uma vela eléctrica de 100 kg que pudesse abrir 100 cabos, cada com um comprimento de 20 km. No global, isto resultaria numa
força bruta de 1 N. Esta força pode parecer pequena, mas pode ser aplicada ao satélite ao longo de toda a sua vida utilizando
somente a energia gerada pelos conjuntos solares do satélite. Durante um ano isto poderia aumentar a velocidade do satélite em 30
km/s.
Com esta tecnologia é possível viajar no
Sistema Solar de forma rápida e barata,
permitindo a mineração de asteróides, fazer
descer missões em Mercúrio e transferir
informações através de ‘clippers’ de dados.
A missão do ESTCube-1 tem quatro
objectivos principais: testar a abertura de um
cabo de 10 metros que é uma parte integrante
do desenvolvimento da vela solar eléctrica;
medir a força que é exercida sobre a vela
solar; obter uma fotografia do cabo; e obter
uma fotografia da Terra (e se possível da
Estónia).
Para cumprir a sua missão o satélite deve ser
capaz de levar a cabo várias tarefas que
variam desde a comunicação com a Terra e a geração de energia eléctrica, até à correcção da sua atitude orbital além de obter
imagens com a sua câmara, e como missão principal, abrir o seu cabo e carregá-lo electricamente.
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O satélite é composto por um sistema de determinação de atitude e controlo ADCS que determina e modifica o alinhamento do
satélite; uma câmara de bordo CAM para a obtenção de imagens da Terra e da abertura do cabo; um sistema de comando e
tratamento de dados CDHS que é o computador principal do satélite; um sistema de
comunicações COM para recepção e transmissão; um sistema de fornecimento de energia
EPS; a sua carga (o módulo experimental do satélite que contém o cabo e tudo o resto
relacionado com a experiência da vela solar); e a estrutura do satélite baseada no CubeSat1U.

A imagem ao lado mostra a configuração da carga da missão VV02 no interior da carenagem de
protecção. O satélite Proba-V ocupou a posição superior sobre o sistema de transporte VESPA que
permite o lançamento de múltiplas cargas. O satélite VNREDSat-1A encontrava-se no interior do
VESPA bem como o pequeno ESTCube-1, lançado a seu lado.
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A missão VV02
O lançamento da segunda missão do mais
pequeno
foguetão
europeu
estava
inicialmente previsto para as 0206:31UTC
do dia 4 de Maio de 2013 a partir do
Complexo de Lançamento ELA1/ZLV do
CSG Kourou (este complexo de lançamento
foi anteriormente utilizado pela Arianespace
para o lançamento dos foguetões Ariane-1,
Ariane-2 e Ariane-3). No entanto, as
condições meteorológicas não eram as
ideais pois a ocorrência de fortes ventos a
grande altitude poderiam implicar a queda
de detritos foram das zonas de segurança no
caso de um acidente durante a fase inicial do
voo. Como a janela de lançamento prevista
para a missão era de somente 1 segundo, foi
tomada a decisão de se proceder a um
adiamento no lançamento.
A contagem decrescente para o lançamento
do segundo foguetão Vega tem início a T-7h
45m (1821UTC do dia 6 de Maio). A
activação da unidade de controlo multifunções MFU do lançador ocorre a T-5h 40
m (2026UTC), seguindo-se a T-5h 30m
(2036UTC) a activação do sistema de
referência inercial e dos transmissores de
telemetria. O computador de bordo ocorre a
T-4h 55m (2111UTC), seguindo-se a
introdução do programa de voo. A unidade
principal de segurança SMU é activada a T4h 50m (2116UTC), seguindo-se a T-4h
25m (2141UTC) a sincronização do relógio
de bordo com a hora UTC.
O alinhamento e a verificação do sistema de
referência inercial ocorre a T-4h 20m
(2146UTC). A contagem decrescente
decorre com os controladores a verificarem
cuidadosamente todos os sistemas do
lançador, da sua carga e da plataforma de
lançamento, mantendo também contacto com as diferentes estações de rastreio que serão utilizadas para seguir o veículo durante o
seu voo.
Os dispositivos de segurança do lançador são removidos a T-3h 40m (2226UTC) e a remoção da estrutura móvel de serviço ocorre a
T-2h 40m (2326UTC). Após a remoção desta estrutura, dá-se a activação do SRI a T-1h 55m (0011UTC do dia 7 de Maio) e a
activação dos sistemas de transmissão de telemetria a T-1h 20m (0046UTC), ao mesmo tempo que são activados os repetidores.

O sistema do lançador está pronto para a missão a T-34m (0132UTC). Nesta altura as imagens recebidas através da transmissão da
Arianespace mostravam que chovia copiosamente em Kourou, no entanto as condições meteorológicas eram definidas como não
sendo capazes de interromper as actividades que levariam ao lançamento do foguetão Vega. O último relatório meteorológico antes
do lançamento era emitido a T-10m (0156UTC).
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A sequência sincronizada de lançamento teve início a T-4m (0202UTC) e a ignição do motor do primeiro estágio P80 ocorria a T=0s
(0206:31UTC). A separação do primeiro estágio ocorria a T+1m 56s (0208:37UTC), com o segundo estágio Zefiro-23 a entrar em
ignição. Esta, por sua vez, terminaria a T+3m 40s (0210:11UTC) dando lugar ao terceiro estágio Zefiro-9.
A separação das duas metades da
carenagem de protecção ocorria a
T+4m 00s (0210:31UTC) e a
separação do Zefiro-9 ocorria a
T+6m 19s (0212:50UTC). O
quarto estágio AVUM iniciava a
sua primeira queima a T+6m 26s
(0212:57UTC),
terminando
a
T+11m
22s
(0217:53UTC).
Finalizada a primeira queima do
AVUM, o conjunto encontrava-se
numa órbita inicial na qual iria
permanecer
até
T+53m
5s
(0259:36UTC), altura em que se
iniciava a segunda queima do
AVUM. Esta, teria a duração de 1
minuto e 5 segundos, terminando
às 0300:41UTC).
A separação do satélite Proba-V
teria lugar a T+55m 27s (0301:58UTC) e após esta fase, o estágio AVUM iniciava a sua terceira queima que decorreria entre T+1h
4m 13s (0310:44UTC) e T+1h 4m 35s (0310:56UTC). A separação da parte superior do adaptador VESPA ocorria a T+1h 51m 25s
(0357:56UTC), com a quarta e última queima do AVUM a ter início a T+1h 53m 44s (0400:15UTC) e a terminar a T+1h 54m 49s
(0401:30UTC).
O satélite VNREDSAT-1A separava-se do último estágio AVUM a T+1h 57m 24s (0403:55UTC), enquanto que o pequeno
ESTCube-1 separava-se a T+2h 00m 48s (0407:19UTC).
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Eutelsat-3D em órbita
Exactamente um mês após o lançamento do satélite Anik-G1, o foguetão russo
8K82KM Proton-M voltou a realizar uma missão bem sucedida ao colocar em
órbita o satélite de comunicações Eutelsat-3D. Este foi o terceiro lançamento
deste foguetão em 2013.

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).
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.
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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
9

10

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

9

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.
10
Também designado 8D411K, RD-465 ou 8D49.
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Fase

Plataforma

19:12:13,975 93529 / 99530

III

LC81 PU-24

18:38:29,994

4923656742
93530 / 99531

III

LC81 PU-24

06-Ago-12

19:31:00,018

5113656743
93531 / 99532

III

LC81 PU-24

2012-057

14-Out-12

08:36:59,997

6305146737
93526 / 99534

III

LC81 PU-24

2012-061

02-ov-12

21:03:59,991

6303656744
93532/99533

III

LC81 PU-24

2012-065

20-ov-12

18:30:59,977

2012-070

08-Dez-12

13:13:42,928

2013-012

26-Mar-13 19:06:47,973

2013-014

15-Abr-13

2013-022

14-Mai-13

Lançamento

Data

2012-026

17-Mai-12

2012-036

09-Jul-12

2012-044

Hora (UTC)

º Série

4923656745
93533/99528
5115656746
93534/99535
4925656748
93536/99536

III

LC200 PU-39

III

LC81 PU-24

III

LC200 PU-39

18:35:59,986

93537/99538

III

LC200 PU-39

16:01:59,976

6305656750
93538/99539

III

LC200 PU-39

Satélites
imiq-6
(38342 2012-026A)
SES-5
(38652 2012-036A)
Telkom-3
(38744 2012-044A)
Express-MD2
(38745 2012-044B)
Intelsat-23
(38867 2012-057A)
Luch-5B
(38977 2012-061A)
Yamal-300K
(38978 2012-061B)
EchoStar-16
(39008 2012-065A)
Yamal-402
(39022 2012-070A)
Satmex-8
(39122 2013-012A)
Anik-G1
(39127 2013-014A)
Eutelsat-3D
(39163 2013-022A)

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

Eutelsat-3D
O satélite Eutelsat-3D (por vezes também
designado Eutelsat-W3D ou somente W3D) foi
construído pela Thales Alenia Space para a Eutelsat
Communications, um dos maiores operadores de
serviços de satélite a nível mundial.
O Eutelsat-3D irá proporcionar recursos, alcances e
flexibilidade para os serviços de banda larga, dados
e vídeo, que estão em alto crescimento, a partir da
sua posição de 3º longitude Este na órbita
geossíncrona (uma posição que se encontra a meio
caminho entre a Europa, África e Ásia). Através da
sua configuração de repetidores de banda Ku e Ka
ligados a três zonas de cobertura, o novo satélite irá
proporcionar serviços a clientes na Europa, Norte
de África, Médio Oriente e Ásia Central. Uma
quarta área de serviço na banda Ku irá servir os
marcados na África Subsaariana.
O satélite irá operar na posição 3º de longitude Este
até ao lançamento do satélite Eutelsat-3B em 2014 que ocupará esta posição para fornecer um crescimento no espectro e altos níveis
de flexibilidade operacional em banda C, Ku e Ka. O Eutelsat-3D irá subsequentemente continuar o seu serviço na posição 7º
longitude Este.
O satélite é baseado na plataforma Spacebus-4000C3 e deverá estar operacional durante 15 anos. A tabela seguinte mostra as
principais especificações do satélite Eutelsat-3D.
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Aplicações

Comunicações

Órbita

GEO

Localização orbital

3º Este (7º Este)

Operador

Eutelsat Communications

Cobertura

Europa, África, Médio Oriente, Ásia Central e de Leste

Principal construtor

Thales Alenia Space

Plataforma

Spacebus-4000C3

Massa no lançamento (kg)

5.470

Dimensões (armazenado, m)

3,475 x 2,595 x 7,04

Tempo de missão (anos)

15

Bandas de comunicações

56 repetidores Ku e Ka

Banda Ku
Recepção

13.000 a 14.500 MHz e 18.100 a 18.400 MHz

Transmissão

10.700 a 12.750 MHz

Banda Ka
Recepção

27.500 a 28.300 MHz

Transmissão

21.400 a 21.700 MHz

Frequências de rádio
Recepção

13.990 a 14.500 MHz

Transmissão

11.200 a 11.700 MHz

As diferentes zonas de cobertura do Eutelsat-3D. Imagem: GKPTs Khrunichev
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Lançamento
O lançamento do Euteslat-3D estava inicialmente previsto para ter lugar a 21 de Fevereiro de 2013 devendo ser levado a cabo pelo
foguetão 8K82KM Proton-M/Briz-M (93537/99539). O lançamento seria posteriormente adiado para 14 de Maio, sendo transferido
para o foguetão 8K82KM Proton-M/Briz-M (93538/99539) com o satélite a chegar ao Cosmódromo de Baikonur no dia 13 de Abril
enquanto que o estágio Briz-M chagara a 9 de Abril.
O processo de integração dos diferentes estágios do foguetão lançador bem como o processamento do satélite e a sua integração no
estágio superior formando a Unidade Orbital e desta com os estágios inferiores, decorreu sem problemas e foi completo a 6 de Maio.
No dia seguinte, o lançador foi transportado para a estação de abastecimento 11G141 na Zona 91A, onde os tanques de baixa pressão
do estágio Briz-M foram abastecidos com os gases de pressurização e os propolentes necessários para as suas manobras orbitais.
Finalizadas as operações de abastecimento, o veículo lançador seria transferido para a Plataforma de Lançamento PU-39 do
Complexo de Lançamento LC200 a 11 de Maio.

Transporte do foguetão lançador
para a plataforma de lançamento.
Imagens: GKPTs Khrunichev.
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Após chegar à plataforma de lançamento, o
lançador é inspeccionado visualmente antes de
se proceder à remoção das coberturas de rádio
frequências. Procede-se de seguida é erecção do
lançador e após este estar na posição vertical a
carenagem é ligada ao sistema de controlo do
modo térmico líquido. O sistema de
fornecimento de energia aos satélites é activado
e são executados testes de rádio frequência.
Todos os sistemas do lançador são
inspeccionados e nesta fase a torre móvel de
serviço é deslocada para a plataforma de
lançamento, servindo de apoio técnico ao
veículo. Os ductos de ar condicionado são
ligados e procede-se à activação do modo do
sistema de controlo térmico. Nesta altura é
desactivado o sistema de controlo do modo
térmico líquido. As coberturas térmicas são
agora removidas e procede-se à verificação da
tensão da banda de fixação. São verificadas as
ligações de rádio e procede-se à carga das
baterias da carga.
No segundo e terceiro dia de preparativos para o
lançamento são realizadas operações com a
carga a bordo do lançador, procedendo-se à
carga das baterias e a verificações das ligações
de rádio. A torre móvel de serviço é evacuada
no terceiro dia e procede-se a uma simulação da
contagem decrescente. No dia anterior ao
lançamento são removidos os dispositivos de
protecção da carenagem e procede-se ao registo
fotográfico das operações de encerramento dos
diversos elementos do lançador. Procede-se
também à instalação das câmaras de vídeo na
plataforma de lançamento, à carga das baterias e
a verificações das ligações de rádio.
A cerca de T-11h 30m tem lugar a activação do
equipamento de teste e de suporte de solo
relacionado com o sistema de orientação,
navegação e controlo do estágio superior BrizM. A decisão de prosseguir com o lançamento é
tomada cerca de oito horas antes da hora
prevista para a ignição e é tomada pelo
Comissão Intergovernamental. Nesta altura, a plataforma de lançamento é evacuada de todo o pessoal que não é essencial para as
operações. A T-1h 10m dá-se a activação do equipamento de teste e de suporte de solo relacionado com o sistema de orientação,
navegação e controlo do foguetão Proton-M e o início do abastecimento dos três estágios inferiores ocorre a T-6h. A T-5h, começam
as actividades da contagem decrescente. A plataforma de lançamento é reaberta a T-2h 30m para as operações finais de
encerramento do lançador. Pelas T-2h todo o pessoal técnico deve encontrar-se nas suas posições finais para o lançamento.
A torre móvel de serviço começa a ser deslocada para a sua posição de lançamento a T-1h. As actividades finais da contagem
decrescente têm início a T-45m. O sinal do sistema de propulsão é gerado pelo equipamento de teste e de suporte de solo do sistema
de orientação, navegação e controlo do lançador. As unidades do sistema remoto da contagem decrescente são sincronizadas com o
relógio principal da contagem decrescente. O sistema de abortagem é armado a T-35m (uma luz verde no painel de controlo indica
que o sistema de finalização de voo está pronto). Duas unidades redundantes na unidade de abortagem de lançamento são
sincronizadas com o relógio da contagem decrescente (nesta altura o interruptor da unidade de abortagem está activo).
A T-10m o cliente indica de forma verbal a prontidão para o lançamento. Esta indicação é transmitida através da rede da contagem
decrescente que interliga os vários intervenientes na actividade. O sinal de comando de T-300s é enviado pelo equipamento de teste
e de suporte de solo do sistema de orientação, navegação e controlo do lançador para o equipamento semelhante no estágio Briz-M
para sincronizar a hora de lançamento. Entretanto o Briz-M inicia a sua transferência para o fornecimento interno de energia. A T-
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2m o equipamento de teste e de suporte de solo do sistema de orientação, navegação e controlo do lançador começa a transferência
para o fornecimento interno de energia (para os três estágios inferiores), enquanto que o estágio Briz-M finaliza este procedimento
iniciado anteriormente. Um sinal é enviado pelo Briz-M para o lançador indicando a sua prontidão para o lançamento.
A activação da giro-plataforma teve lugar a T-5s e as
verificações finais são feitas a T-3,1s pelo equipamento de
teste e de suporte de solo do sistema de orientação,
navegação e controlo do lançador (verificando a prontidão
do lançador, do estágio superior e da sua carga). Se todos
os componentes do sistema estiverem prontos, é enviado
um sinal para se iniciar a sequência de ignição do primeiro
estágio. Os seis motores RD-276 do primeiro estágio do
Proton-M entravam em ignição a T-1,756s até atingirem
50% da força nominal. A força aumenta até 100% a T-0s
(1601:59,976UTC do dia 14 de Maio) e a confirmação
para o lançamento surge de imediato. 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 prédeterminadas.
A ignição do segundo estágio teve lugar a T+1m 54,833s.
Esta ignição ocorre ainda com o primeiro estágio ligado ao
segundo através de uma estrutura através da qual se
escapam os gases da combustão. A separação entre o
primeiro e o segundo estágio ocorria a T+1m 59,781s. A
ignição do segundo estágio terá uma duração de 3 minutos
e 32 segundos antes de ocorrer a ignição do terceiro
estágio e a separação entre os dois. A ignição do terceiro
estágio inicia-se com a entrada em funcionamento dos
seus motores vernier T+5m 24,318s, seguindo-se o final
da queima do segundo estágio T+5m 27,038s e a
separação entre os dois estágios ocorre 0,721 segundos
depois. A ignição do motor principal ocorre a T+5m
30,184s A separação das duas metades da carenagem de
protecção ocorreu a T+5m 45,519s (a indicação da sua
separação surgiu 0,099 segundos depois).
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 BrizM. Imediatamente após a separação entre o terceiro estágio
e o estágio Briz-M (T+9m 42,432s), 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. Nesta fase o conjunto encontra-se
numa trajectória suborbital com um perigeu a -495,48 km,
apogeu a 170,36 km e inclinação orbital de 51,53º. A
primeira queima do Briz-M decorre entre T+11m 16,725 e
T+15m 49,355s. Após a realização da primeira queima do estágio Briz-M, o conjunto ficou colocado numa órbita de parqueamento a
altitude de 172,86 km e uma inclinação orbital de 51,55º.
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A segunda queima do Briz-M é executava no primeiro nodo de
ascensão da órbita de parqueamento e após esta queima a Unidade
de Ascensão atinge uma órbita intermédia. Esta segunda queima
do Briz-M ocorreu entre as T+1h 7m 33,205 e T+1h 24m 51,230s.
Após a realização da segunda queima do estágio Briz-M, o
conjunto ficou colocado numa órbita intermédia com um apogeu a
uma altitude de 4.999,86 km, perigeu a uma altitude de 269,86 km
e uma inclinação orbital de 50,3º.
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. A terceira queima
teve lugar entre T+3h 28m 34,099s e T+3h 41m 28210s,
seguindo-se a separação do tanque auxiliar de combustível a T+3h
42m 18,116s e a quarta queima decorreu entre T+3h 43m 54,224 e
T+3h 48m 12,699s. O conjunto encontra-se agora numa órbita de
transferência com o perigeu a 422,87 km de altitude, apogeu a
35.709,83 km de altitude e inclinação orbital de 49,1º.
A quinta e última queima do estágio Briz-M entre T+8h 51m
50,068s e T+8h 59m 32,032s. A separação do satélite Eutelsat-3D
teria lugar às 0114:52,423UTC (dados Khrunichev) a T+9h 12m
52,423 (equivalente a 0114:52,399UTC), ficando colocado numa
órbita com um perigeu a 6.773,96 km de altitude, apogeu a
35.696,02 km de altitude, inclinação orbital de 17,5º e período
orbital de 761,08 minutos. Posteriormente, o estágio Briz-M
executaria ainda mais duas manobras para se afastar do satélite
que utilizaria os seus próprios meios para elevar o seu perigeu até
uma altitude geossíncrona e baixar a sua inclinação orbital.
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Atlas-V lança novo satélite de navegação
A ULA (United Launch Alliance) levou a cabo o lançamento de mais um satélite de uma nova série de satélites de posicionamento
global, o GPS-IIF-4, a partir do Complexo de Lançamento SLC-41 do Cabo Canaveral. O lançamento teve lugar às 2139UTC do dia
15 de Maio de 2013 e foi levado a cabo pelo foguetão Atlas-V/401 (AV-039), sendo esta a primeira utilização de um Atlas-V para
orbitar um satélite GPS-IIF.
Os novos satélites Block-IIF proporcionam uma maior precisão, relógios internos melhorados, uma vida útil mais longa e estão
dotados de processadores reprogramáveis a bordo.

Os satélites GPS-IIF
O sistema GPS (Global Positioning System) é um sistema de navegação espacial de cobertura mundial que fornece aos seus
utilizadores informação altamente precisa e tridimensional sobre a sua posição, velocidade e tempo, 24 horas por dias e em qualquer
condição meteorológica. A Boeing é a empresa responsável pelo desenvolvimento e construção de quatro programas GPS desde
1974, estando também responsável pela construção de doze satélites GPS Block-IIF da próxima geração.
Características gerais do sistema
Criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para aumentar a
capacidade de combate dos militares norte-americanos, o GPS está disponível
para utilização gratuita para todos aqueles que tenham um receptor de sinal GPS.
As forças militares dos Estados Unidos e dos seus aliados utilizam o sistema GPS
em virtualmente todos os sistemas para melhorar as suas capacidades e
efectividade enquanto reduz o risco associado às suas forças e não combatentes.
Desde as finanças até à agricultura, passando pela localização de encomendas, a
utilização pela comunidade civil continua a aumentar de forma rápida e novas
aplicações comerciais estão continuamente a ser desenvolvidas.
O aumento da utilização civil e comercial do sistema GPS, juntamente com as
lições aprendidas ao longo de vários anos de operações militares e de experiências
específicas durante a Operação Tempestade do Deserto, a Guerra do Kosovo, a
Operação Escudo do Deserto e da Operação Liberdade do Iraque, levaram a um
desejo de modernização do sistema e de aumentar as suas capacidades, mantendo
a actual missão do sistema. Em resposta a uma nova demanda civil e às doutrinas
emergentes da navegação em combate, a Força Aérea dos Estados Unidos foi
encarregada em direccionar e procurar melhorias para a constelação GPS. A
Boeing foi seleccionada para apoiar a Força Aérea dos Estados Unidos na
arquitectura do futuro do GPS, orientando a introdução de novas capacidades e
tecnologias nos satélites Block-IIF para criar um satélite modernizado.
O sistema GPS-IIF trás uma performance de próxima geração à
constelação. Os satélites GPS-IIF são elementos críticos para a
segurança nacional dos Estados Unidos e para sustentar a
disponibilidade da navegação por GPS para as aplicações civis,
comerciais e de defesa a nível global. Para além de sustentar a
constelação GPS, os satélites IIF possuem mais capacidade e uma
performance de missão melhorada.
Cada satélite GPS-IIF proporciona uma maior precisão de
navegação através de melhorias na tecnologia dos relógios
atómicos; um novo sinal civil (L5) para auxiliar a aviação
comercial e as operações de busca e salvamento; melhoria no sinal
militar e potência variável para melhor resistência às interferências
em ambientes hostis; um tempo de vida útil de 12 anos fornecendo
um serviço de longo prazo e custos de operação reduzidos; um
processador reprogramável que pode receber actualizações de
software para a melhora da operacionalidade do sistema.
O primeiro satélite GPS-IIF foi lançado desde o Cabo Canaveral a
28 de Maio de 2010 e entrou ao serviço para a Força Aérea dos
Estados Unidos a 26 de Agosto de 2010, após a finalização dos
testes em órbita.
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Satélite

Desig. Int.

ORAD

GPS-IIF-1
GPS-IIF-2
GPS-IIF-3
GPS-IIF-4

2010-022A
2011-036A
2012-053A
2013-023A

36585
37753
38833
39166

Data
Lançamento
28-Mai-10
16-Jul-11
4-Out-12
15-Mai-13

Hora UTC

Veículo Lançador

ota

03:00:00,319
06:41:00
12:10:00,242
21:39:00

Delta-IV M+(4,2) (D349)
Delta-IV M+(4,2) (D355)
Delta-IV M+(4,2) (D361)
Atlas-V/401 (AV-039)

USA-213, avstar-65
USA-232, avstar-66
USA-239, avstar-67
USA-242, avstar-68

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.
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.
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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.
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.
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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
SLV-3A Agena-D; 10 –
Atlas SLV-3D Centaur D1A; 11 – Atlas-E; 12 –
Atlas Agena-D.

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.
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 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 SLC3W (Space Launch Complex-3W) 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.
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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 RL10A-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-IIIC11. 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 198912 e o último a 9 de Abril de 199913.
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 SLC41 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.
11

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.
12
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).
13
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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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.

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.
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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.
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

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

2012-071

11-Dez-12

501

AV-034

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-004

31-Jan-13

401

AV-036

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-008

11-Fev-13

401

AV-035

Vandenberg AFB

SLC-3E

2013-011

19-Mar-13

401

AV-037

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-023

15-Mai-13

401

AV-039

Cabo Canaveral

SLC-41
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Carga
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)
USA-240 X-37B-1 'OTV-3'
(39025 2012-071A)
TDRS-11 ‘TDRS-K’
(39070 2013-004A)
Landsat-8 (LDCE)
(39084 2013-008A)
USA-241 ‘SBIRS-GEO 2’
(39120 2013-011A)
USA-242 ‘avstar68 GPS-IIF-4’
(39166 2013-023A)
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Lançamento
Estatísticas

14

620º Lançamento de um Atlas desde 1957
330º Lançamento de um Atlas desde Cabo Canaveral
209ª Missão de um estágio Centaur
186ª Utilização de um Centaur por um foguetão Atlas
38º Lançamento de um Atlas-V desde 2002
59ª Missão de um Evolved Expendable Launch Vehicle
32º Lançamento de um Atlas-V desde Cabo Canaveral
30º Lançamento de um Atlas 5 da United Launch Alliance
26º Voo da série 400 do Atlas-V
18º Atlas-V a voar na configuração 401
4º Atlas-V de 2013

O lançamento do foguetão Atlas-V/401 (AV-039) com o
satélite GPS-IIF-4 teve lugar às 2139UTC do dia 15 de Maio
de 2013 e todas as fases do voo decorreram como previsto.
A ignição do primeiro estágio teve lugar a T-2,7s.
Aumentando de potência, o motor está pronto para o
lançamento a T=0s com a força que desenvolve a superar a
massa do lançador a T+1,1s e a atingir a sua força máxima a
T+1,5s. Após abandonar a plataforma de lançamento, o
foguetão executou a T+17,2s uma manobra que o colocou
no azimute de voo desejado para completar a missão,
atingindo a velocidade do som a T+1m 18,4s.
Na sua ascensão inicial, o lançador passava pela zona de
máxima pressão dinâmica a T+1m 30,5s (tendo diminuído a
potência do motor a T+1m 30,0s).
O final da queima do estágio Atlas (BECO – Booster Engine
Cutoff) ocorria a T+4m 4,4s, com a separação entre o Atlas e o
estágio Centaur a ter lugar a T+4m 10,4s.

A primeira ignição do estágio Centaur ocorria a T+4m 20,4s e
terminaria a T+17m 7,1s. Entretanto, as duas metades da carenagem de protecção eram descartadas a T+T+4m 28,4s, sendo agora
desnecessárias. Após um longo período de fase não propulsiva, o Centaur entrava de novo em ignição a T+3h 17m 37,8s,
terminando esta queima a T+3h 19m 7,1s. A separação do satélite GPS-IIF-4 teria lugar a T+3h 23m 52,8s.

14

Tendo por base dados da Spaceflightnow.com.
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WGS-5 – Comunicações militares ultra-rápidas e ultra-seguras
Visionada como uma solução intermédia para as comunicações militares, o sistema
Wideband Gapfiller Satellites (WGS) acabou por ocupar o seu lugar de direito nos sistemas
de comunicações ultra-rápidas para os militares norte-americanos. O lançamento do quinto
satélite da série a 25 de Maio de 2013 vem aumentar e reforçar de forma determinante as
potencialidades do sistema.

Os satélites WGS
Os satélites WGS são veículos que foram desenvolvidos para aumentar os serviços de
comunicações de defesa que são proporcionados pelos satélites DSCS (Defense Satellite
Communications System) e pelo Global Broadcasting Service, bem como para proporcionar
uma nova capacidade de comunicações em banda Ka em apoio das forças militares norte-americanas nos diferentes teatros de
guerra. Em comparação um só satélite WGS é capaz de fornecer a mesma capacidade de largura de banda que a totalidade da
constelação de satélites DSCS. O novo sistema é capaz de transmitir informação entre 2,5 Gbits e 3,3 Gbits por segundo, isto é 10
vezes mais rápido do que os satélites DSCS.
A necessidade de uma grande quantidade de largura de banda tem vindo a aumentar ao longo dos anos por parte dos militares norteamericanos. Esta necessidade vai desde a transmissão de grandes quantidades de vídeo obtido pelos veículos UAV no Iraque e no
Afeganistão, até a uma crescente dependência entre as altas patentes militares na teleconferência em todo o globo.
O programa denomina-se Wideband Gapfiller
Satellites porque em tempos foi visto como uma
capacidade interina entre os satélites DSCS e o
sistema Advanced Extremely High-Frequency
(AEHF) que irá substituir os satélites Milstar.
O sistema WGS é utilizado por todos os serviços
militares e é baseado no modelo do satélite comercial
Boeing 702. Fontes da Boeing referem que este
modelo possui características que permitem ao
operador detectar a presença de interferências para
assim tomarem contra medidas para preservar as
comunicações. Enquanto que os satélites WGS
oferecem uma maior protecção contra as
interferências em comparação com um satélite
comercial típico, não permitem no entanto as
capacidades de encriptação da informação dos
satélites Milstar. A encriptação dos dados e posterior
desencriptação são levadas a cabo pelos terminais
terrestres. Os WGS permitem, porém, a transmissão
de dados encriptados.
O sistema tem muitas aplicações proporcionando
serviços essenciais de comunicações para os
comandantes no terreno de combate e para as
unidades tácticas e permite também o envio de
mensagens tais como correio electrónico.
Para além de suplantar as comunicações em banda X
(os satélites operam na zona dos 500 MHz da banda
X e na zona de 1 GHz da banda Ka, encaminhando a
informação numa largura de banda instantânea de
4,875 GHz) fornecidas pelos satélites DSCS, os
satélites WGS adicionam a flexibilidade das
comunicações em banda Ka. A capacidade de cada
satélite de encaminhar as comunicações a partir de
qualquer destes espectros de frequências para qualquer outro a bordo, é em si uma nova capacidade para os utilizadores militares. No
passado as unidades militares tinham dificuldades quando tentavam comunicar com outras unidades utilizando diferentes sistemas.
Os satélites WGS ajudam a resolver esses problemas enquanto aumentam as capacidades de todo o sistema, proporcionando uma
melhor capacidade de encriptação e uma maior densidade de espectro onde se pode enviar muito mais informação.
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Cada satélite pode servir cerca de vinte áreas diferentes de cobertura. Pode provar até oito ligações orientáveis e ligações em banda
X formadas por antenas de transmissão / recepção, podendo também projectar dez ligações em banda Ka por parte de antenas
diplexed, incluindo com antenas com polarização RF seleccionáveis.
As capacidades de transmissão de vídeo pelos satélites WGS
são semelhantes às capacidades já desenvolvidas para a
indústria de satélites para a transmissão DTH (Direct-ToHome). Porém, os satélites WGS proporcionam a encriptação
para imagens das localizações inimigas em tempo real. Os
comandantes de unidade obtêm assim um acesso de Internet
seguro e teleconferência com os seus superiores enquanto se
deslocam de e para os teatros de operações.
Os satélites WGS tem uma vida útil de 12 anos, porém o
primeiro WGS excedeu em muito todos os parâmetros do
programa incluindo 25% mais capacidade de envio de
informação (downlink) e uma maior flexibilidade de atenuação
para as interferências devido às condições atmosféricas. O
primeiro lançamento foi tão preciso que se espera que a vida
útil do satélite seja prolongada em 7 anos, alargando o tempo
médio de operação para os 19 anos.
Para além das capacidades básicas dos satélites WGS Block I, os satélites do programa WGS Block II possuem um canal para
transmissões para a inteligência não tripulada aerotransportada e para aviões de vigilância e reconhecimento. Um bypass de
radiofrequência será utilizado para ligar os UVA em paralelo com os dados através do principal canalizador de informação.
Lançamento

Data

Hora
(UTC)

2007-046

11-Out-07

00:22:00,320

2009-017

04-Abr-09

00:31:00

2009-068

06-Dez-09

01:47:00

2012-003

20-Jan-12

00:38:00,000

2013-025

25-Mai-13

00:27:00

08-Ago-13

Modelo /
Configuração
Atlas-V/421
(AV-011)
Atlas-V/421
(AV-016)
Delta-IVM+(5,4)
(D346)
Delta-IVM+(5,4)
(D358)
Delta-IVM+(5,4)
(D362)
Delta-IVM+(5,4)

Local Lançamento
Cabo Canaveral AFS, SLC-41
Cabo Canaveral AFS, SLC-41
Cabo Canaveral AFS, SLC-37B
Cabo Canaveral AFS, SLC-37B
Cabo Canaveral AFS, SLC-37B
Cabo Canaveral AFS, SLC-37B

Satélite
USA-195 ‘WGS-1’
(32258 2007-046)
USA-204 'WGS-2'
(34713 2009-017A)
USA-211 'WGS-3'
(36108 2009-068A)
USA-233 'WGS-4'
(38070 2012-003A)
USA-243 ‘WGS-5’
(39168 2013-025A)
WGS-6

O aparecimento dos WGS ilustra a forma como os militares beneficiam da evolução por parte da comunidade civil em avanços tais
como os utilizadores móveis, multi-transmissão de vídeo e voz nos protocolos de serviço de Internet. A aquisição no ano 2000 do
negócio de satélites da Hughes Electronic’s por parte da Boeing, trouxe o que então era a
maior base de clientes comerciais. Ironicamente, a evolução da indústria comercial na
utilização de mais redes terrestres, tais como fibras ópticas, e o facto de os satélites
comerciais terem mais tempos de vida úteis, tem vindo a reduzir a demanda anual. As vendas
da Boeing para os utilizadores governamentais e militares chegaram a atingir os 90%, sendo
metade deste valor relativo a missões classificadas.
Porém, a capacidade da indústria comercial no desenvolvimento de novas aplicações
continua a orientar o mercado e faz com que as transferências de utilizações civis para
militares sejam um elemento importante na estratégia dos contratos. Por exemplo, as
comunicações de Internet, dados, voz, vídeo e aplicações multi-média de alta velocidade que
a Boeing desenvolveu para o satélite Spaceway-F3 (da Hughes etwork System’s)
influenciaram os avanços para os satélites WGS e para o contrato TSAT (Transformational Satellite) da Boeing com a Força Aérea
dos Estados Unidos.
Os satélites WGS têm uma massa de 5.897 kg e possuem dois conjuntos de painéis solares com uma envergadura de 48 metros.
Os satélites WGS-4, WGS-5 e WGS-6 fazem parte da segunda série (Block II). A 23 de Agosto de 2010 foi atribuído à Boeing por
parte da Força Aérea dos Estados Unidos um novo contrato para iniciar o trabalho num sétimo satélite WGS. Este novo satélite
deverá ser construído no âmbito de um contrato de seguimento à construção dos três satélites anteriores e eventualmente poderá
incluir uma opção de construção de até seis novos satélites.
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O foguetão Delta-IV
O segundo veículo lançador do programa EELV (Evolved Expendable Launch
Vehicle) lançado pela Força Aérea dos Estados Unidos para o desenvolvimento
de novos foguetões foi o Delta-IV. Este veículo baseia-se numa secção central
comum CBC (Common Booster Core) a várias versões do lançador: Delta-IV
Small, Delta-IV Medium, Delta-IV Medium+(4.2), Delta-IV Medium+(5.2),
Delta-IV Medium+(5.4) e Delta-IV Heavy. O desenvolvimento da versão DeltaIV Small foi entretanto cancelado.
O Delta-IV Medium é um lançador a dois estágios com um peso bruto de
249.500 kg, desenvolvendo 295.000 kgf no lançamento. Tem um comprimento
total de 63,0 metros (incluindo a ogiva de protecção da carga com uma diâmetro
de 4,0 metros) e um diâmetro de 5,0 metros. É capaz de colocar 8.600 kg numa
órbita a 185 km de altitude com uma inclinação de 28,5º em relação ao equador
terrestre ou então uma carga de 4.210 kg numa órbita de transferência para a
órbita geossíncrona.
O Delta-IV Medium+(4.2) é um modelo básico Delta-IV Medium auxiliado por
dois propulsores laterais a combustível sólido. Tem um peso bruto de 292.732
kg, desenvolvendo 426.570 kgf no lançamento. Tem um comprimento total de 66,2 metros (incluindo a ogiva de protecção da carga
com uma diâmetro de 4,0 metros) e um diâmetro de 5,0 metros. É capaz de colocar 11.700 kg numa órbita a 185 km de altitude com
uma inclinação de 28,5º em relação ao equador terrestre ou então uma carga de 5.845 kg numa órbita de transferência para a órbita
geossíncrona. Esta foi a primeira versão utilizada do Delta-4.

O foguetão Delta-IV-M+(5,4) (D362) no complexo de lançamento. Imagem: Pat Corkery
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Medium
Propulsores
laterais
Peso bruto (kg)
Peso sem combustível
(kg)
Força vácuo (kgf)
Diâmetro (m)
Envergadura (m)
Comprimento (m)
Impulso específico (s)
Imp. esp. nível do mar (s)
Tempo de queima (s)
Propolentes
N.º motores
Primeiro
estágio
CBC

Peso bruto (kg)
Peso sem combustível
(kg)
Força vácuo (kgf)
Diâmetro (m)
Envergadura (m)
Comprimento (m)
Impulso específico (s)
Imp. esp. nível do mar (s)
Tempo de queima (s)
Propolentes
N.º motores

Segundo
estágio

Medium+ (4.2) Medium+ (5.2) Medium+ (5.4)

Heavy

-

GEM 60
33.798,00
3.849,00

GEM 60
33.798,00
3.849,00

GEM 60
33.798,00
3.849,00

Delta RS-68
226.400,00
26.760,00

-

88.452,00
1,52
1,5
13,0
275
243
90
Sólido
1 (GEM 60)

88.452,00
1,52
1,5
13,0
275
243
90
Sólido
1 (GEM 60)

88.452,00
1,52
1,5
13,0
275
243
90
Sólido
1 (GEM 60)

337.807,00
5,1
5,1
40,8
420
365
249
LOX/LH2
1 (RS-28)

Delta RS-68
226.400,00
24.494,40

Delta RS-68
226.400,00
24.494,40

Delta RS-68
226.400,00
24.494,40

Delta RS-68
226.400,00
24.494,40

Delta RS-68
226.400,00
24.494,40

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2

1 (RS-6815)

1 (RS-68)

1 (RS-68)

1 (RS-68)

1 (RS-68)

Delta 4-2
24.170,00
2.850,00

Delta 4-2
24.170,00
2.850,00

Delta 4-2
24.170,00
2.850,00

Delta 4H-2
30.710,00
3.490,00

11.222,00
2,4
4,0
12,0
462
850
LOX/LH2
1 (RL-10B-2)

11.222,00
2,4
4,0
12,0
462
850
LOX/LH2
1 (RL-10B-2)

11.222,00
2,4
4,0
12,0
462
850
LOX/LH2
1 (RL-10B-2)

11.222,00
2,4
5,0
12,0
462
1.125
LOX/LH2
1 (RL-10B-2)

Delta 4-2
Peso bruto (kg)
24.170,00
Peso sem combustível
2.850,00
(kg)
Força vácuo (kgf)
11.222,00
Diâmetro (m)
2,4
Envergadura (m)
4,0
Comprimento (m)
12,0
Impulso específico (s)
462
Imp. esp. nível do mar (s)
Tempo de queima (s)
850
Propolentes
LOX/LH2
N.º motores
1 (RL-10B-216)

15

O motor RL-68 é um motor criogénico desenvolvido pela Rocketdyne Propulsion & Power da Boeing Company. É capaz de
desenvolver 337.807 kgf (vácuo) no lançamento e tem um Ies de 420 s, durante um Tq de 249s. Tem um peso de 6.597 kg e uma
câmara de combustão. (Ver texto).
16
O motor RL-10B-2 é um motor criogénico desenvolvido pela Pratt & Whitney e já utilizado no Delta-3. É capaz de desenvolver
11.226,60 kgf (vácuo) no lançamento e tem um Ies de 465,5 s, durante um Tq de 700s. Tem um diâmetro de 2,1 metros e uma
câmara de combustão.
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O Delta-IV Medium+(5.2) é um modelo básico Delta-IV Medium auxiliado por dois propulsores laterais a combustível sólido, mas
possuindo uma ogiva de protecção de carga com 5,0 metros de diâmetro. Tem um peso bruto de 292.732 kg, desenvolvendo 426.570
kgf no lançamento. Tem um comprimento total de 68,0 metros (incluindo a ogiva de protecção da carga) e um diâmetro de 5,0
metros. É capaz de colocar 10.300 kg numa órbita a 185 km de altitude com uma inclinação de 28,5º em relação ao equador terrestre
ou então uma carga de 4.640 kg numa órbita de transferência para a órbita geossíncrona.
O Delta-IV Medium+(5.4) é um modelo semelhante Delta-IV Medium+(5.2), mas auxiliado por quatro propulsores laterais a
combustível sólido. Tem um peso bruto de 404.600 kg, desenvolvendo 598.000 kgf no lançamento. Tem um comprimento total de
68,0 metros (incluindo a ogiva de protecção da carga com 5,0 metros de diâmetro) e um diâmetro de 5,0 metros. É capaz de colocar
13.600 kg numa órbita a 185 km de altitude com uma inclinação de 28,5º em relação ao equador terrestre ou então uma carga de
6.565 kg numa órbita de transferência para a órbita geossíncrona.
Finalmente, o Delta-IV Heavy tem um peso bruto de 733.400 kg, desenvolvendo 884.000 kgf no lançamento. Tem um comprimento
total de 70,7 metros (incluindo a ogiva de protecção da carga com 5,0 metros de diâmetro) e um diâmetro de 5,0 metros. É capaz de
colocar 25.800 kg numa órbita a 185 km de altitude com uma inclinação de 28,5º em relação ao equador terrestre ou então uma
carga de 13.130 kg numa órbita de transferência para a órbita geossíncrona.
O CBC é comum a todas as versões do Delta-4. Na base deste
estágio encontra-se a secção do motor RS-68 seguido pelo tanque de
hidrogénio líquido que ocupa dois terços do CBC e que é
identificável desde o exterior devido à protecção térmica exercida
por uma cobertura de espuma cor de laranja. Entre o tanque de
hidrogénio líquido e o tanque de oxigénio líquido encontra-se o
corpo central do primeiro estágio e identificável por uma banda
branca logo acima da protecção do tanque de hidrogénio. O tanque
de oxigénio líquido encontra-se na parte superior do primeiro estágio
e é também identificável por uma cobertura em espuma cor de
laranja. Como curiosidade é de referir que a Boeing tentou pintar a
cobertura de espuma cor de laranja com a cor azul (“Delta Blue”)
normalmente associada à herança dos lançadores Delta. Porém, os
resultados não foram muito satisfatórios e decidiu-se não se gastar
muito tempo nesta pequena questão. No entanto no futuro a Boeing
irá se debruçar sobre esta questão tentando dar aos Delta-4 a cor que
caracteriza os seus antecessores.
De forma a obter um impulso adicional durante a fase inicial do voo,
os modelos Delta-IV Medium+ utilizam combinações de dois ou
quatro propulsores laterais de combustível sólido. Acoplados ao
primeiro estágio, estes motores são apresentados pela Alliant
Techsystems como sendo de terceira geração, os seus motores são
fabricados em epóxi-grafite e representam um avanço em relação
aos propulsores utilizados nos Delta-2 e Delta-3. Estes motores são
denominados GEM-60 pois têm 60 polegadas de diâmetro (1,52
metros). Estes propulsores têm a particularidade de possuir tubeiras
que podem ser fixas ou então ser capazes de serem orientadas
aumentando assim a sua eficiência.
A parte superior do Delta-IV pode variar consoante as versões. Para
o Delta-IV Medium e Delta-IV Medium+ (4.2), um adaptador inter-estágio é utilizado para ligar fisicamente o primeiro estágio e o
segundo estágio do lançador. As restantes duas versões do Delta-IV Medium+ e o Delta-IV Heavy utilizam um inter-estágio
semelhante a um cilindro.
O segundo estágio do Delta-4 foi utilizado por três vezes no Delta-3, no entanto no seu primeiro voo em 27 de Agosto de 199817 o
veículo explodiu antes da ignição do último estágio. Na segunda missão do Delta-3 em 5 de Maio de 199918 o segundo estágio não
executou uma segunda ignição como estava programado deixando numa órbita inútil o satélite de comunicações Orion-3 (25727
1999-024A). No terceiro lançamento do Delta-3 a 23 de Agosto de 200019, o estágio superior funcionou sem qualquer problema.

17

O Delta-3 8930-13.1C (D259) foi lançado às 0117UTC a partir da LC-17B do Cabo Canaveral e transportava o satélite de
comunicações Galaxy-X (1998-F02).
18
O Delta-3 8930-13.1C (D269) foi lançado às 0100UTC a partir da LC-17B do Cabo Canaveral.
19
O Delta-3 8930 (D280) foi lançado às 1105UTC a partir da LC-17B do Cabo Canaveral e transportava o satélite DM-F3 (26475
2000-048A).
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A versão do segundo estágio utilizado no Delta-IV é quase idêntica á versão utilizada no Delta-3. O motor RL-10B-2, o seu módulo
de equipamento e o tanque de oxigénio líquido estão colocados na zona inter-estágio durante o lançamento e fica exposta após a
separação do primeiro estágio, Enquanto que o Delta-4 permanece na plataforma de lançamento, a zona que alberga o tanque de
hidrogénio líquido do segundo estágio é identificável através da presença de uma banda cor de laranja. No total o estágio transporta
20.412,00 kg de propolente que permite um funcionamento de aproximadamente 14 minutos através de duas ignições caso se trate
de uma missão para colocar um satélite em órbita geossíncrona.
O último estágio pode ver o seu diâmetro aumentado para 5 metros caso se trate das versões Medium+(5.2), Medium+(5.4) ou
Heavy. Este aumento de diâmetro tem como objectivo aumentar a capacidade de transporte de propolente. O tanque de oxigénio é
aumentado em meio metro no seu comprimento e o tanque de hidrogénio passa dos normais 4,0 metros de diâmetro para 5,0 metros
de diâmetro. O total de combustível é aumentado para 27.216 kg, permitindo assim um aumento de aproximadamente 5 minutos no
tempo de queima.
O motor RL-10B-2 utilizado no
último estágio dos Delta-IV tem a
maior tubeira em carbono-carbono
extensível. Esta tubeira coloca-se em
posição após a separação do primeiro
estágio. Este motor tem uma vida útil
de 3.500 s e pode ser accionado até
15 vezes, incluindo os testes no solo.
Por fim, no topo do foguetão, situa-se
a ogiva de protecção e o dispositivo
de fixação da carga. As ogivas são
fabricadas em materiais compósitos e
podem ter 4,0 ou 5,0 metros de
diâmetro. Pode ainda ser utilizada
uma ogiva fabricada em alumínio e já
utilizada nos foguetões Titan-4. Os
foguetões Delta-4 são fabricados nas
instalações da Boeing em Decatur,
Alabama.
O motor RS-68 representa uma
evolução em sistemas de propulsão
dos Estados Unidos e é o primeiro
motor de combustível líquido
totalmente desenvolvido neste país
desde os SSME que propulsionam os
vaivéns espaciais e que foi
desenvolvido na década de 70.
Desenvolvido entre 1997 e 2002, o
RS-68 é o maior motor de hidrogénio
líquido disponível em todo o mundo,
no entanto o seu desenho é
extremamente simples e os custos de
produção são relativamente baixos.
Em comparação com os SSME, o
tempo de desenvolvimento do RS-68 foi diminuído em metade, o número de peças reduzido em 80%, o trabalho manual reduzido
em 92% e os custos reduzidos num factor de 5. A construção do motor é feita na sua maior parte por maquinaria automática. Em vez
de se possuir um motor constituído por um grande número de peças, o motor é feito a partir de uma peça de metal sólida aumentando
assim a sua fiabilidade.
O motor tem onze componentes principais, incluindo a câmara de combustão, turbo-bombas individuais de oxigénio e hidrogénio
líquido, suporte de suspensão do motor, mecanismo de injecção, gerador de gás, dissipador de calor e condutas de exaustão e
combustível. O motor possui uma câmara de combustão arrefecida por regeneração que faz com que o motor funciona num ciclo
onde uma pequena câmara de combustão faz accionar as turbinas, utilizando de forma eficiente os gases provenientes da turbobomba de hidrogénio líquido.
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As designações dos foguetões Delta-IV
As diferentes configurações da família de foguetões Delta-IV são definidas utilizando um sistema de códigos que utiliza quatro
dígitos e uma letra opcional após o quarto dígito. O primeiro dígito designa a configuração básica do veículo, isto é ‘4’ que significa
o núcleo do lançador composto pelo Delta-IV LOX/LH2. O número de propulsores laterais de combustível sólido GEM-60 é
designado pelo segundo dígito que pode ter os valores de ‘0’, ‘2’ ou ‘4’. O terceiro dígito pode ter os valores de ‘4’, que representa
um segundo estágio criogénico com um diâmetro de 4,0 metros, ou ‘5’, que representa um segundo estágio criogénico com um
diâmetro de 5,0 metros. Finalmente, o quarto dígito representa o terceiro estágio e que pode ter os números ‘0’, que indica que o
foguetão não tem terceiro estágio, ‘3’, que indica a presença de um motor Star-37D / TE-364-3 de propolente sólido, ‘4’, que indica
a presença de um motor Star-37D / TE-364-4 de propolente sólido, ‘5’, que indica a presença de um motor Star-48D / PAM-D de
propolente sólido20, e ‘6’, que indica a presença de um motor Star-37FM de propolente sólido. Após o quarto dígito podemos ter a
letra opcional ‘H’ que indica a configuração ‘Heavy’ na qual dois CBC laterais suplementam o CBC central.
Ainda podemos ter mais um número no código que é indicativo da carenagem que está a ser utilizada. Para os foguetões Delta-2 este
número indica o diâmetro da carenagem em pés. Para os foguetões Delta-3 e Delta-4 este número indica o comprimento da
carenagem em metros.

20

Muitas vezes esta configuração é referida como estágio superior ‘0’ com um motor PAM-D devido à natureza modular da
configuração PAM.
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A tabela seguinte mostra os últimos dez lançamentos do foguetão Delta-IV levados a cabo até à presente missão (os lançamentos
desde a Base Aérea de Vandenberg são executados desde o Complexo de Lançamento SLC-6 enquanto que os lançamentos levados
a cabo desde o Cabo Canaveral AFS são executados desde o Complexo de Lançamento SLC-37B).
Lançamento

Data

Modelo /
Configuração

Veículo
Lançador

Local Lançamento

2010-022

28-Mai-10

M+(4,2)

D349

C.C.A.F.S.

2010-063

21-ov-10

Heavy

D351

C.C.A.F.S.

2011-002

20-Jan-11

Heavy

D352

Vandenberg AFB

2011-011

11-Mar-11

M+(4,2)

D353

C.C.A.F.S.

2011-036

16-Jul-11

M+(4,2)

D355

C.C.A.F.S.

2012-003

20-Jan-12

M+(5,4)

D358

C.C.A.F.S.

2012-014

3-Abr-12

M+(5,2)

D359

Vandenberg AFB

2012-034

29-Jun-12

Heavy

D360

C.C.A.F.S.

2012-053

4-Out-12

M+(4,2)

D361

C.C.A.F.S.

2012-024

25-Mai-13

M+(5,2)

D362

C.C.A.F.S.

Satélite
USA-213 'avstar-65 GPS-IIF-1'
(36585 2010-022A)
USA-223 'ROL-32'
(37232 2010-063A)
USA-224 ‘ROL-49’
(37348 -2011-002A)
USA-227 ‘ROL-27’
(37377 2011-011A)
USA-232 ‘GPS IIF-2’
(37753 2011-036A)
USA-233 ‘WGS-4’
(38070 2012-003A)
USA-234 ‘ROL-25’
(38109 2012-014A)
USA-237 ‘ROL-15’
(38528 2012-034A)
USA-239 ‘GPS-IIF-3’
(38833 2012-053A)
USA-243 ‘WGS-5’
(39168 2012-024A)

As plataformas de lançamento para o Delta-IV
Os foguetões Delta-IV podem ser
lançador desde Cabo Canaveral, Florida,
ou desde a Base Aérea de Vandenberg,
Califórnia.
No Cabo Canaveral (imagem ao lado) os
Delta-IV utilizam o SLC-34 (Space
Launch Complex-34) equipado com duas
plataformas A e B. O SLC-34
(pronuncia-se “slick”) foi construído em
1962 e primeiramente utilizado para o
lançamento dos foguetões Saturno-I e
Saturno-IB entre Janeiro de 1963 e
Outubro de 1968, tendo sido utilizado
para oito missões do lançador Saturno.
As operações no SLC-37 terminaram em
1971. Em 1995 decidiu-se utilizar este
complexo para o lançamento dos novos
Delta-4 e iniciou-se uma reconstrução,
pela empresa Raytheon Engineers &
Constructors, com a introdução de uma nova torre de serviço e uma plataforma hidráulica de erecção do CBC, bem como zonas de
armazenamento de hidrogénio e oxigénio líquido e respectivo sistema de abastecimento.
Os lançamentos desde a Base Aérea de Vandenberg são realizados a partir do misterioso SLC-6 que muitos pensam encontrar-se
amaldiçoado. Construído em 1966, nenhuma missão espacial lançada a partir do SLC-6 foi bem sucedida. Projectos cancelados, má
gestão, lançamentos falhados e magia negra índia, têm em comum o SLC-6 dando origem à lenda do SLC-6.
Em 1966 o que até então era um vale tranquilo na zona Base Aérea de Vandenberg, foi transformado num novo complexo de
lançamentos espaciais para a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) e para o seu poderoso Titan-3M. Este lançador teria como
função colocar em órbita a nova estação espacial militar do Departamento de Defesa americano (DoD), MOL (Manned Orbiting
Laboratory). A MOL era constituída por uma cápsula Gemini modificada acoplada a uma secção cilíndrica que seria colocada em
órbita polar para levar a cabo missões de espionagem clandestinas com a duração de um mês. Os prazos de construção da SLC-6 era
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extremamente apertados pois a USAF pretendia levar a cabo o primeiro lançamento em 1968. Para a construção da SLC-6 a USAF
necessitava de uma área maior na Base de Vandenberg e 20.000 hectares pertencentes à Marinha dos Estados Unidos, e que eram
adjacentes às novas instalações,
foram transferidos para a
USAF. Ainda mais 15.000
hectares pertencentes a um
rancho denominado Sudden
Ranch foram expropriados a
seus donos. Os preparativos
para a construção da SLC-6 no
Sudden Ranch foram iniciados
a 12 de Março de 1966.
No entanto, e durante os
primeiros
trabalhos
de
escavação levados a cabo na
área onde se iria construir a
plataforma de lançamento,
foram descobertos vestígios da
antiga ocupação dos índios
Chumash e segundo alguns
membros ainda restantes dessa
tribo foram destruídas algumas
sepulturas
pondo-se
a
descoberto centenas de ossadas
humanas e artefactos índios.
Primeiros
habitantes
de
Vandenberg, a tribo Chumash
ocupava toda a área na base de
um chaparral situado nas
encostas das Montanhas de
Santa
Ynez.
A
tribo
considerava a construção do
novo complexo como uma
violação de solo sagrado e por
várias vezes pediram à USAF a
suspensão dos trabalhos de
construção de forma a poderem examinar as ossadas e os artefactos encontrados. A USAF, sob pressão imposta pelos prazos a que a
Guerra-fria obrigava, recusou suspender as obras de construção do SLC-6. Segundo a lenda, os anciãos da tribo Chumash lançaram
uma maldição sobre o SLC-6 e sobre tudo o que seria lançado desde a nova plataforma.
Em meados de 1969 os trabalhos de construção do SLC-6
estavam quase terminados, no entanto o programa do MOL
estava atrasado e o seu primeiro lançamento havia sido adiado
para 1972. Algumas semanas antes da missão Apollo-11, o
Presidente Richard Nixon acabaria por cancelar todo o
programa
baseado nos seus custos elevados e
numerosos adiamentos. Por outro lado, o desenvolvimento de
satélites espiões não tripulados havia já atingido muitos dos
objectivos a que o MOL se propunha.
Não havia missão para o SLC-6 que havia custado biliões de
dólares e que incluía uma torre de serviço com 32 andares de
altura, a MST (Mobile Service Tower). O complexo acabaria
por ser abandonado. No entanto em 1984, o SLC-6 parecia
ganhar uma nova vida e de novo para um programa tripulado
do DoD. As equipas de construção trabalhavam a todo o vapor
para preparar o SLC-6 para as missões militares do vaivém
espacial. A USAF havia decidido reactivar e modificar o SLC6 de forma a poupar 100 milhões de dólares num programa de
modificação da estrutura. Devido à sua localização geográfica, rodeado de montanhas e com o Oceano Pacífico mesmo em frente, o
SLC-6 era o local ideal para lançar o vaivém espacial em missões militares em órbitas polares.
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Os planos da USAF previam que o vaivém espacial fosse montado ao tanque exterior de combustível líquido e aos dois propulsores
laterais de combustível sólido, no exterior sem qualquer protecção contra os elementos apesar dos protestos da NASA que indicava
que as medidas de tolerância para tais actividades não seriam respeitadas devido às condições atmosféricas do local. A USAF
pretendia modificar a MST construída para o MOL enquanto levava a cabo a construção da nova PPF (Payload Processing Facility).
A PPF seria composta pelo PPR (Payload Preparation Room) e pela PCR (Payload Changeout Room). Guindastes instalados em
ambas as estruturas levantariam os diferentes componentes do vaivém espacial, que seriam montados numa plataforma móvel. De
salientar que os primeiros vaivéns montados no interior do VAB (Vehicle Assembly Building) no KSC mostraram que a preocupação
da NASA acerca dos limites de tolerância para estas operações, tinha razão de ser. As especificações impostas pela USAF nem se
aproximavam dos valores precisos que eram necessários para estas operações, e o pior era que a USAF planeava montar os
diferentes componentes do vaivém ao ar livre e sem qualquer protecção contra o imprevisível tempo de Vandenberg. Em última
análise a USAF foi obrigada a concordar com os limites impostos pela NASA e então decidiu-se pela construção do SAB (Shuttle
Assembly Building) orçamentado em 40 milhões de dólares. Um abrigo móvel foi adicionado aos planos de reconstrução do SLC-6 e
o preço original acabou por duplicar para 79,5 milhões de dólares.
Infelizmente esta era a ponta do iceberg dos problemas que afligiam o SLC-6. A zona onde o complexo está localizado é uma das
áreas onde a probabilidade de ocorrência de nevoeiro é a mais elevada nos Estados Unidos. A previsão de formação de gelo no
tanque exterior de combustível líquido é muito mais elevada do que nos piores meses de inverno na Florida e em consequência disso
a USAF decidiu construir duas estruturas de cimento contendo condutas de ar quente dirigidas para o tanque de combustível e que os
engenheiros esperavam evitar a formação de gelo no tanque. Após terem sido gastos mais de 13 milhões de dólares em todo o
sistema para evitar a formação de gelo sobre o tanque de combustível, a USAF admitiu que não teria a certeza que o sistema iria
impedir a formação de gelo.
A data de lançamento da primeira missão militar desde a SLC-6 foi adiada de 1984 para 1985 e posteriormente para 1986. O
complexo estava coberto de problemas, uns não muito graves, mas outros tão sérios que a hipótese de o vaivém espacial explodir no
lançamento e destruir todas as instalações era real. Testemunhos posteriores no Congresso dos Estados Unidos vieram a revelar que
mais de oito mil soldagens na plataforma de lançamento se encontravam de tal forma deficientes que não aguentariam o lançamento
do vaivém, tendo sido encontradas tubagens quebradas e deliberadamente cortadas, e válvulas críticas encontravam-se entupidas
com desperdícios. Investigações levadas a cabo pela USAF mostraram que as soldagens defeituosas haviam passado despercebidas
por mais de um ano e que não existia qualquer controlo de qualidade sobre o trabalho realizado. Muitos previam que só se iria
assistir a um lançamento do vaivém desde Vandenberg, porque a plataforma iria colapsar durante o lançamento. Uma reportagem
levada a cabo em 1984 pela NBC, previa que existia uma hipótese em cinco de que o vaivém espacial iria explodir durante um
lançamento desde a Base Aérea de Vandenberg. Fora ainda determinado que o hidrogénio gasoso ficaria aprisionado nas condutas
destinadas a afastar os produtos da combustão dos motores principais do vaivém durante o lançamento no caso de uma abortagem na
plataforma. As condutas eram as mesmas utilizadas para o Titan-3M e estendiam-se até ao sopé das montanhas adjacentes. Porém,
os construtores do novo SLC-6 não tiveram em conta que o Titan-3M não utilizava o hidrogénio como combustível. Assim, a
detonação acidental do hidrogénio após a abortagem na plataforma poderia destruir tanto o vaivém espacial como a própria
plataforma. Além do mais, a plataforma de apoio do vaivém espacial foi considerada muito rígida e não o suficiente flexível. Em
resultado as forças resultantes dos motores principais do vaivém poderiam danificar gravemente as asas do veículo.
Apesar de todas estas questões e sérios problemas, a USAF decidiu seguir em frente com a utilização do SLC-6 e em princípios de
1985 era anunciado que os trabalhos de construção do complexo haviam terminado com a colocação do equipamento de suporte no
solo e com as verificações finais às instalações. A 15 de Outubro de 1985 o Presidente Ronald Reagan anunciava mais um passo
importante no tão bem sucedido programa do vaivém espacial, o VSSLLC (Vandenberg Space Shuttle Launch and Landing
Complex) encontrava-se pronto a ser utilizado.
A missão STS-62A, prevista para 20 de Março de 1986 e depois adiada para Julho de
1986, seria a primeira a ser lançada desde Vandenberg. O vaivém espacial Discovery
seria tripulado por Robert Laurel Crippen (Comandante), Guy Spence Gardner, Jr.
(Piloto), Richard Michael Mullane (Especialista de Voo 1), Jerry Lynn Ross
(Especialista de Voo 2), Dale Alan Gardner (Especialista de Voo 3), Edward ‘Pete’
Aldridge (Especialista de Carga) e John Brett Watterson (Especialista de Carga).
Curiosamente Robert Crippen foi pela primeira vez seleccionado para astronauta
enquanto membro do corpo de astronautas da USAF escolhidos para tripular o MOL.
Os trabalhos de preparação do SLC-6 continuavam e os vaivéns iam completando as
suas missões com sucesso até 28 de Janeiro de 1986 dia em que o Challenger é
destruído nos céus da Florida e os voos espaciais são suspensos por quase três anos.
Em vez de levar a cabo as reparações necessárias no SLC-6, e que atingiam biliões de
dólares, a USAF desiste mais uma vez do voo espacial tripulado e sobre o véu da
segurança as operações do vaivém espacial a partir de Vandenberg são abandonadas.
A 26 de Dezembro de 1989, o Secretário da Força Aérea dos Estados Unidos,
Edward ‘Pete’ Aldridge (em tempos membro da primeira missão do vaivém a ser
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lançada desde a SLC-6), dá a machadada final no programa de lançamento do vaivém a partir de Vandenberg. Até então o SLC-6
havia custado mais de 8 biliões de dólares sem nunca ver um lançamento espacial.
Em princípios dos anos 90 a USAF concedeu um
novo contrato para modificar o SLC-6 de forma a
ser utilizado por um novo lançador, o potente Titan4/Centaur, que era visto como um substituto do
vaivém para as cargas militares secretas. Foram
então atribuídos mais de 300 milhões de dólares
para a reconversão do SLC-6 para que fosse
utilizado para o lançamento dos maiores e mais
dispendiosos satélites espiões dos Estados Unidos.
Porém, a 22 de Março de 1991, a USAF mudava de
ideias e terminava os planos de reconversão do
SLC-6 dizendo que não havia suficientes
requerimentos para lançar o Titan-4/Centaur desde a
Base de Vandenberg e justificar a reconversão do
complexo. O SLC-6 era novamente abandonado.
Em 1994 uma nova oportunidade surgia para o
complexo. A USAF decidia ceder as suas
instalações à Lockheed Martin como local de
lançamento da nova família de foguetões LLV
(Lockheed Launch Vehicles) Athena. Investindo
milhões na recuperação do complexo, vítima de uma
década de abandono, a Lockheed Martin conseguiria
algo que a USAF nunca conseguira, lançar um
foguetão desde o SLC-6. O lançamento dava-se às
2230UTC do dia 15 de Agosto de 1995 e o LLV-1
levava a bordo o satélite Gemstar-1/Vitasat-1, tendo
como destino a órbita polar. Os festejos iniciais do
lançamento depressa se transformaram numa
situação de emergência quando aos três minutos de
voo o LLV-1 começou a ficar descontrolado e
inverteu a sua direcção dirigindo-se para o SLC-6.
Os controladores do voo acabariam por accionar o
mecanismo de destruição do veículo poucos
segundos depois.
As causas do acidente foram determinadas e o veículo teve de ser redesenhado antes de se permitir o lançamento do próximo satélite
que pertencia a NASA. O satélite Lewis (24909 1997-044A) acabaria por ser o primeiro satélite a ser colocado em órbita desde o
complexo SLC-6 no dia 23 de Agosto de 1997 (0651:01UTC) por um foguetão LMLV-1 (Lockheed Martin Lauch Vehicle-1).
A maldição do SLC-6 parecia ter terminado, pelo menos até ao dia em que o satélite Lewis ficou descontrolado em órbita terrestre
(27 de Agosto) e gastando todo o seu combustível de manobra. Após um mês de tentativas para controlar o satélite, o Lewis
reentrava na atmosfera terrestre no dia 28 de Setembro de 1997 sobre o Oceano Atlântico e junto da costa da Antárctica.
O próximo lançamento desde o SLC-6 teria lugar a 27 de Abril de 1999. O lançamento deu-se às 1822:01UTC e tudo parecia correr
bem com o foguetão Athena-2 (LM-005) até à altura em que as estações de rasteio colocadas na Antárctica e em África não
conseguiram captar os sinais do satélite Ikonos-1. O satélite teria sido provavelmente destruído enquanto caia na atmosfera terrestre
sobre o Pacífico Sul e nunca tendo atingido a órbita terrestre. A ogiva de protecção do Athena-2 não se separou do último estágio do
lançador tendo aumentado o atrito na atmosfera e impedido o veículo de atingir a velocidade suficiente para entrar em órbita.

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.
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A equipa da ULA engloba mais de 3.800 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-5, 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-5) na Base Aérea
de Vandenberg.

Lançamento do WGS-5
Após chegar ao Cabo Canaveral, o satélite foi transferido para as
instalações do Astrotech, em Titusville, onde foi preparado para o
lançamento e abastecido com os propolentes necessários para as suas
manobras orbitais.
O satélite seria transportado para a plataforma de lançamento na manhã do
dia 7 de Maio de 2013. No dia 19 de Maio o lançamento era adiado por 24
horas devido a problemas encontrados durante os preparativos para outra
missão. Durante os testes de aceitação uma caixa de aviónicos que é
utilizada para controlar o motor RS-68 sofreu uma anomalia. Em
resultado deste problema, a ULA decidiu substituir a unidade de controlo
do motor RS-68 do veículo D362 que seria utilizado para lançar o satélite
WGS-5, por uma outra que já havia sido inspeccionada e verificada em
condições para ser utilizada. O lançamento seria adiado para uma janela
de lançamento que estaria disponível entre as 0027UTC e as 0059UTC.
Na manhã do dia 22 de Maio teve lugar o denominado Launch Readiness
Review que analisou os preparativos para o lançamento e que culminou
com a decisão de se proceder com a contagem de crescente no dia 23 de
Maio.
As actividades para o lançamento que estava previsto para o dia 23 de
Maio foram iniciadas com a retracção da torre móvel de montagem e
serviço. Esta estrutura serve para a montagem e para a preparação do
lançador enquanto que permanece na plataforma de lançamento,
proporcionando também uma protecção contra os elementos. Ao longo da estrutura existem plataformas de trabalho que facilitam,
por exemplo, a montagem dos propulsores laterais de propolentes sólido. Este procedimento decorreu entre as 1521UTC e as
1645UTC, com uma paragem entre as 1600UTC e as 1619UTC para que os técnicos pudessem observar um potencial problema que
não se veio a concretizar. Após o posicionamento da torre de montagem e serviço na sua posição de lançamento, os técnicos
procederam a trabalhos de segurança no complexo preparando-o para o procedimento de abastecimento do lançador. Pelas 1812UTC
(T-5h 15m) a contagem decrescente entrava numa paragem prevista de 60 minutos que tinha por objectivo proporcionar às equipas
de controlo a possibilidade de retomar algum preparativo que estivesse atrasado no decorrer da contagem decrescente. Às 1817UTC
todos os técnicos e controladores eram chamados para os seus postos para prepararem as operações de abastecimento e a contagem
decrescente final.
A suspensão na contagem decrescente era prolongada para se proceder ter acesso à torre umbilical fixa FUT (Fixed Umbilical
Tower). Este problema levaria ao adiamento do lançamento às 1904UTC, pois foi determinado não haver tempo suficiente para se
proceder à resolução do problema relacionado com uma conduta de pressurização de hélio e ao posterior abastecimento do lançador.
O lançamento era assim adiado para as 0027UTC do dia 25 de Maio.
Com a torre móvel de serviço na sua posição de lançamento, as actividades no dia 24 de Maio iniciaram-se às 1812UTC (T-5h 15m)
com a contagem decrescente a entrar numa paragem prevista de 60 minutos com o objectivo de proporcionar às equipas de controlo
a possibilidade de retomar algum preparativo que estivesse atrasado no decorrer da contagem decrescente. Às 1817UTC todos os
técnicos e controladores eram chamados para os seus postos para prepararem as operações de abastecimento e a contagem
decrescente final (‘Terminal Countdown’) que se iniciava às 1827UTC. Nesta altura a plataforma de lançamento já havia sido
evacuada de todo o pessoal e eram iniciados os procedimentos de preparação para o abastecimento do lançador. Estes procedimentos
foram iniciados com a purga do primeiro estágio, seguindo-se a purga do segundo estágio.
O computador de bordo do foguetão lançador (RIFCA) é activado às 1848UTC, ao mesmo tempo que se iniciam as verificações do
sinal de banda C que é utilizado para o seguimento do veículo durante a fase inicial do voo.
Às 1850UTC é dada ordem para se iniciar os procedimentos de acondicionamento térmico do sistema de condutas de hidrogénio do
primeiro estágio do lançador. Esta fase teve início às 1855UTC e terminou às 1919UTC, preparando os sistemas para a passagem do
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líquido criogénico antes do início do abastecimento. Este procedimento de acondicionamento térmico é feito com um gás frio e
prepara o sistema (tubagens, condutas, etc.) para a passagem do hidrogénio líquido a uma temperatura de cerca de -253ºC. Este
abastecimento (que foi iniciado às 1923UTC) é feito em três fases distintas: primeiro o propolente é introduzido numa fase de
abastecimento lenta até atingir um determinado volume, depois a velocidade de abastecimento é mais rápida até quase a totalidade
do volume necessário para a missão e novamente em velocidade lenta até atingir o volume necessário e compensar o hidrogénio que
lentamente se vai evaporando. Após o início do abastecimento de hidrogénio líquido ao primeiro estágio, foi dada luz verde para o
acondicionamento térmico do sistema de oxigénio líquido do primeiro estágio preparando-o também para a passagem deste
propolente criogénico. Estes procedimentos decorreram entre as 1924UTC e as 1946UTC, com o abastecimento a ser iniciado logo
de seguida. Tal como acontecia com o hidrogénio líquido, o abastecimento de oxigénio líquido é também feito em três fases com
velocidades distintas. Estes propolentes são armazenados em dois grandes depósitos localizados no Complexo de Lançamento 37. O
tanque de hidrogénio líquido tem uma capacidade de armazenamento de 3.863.590 litros, enquanto que o tanque de oxigénio líquido
tem uma capacidade de 1.136.350 litros. Os propolentes são conduzidos através de condutas até à plataforma de lançamento e
entram no primeiro estágio (ou Common Booster Core) através da mesa de plataforma de lançamento. Diferentes condutas fazem o
abastecimento dos diferentes propolentes. O segundo estágio é abastecido através de braços umbilicais amovíveis a partir da Fixed
Umbilical Tower.

O foguetão Delta-IV-M+(5,4) (D362) com o satélite WGS-5 na plataforma de lançamento. Imagens: ULA
Pelas 1947UTC era dada luz verde para o procedimento de acondicionamento térmico do sistema de hidrogénio líquido do segundo
estágio com este procedimento a terminar pelas 2034UTC, iniciando-se o abastecimento de seguida. O final da fase de
abastecimento rápido do oxigénio líquido do primeiro estágio terminava pelas 2039UTC, seguindo-se a fase de abastecimento lento
até se atingir o volume de propolente necessário para a missão. Entretanto, pelas 2142UTC era dada luz verde para o
acondicionamento térmico do sistema de oxigénio líquido do segundo estágio, preparando-o para o abastecimento. Este
procedimento terminava pelas 2058UTC e o abastecimento começava de seguida. Pelas 2230UTC todos os tanques se encontravam
na fase de abastecimento lento até atingirem o volume necessário para a missão e compensando a evaporação natural dos
propolentes. Após as operações de abastecimento, os técnicos procederam à avaliação da camada isoladora do foguetão lançador
para atestar que esta não havia sido danificada durante o processo de abastecimento.
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Entre as 2305UTC e as 2319UTC foram realizados
os testes de mobilidade dos motores dos dois
estágios do lançador para assim se verificar a
capacidade do veículo em se orientar durante a
ascensão. Os testes consistem na realização de uma
série de movimentos pré-programados.
A contagem decrescente entrava na sua última
paragem às 2338UTC, tendo uma duração de 45
minutos e sendo retomada às 0034UTC. Esta
paragem teve por objectivo proporcionar às
equipas de controlo a possibilidade de retomar
algum preparativo que estivesse atrasado no
decorrer da contagem decrescente.
Durante esta paragem na contagem decrescente, e
tendo em conta os dados meteorológicos entretanto
obtidos, foi decidido enviar para o computador do
lançador uma série de instruções que
«informaram» o veículo sobre as condições dos
ventos que iria encontrar durante o voo.
O satélite WGS-5 começava a utilizar as suas
baterias internas para o fornecimento de energia às
0001UTC do dia 25 de Maio. A autorização para o
lançamento era dada às 0021UTC e na mesma
altura os sistemas de segurança dos braços
umbilicais da torre de lançamento eram
desactivados permitindo assim que os braços se
afastassem do lançador logo após a ignição.

Evento

Tempo
(mm:ss)

Hora (UTC)

Ignição do motor RS-68

-00:05,5

0026:55

Lançamento (Força / Peso > 1)

00:00,0

0027:00

Manobra de arfagem

00:07,0

0027:07

Máxima pressão dinâmica

00:50,1

0027:50

Fim queima SRM escape fixo

01:31,2

0028:31

Fim queima SRM escape TVC

01:33,4

0028:33

Separação SRM escape fixo

01:40,0

0028:40

Separação SRM escape TVC

01:42,4

0028:42

3

Separação carenagem

03:27,5

0030:27

4

MECO

04:07,4

0031:07

5

Separação 1º estágio

04:14,5

0031:14

6

Ignição 2º estágio

04:27,5

0031:27

7

SECO 1

20:34,4

0047:34

8

Segunda ignição 2º estágio

28:24,0

0055:24

9

SECO 2

31:31,8

0058:31

10

Separação WGS-5

40:38,5

0108:38

1

2

A contagem decrescente era retomada às
0023UTC (T-4m). O abastecimento de
hidrogénio líquido e de oxigénio líquido
era finalizado a T-3m 30s, com as
válvulas a serem encerradas em
preparação da pressurização dos
tanques. Pelas 0023UTC (T-3m 25s), os
sistemas dos dois estágios do lançador
começavam a utilizar as suas fontes
internas para o fornecimento de energia
e as ordenanças eram armadas a T-3m
(0024UTC). O tanque de oxigénio
líquido do primeiro estágio encontravase no nível e pressão ideais para a
missão a T-2m 30s, enquanto que o
mesmo se verificou com o tanque de
hidrogénio líquido a T-1m 40s. A T-1m
20s o tanque de oxigénio líquido do
segundo estágio estava pronto para a
missão e a T-1m 15s verificava-se igual
condição para o tanque de hidrogénio
líquido do segundo estágio.
O Eastern Range, controlado pela Força
Aérea dos Estados Unidos e que
supervisiona todos os lançamentos a
partir da Costa Leste, dava luz verde
para o lançamento às 0026UTC (T-55s)
e a T-22s era activado o sistema de
orientação dos escapes dos propulsores
laterais de combustível sólido. O sistema
de queima de hidrogénio residual na
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base do lançador ROFI (Radial Outward Firing Ignitors) era activado a T-12s e a T-8,5s tomava controlo da sequência de ignição. A
ignição do motor RS-68 ocorria a T-5,5s, com o motor a aumentar de potência até 102%. Nesta altura observa-se que o foguetão é
envolto em chamas à medida que o propolente percorre as condutas até ao motor, com algum hidrogénio a atingir as faíscas
libertadas pelo ROFI. A válvula do oxigénio líquido no motor é aberta a T-2,2s, iniciando a queima do propolente. Nesta fase o
computador verifica todos os parâmetros do motor antes de proceder à ignição dos propulsores laterais de combustível sólido e ao
lançamento. O lançamento do satélite WGS-5 teria lugar às 0027UTC. O esquema e a tabela anteriores mostram as diferentes fases
do lançamento.

O segundo estágio do foguetão lançador atingiu uma órbita de parqueamento às 0047:34UTC com um perigeu a 185 km, apogeu a
6.880 km e inclinação orbital de 25,6º. A segunda ignição do segundo estágio teria início às 0055:24UTC, colocando-se numa órbita
com um perigeu a 439 km, apogeu a 66.900 km e inclinação orbital de 24,0º, com a separação do satélite WGS-5 a ter lugar às
0108:38UTC.
Segundo Jonathan McDowell, posteriormente o satélite utilizaria os seus próprios meios de propulsão para elevar a sua órbita para
um perigeu a cerca de 35.000 km, apogeu a 67.000 km, baixando a sua inclinação orbital. Mais tarde, baixaria o seu apogeu para
atingir a altitude geossíncrona.
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Quadro de Lançamentos Recentes
A seguinte tabela lista os lançamentos orbitais levados a cabo nos meses de Abril e Maio de 2013. 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

Des. Int.

ORAD Designação
Peso (kg)

Lançador

15 Abr. 1836:00 2013-014A
39127
Baikonur, LC200 PU-39 4.905

Anik-G1
(35788 / 35785 / 0,02 / 1436,09)

8K82KM Proton-M/Briz-M (93537/99538)

19 Abr. 1000:00 2013-015A
Baikonur, LC31 PU-6

39130
6.266

Bion-M1
(579 / 471 / 64,88 / 95,14)

14A14-1A Soyuz-2-1A (014)

2013-015B

39131
1,0

OSSI-1 'G.O.D.Sat'
(348 / 218 / 64,86 / 90,18)

2013-015C

39132
1,0

Dove-2
(576 / 564 / 64,88 / 96,06)

2013-015D

39133
53,0

Aist-2
(575 / 563 / 64,87 / 96,05)

2013-015E

39134
1,0

BeeSat-3
(574 / 557 / 64,88 / 95,98)

2013-015F

39135
1,0

SOMP
(575 / 557 / 64,88 / 95,98)

2013-015G

39136
1,0

BeeSat-2
(574 / 557 / 64,88 / 95,98)

Local

21 Abr. 2100:02 2013-016A
39142 PhoneSat-v2a 'Bell'
Antares-110 (A-ONE)
MARS Wallops Isl., LP-0A 3.800 (161 / 153 / 51,61 / 87,63) – Reentrou na atmosfera a 27 de Abril de 2013
2013-016B

39143
5,50

Dove-1
(169 / 160 / 51,62 / 87,78) – Reentrou na atmosfera a 27 de Abril de 2013

2013-016C

39144
1,0

PhoneSat-v1a 'Alexander'
(152 / 134 / 51,6 / 87,35) – Reentrou na atmosfera a 27 de Abril de 2013

2013-016D

39145
1,0

CMS (Cygnus Mass Simulator)
(150 / 144 / 51,61 / 87,42) – Reentrou na atmosfera a 10 de Maio de 2013

2013-016E

39146
1,0

PhoneSat-v1b 'Graham'
(175 / 161 / 51,62 / 87,85) – Reentrou na atmosfera a 26 de Abril de 2013

24 Abr. 1012:16 2013-017A
Baikonur, LC1 PU-5

39148
7.250

Progress M-19M (ISS-51P)
11A511U Soyuz-U (Л15000-138)
(418 / 360 / 51,65 / 92,34) – Reentrou na atmosfera a 16 de Junho de 2013

26 Abr. 0413:05 2013-018A
Jiuquan, LC43/603

39150

GF-1 Gaofen-1
(656 / 628 / 98,06 / 97,56)

2013-018B

39151
1,27

NEE-01 Pegaso
(654 / 627 / 98,07 / 97,53)

2013-018C

39152
2,0

Turksat-3USAT
(655 / 627 / 98,05 / 97,54)
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2013-018D

39153
4,0

CubeBug-1 'Capitán Beto'
(654 / 627 / 98,07 / 97,53)

26 Abr. 0523:41 2013-019A
GIK-1 Plesetsk, LC43/4

39155

Cosmos 2485
(19175 / 19085 / 64,76 / 675,73)

14A14-1B Soyuz-2-1B/Fregat-M (220/1047)

01 Mai. 1606:04 2013-020A
Xichang, LC2

39157
5.234

ZX-11 Zhongxing-11
(35794 / 35779 / 0,56 / 1436,1)

CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E (Y25)

07 Mai. 0206:31 2013-021A
CSG Kourou, ZLV

39159 Proba-V
138,20 (819 / 814 / 98,73 / 101,21)

2013-021B

39160 VNREDSat-1A
115,30 (685 / 683 / 98,13 / 98,43)

2013-021C

39161
1,33

Vega (VV02)

ESTCube-1
(672 / 656 / 98,13 / 98,03)

14 Mai. 1602:00 2013-022A
39163
Baikonur, LC200 PU-39 5.470

Eutelsat-3D
(35796 / 35778 / 0,04 / 1436,11)

15 Mai. 2139:00 2013-023A
39166
Cabo Canaveral, SLC-41 1.630

Navstar-68 (USA-242 GPS-IIF-4) Atlas-V/401 (AV-039)
(20187 / 20178 / 55,02 / 717,97)

25 Mai. 0027:00 2013-024A
39168
Cabo Canaveral, SLC-37B 5.987

WGS-5 (USA-243)
(40699 / 30898 / 0,24 / 1436,7)

Delta-IV-M+(5,4) (D362)

28 Mai. 2031:24 2013-024A
Baikonur, LC1 PU-5

Soyuz TMA-09M
(422 / 410 / 51,65 / 92,88)

11A511U-FG Soyuz-FG (E15000-045)

39170
7.220

8K82KM Proton-M/Briz-M (93538/99539)

Outros Objectos Catalogados
A tabela indica os objectos catalogados em órbita no mês de Maio de 2013.
Data Lançamento
01 Maio

Des. Int.

ORAD

Veículo Lançador
2013-020B
39158
CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E (Y25)

07 Maio

2013-021D

39162

2013-022B

39164

Vega (VV02)
15 Maio

Local de Lançamento
H-18 (CZ3B/EY25)
Xichang, LC2
AVUM (VV02)
CSG Kourou, ZLV

8K82KM Proton-M/Briz-M (6305656750 93538/99539)

15 Maio

2013-022C

Designação

8K82KM Proton-M/Briz-M (6305656750 93538/99539)

Tanque Briz-M (99539)
Baikonur, LC31 PU-6

15 Maio

2013-023B
Atlas-V/401 (AV-039)

39167

Centaur (AV-039)
Cabo Canaveral AFS, SLC-41

25 Maio

2013-024B
Delta-IV-M+(5,4) (D362)

39169

Últ. estágio
Cabo Canaveral AFS, SLC-37B

28 Maio

2013-025B
39171
11A511U-FG Soyuz-FG (E15000-045)
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Lançamentos orbitais previstos para Junho e Julho de 2013
Dia (UTC)

Lançador

Carga

Local

Junho
03 (0918:31)*

8K82KM Proton-M/Briz-M (93540/99541) SES-6

Baikonur, LC200 PU-39)

05 (2132:18)*

Ariane-5ES (VA213)

ATV-4 'Albert Einstein'

CSG Kourou, ELA3

07 (1837:59)*

14A14-B Soyuz-2-1B (215)

Cosmos 2486 (14F137 Persona)

GIK-1 Plesetsk, LC43/4

11 (0938:03)*

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

SZ-10 Shenzhou-10

Jiuquan, LC43/603

25 (1728:48)*

14A14-1B Soyuz-2-1B (И15000-013)

Resurs-P1

Baikonur, LC31 PU-6

25 (1927:03)*

Soyuz-STB/Fregat-MT (11/1041/VS05)

O3b-1, O3b-2, O3b-3, O3b-4

CSG Kourou (Sinnamary), ZLS

27

Strela

Kondor

Baikonur, LC175/59

28 (0227:24)

L-1101 Stargazer Pegasus-XL

IRIS (SMEX-12)

Vandenberg AFB

01 (1817:00)

PSLV-C22

IRNSS-1A

Satish Dawan SHAR, FLP

02 (0238:22)

8K82KM Proton-M/DM-03 (53543/2Л)

GLONASS-M ’blok-51’ (x3)

Baikonur, LC81 PU-24

19 (1251:00)

Atlas-V/551 (AV-040)

MUOS-2

Cabo Canaveral AFS, SLC-41

20

8K82KM Proton-M/Briz-M (93539/99540) Astra-2E

Baikonur, LC200 PU-39

25

Ariane-5ECA (VA214)

CSG Kourou, ELA3

Julho

Alphasat I-XL/Inmarsat-XL
Insat-3D

27 (2045:06)

11A511U Soyuz-U (130)

Progress M-20M (ISS-52P)

Baikonur, LC31 PU-6

??

CZ-2D Chang Zheng-2D

SJ-11 Shijian 11-05

Jiuquan, LC43/603

??

14A14-B Soyuz-2-1B (215)

14F137 Persona

GIK-1 Plesetsk, LC43/4

* Lançamento já efectuados a quando da edição deste número do Boletim Em Órbita.
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Próximos Lançamentos Tripulados
25 de Setembro de 2013
Soyuz TMA-10M
Oleg Valeriyevich Kotov (3); Sergey Nikolayevich Ryazansky (1); Michael Scott Hopkins (1)
Alexander Vikentyevich Skvortsov; Oleg Germanovich Artemyev; Steven Ray Swanson
25 de ovembro de 2013
Soyuz TMA-11M
Mikhail Vladislavovich Tyurin (3); Richard Alan Mastracchio (4); Koichi Wakata (4)
Maksim Viktorovich Surayev; Gregory Reid Wiseman; Alexander Gerst
26 de Março de 2014
Soyuz TMA-12M
Alexander Vikentyevich Skvortsov (2); Oleg Germanovich Artemyev (1); Steven Ray Swanson (3)
Alexander Mikhailovich Samokutyayev; Elena Olegovna Serova; Barry Eugene Wilmore
28 de Maio de 2014
Soyuz TMA-13M
Maksim Viktorovich Surayev (2); Gregory Reid Wiseman (1); Alexander Gerst (1)
Anton Nikolayevich Shkaplerov; Samatha Cristoforetti; Terry Wayne Virts
30 de Setembro de 2014
Soyuz TMA-14M
Alexander Mikhailovich Samokutyayev (2); Elena Olegovna Serova (1); Barry Eugene Wilmore (2)
Yuri Valentinovich Lonchavok; Mikhail Borisovich Korniyenko; Scott Joseph Kelly
30 de ovembro de 2014
Soyuz TMA-15M
Anton Nikolayevich Shkaplerov (2); Samatha Cristoforetti (1); Terry Wayne Virts (2)
Oleg Dmitiyevich Kononenko; Kimiya Yui; Kjell Norwood Lindgren
30 de Março de 2015
Soyuz TMA-16M
Yuri Valentinovich Lonchakov (4); Mikhail Borisovich Korniyenko (2); Scott Joseph Kelly (4)
Aleksey Nikolayevich Ovchinin ; Sergei Aleksandrovich Volkov; Astronauta dos EUA
30 de Maio de 2015
Soyuz TMA-17M
Oleg Dmitiyevich Kononenko (3); Kimiya Yui (1); Kjell Norwood Lindgren (1)
Cosmonauta russo; Timothy Peake; Astronauta dos EUA
?? de Outubro de 2015
Soyuz TMA-18M
Sergei Aleksandrovich Volkov (3); Andreas Mogensen (1); Sarah Brightman (1)
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA
?? de Dezembro de 2015
Soyuz TMA-19M
Sergei Viktorovich Zalyotin (3); Timothy Peake (1); ?????
Cosmonauta russo; ?????; ?????
?? de Março de 2016
Soyuz TMA-20M
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA
?? de Maio de 2016
Soyuz TMA-21M
Cosmonauta russo; Astronauta da ESA (?); Astronauta dos EUA
Cosmonauta russo; Astronauta da JAXA (?); Astronauta dos 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.
Alguns dados foram cedidos por Jonathan McDowell (http://www.planet4589.org/space/jsr/jsr.html).
Data

Hora

ome

04 Abr.
07 Abr.
10 Abr.
12 Abr.
21 Abr.
23 Abr.

2155
0455

Kunpeng-1
Tianying-3E
Agni
Agni-II
Haft-IV
Shaheen 1
TEXUS-50
VSB-30
NASA 36.271UG ‘SLICE’Black Brant IX
NASA 36.269GS ‘EUNIS’Black Brant IX

Hainan
Ilha de Wheeler
Somniani?
Kiruna
White Sands
White Sands

01 Mai.
05 Mai.
07 Mai.
07 Mai.
07 Mai.
09 Mai.
09 Mai.
11 Mai.
13 Mai.
17 Mai.
17 Mai.
22 Mai.
23 Mai.

0738

NASA 41.100DR ‘MOSC’Terrier Improved Orion
M51
REXUS-14
Improved Orion
NASA 45.005UE ‘EVEX’ Terrier Oriole
NASA 46.001UE ‘EVEX’ Terrier Improved Malemute
REXUS-13
Improved Orion
NASA 41.102DR ‘MOSC’Terrier Improved Orion
FORTIS
Black Brant-IX
Kunpeng-7
?????
Alvo FTM-19
Talos-Castor (?)
Aegis KV
SM-3-1B
GT-207GM
Minuteman-III
Operação Falcão I/2013 FTB

Roi-Namur
Le Vigilant
Esrange, Kiruna
Roi-Namur
Roi-Namur
Esrange, Kiruna
Roi-Namur
White Sands
Xichang
Kauai
USS Lake Erie
Vandenberg AFB, LF-04
Alcântara (CLA)

0425
0800
1730

0400
0739
0740
0400
0723
0500
1258
0325
0330
1327
1127

Lançador

Local

A 1 de Maio a NASA levou a cabo o primeiro de uma série de voos a partir da Ilha
de Roi-Namur, parte do Atol de Kwajalein no Pacífico, com a carga MOSC do
Laboratório de Investigação da Força Aérea. O voo, NASA 41.100DR, libertou
uma nuvem de vapor de samário para investigar a utilização de 'nuvens espaciais
de óxidos metalizados' para suprimir os distúrbios ionosféricos que interferem nos
sinais de rádio. O voo foi financiado pelo US Air Force Space Test Program. A 7
de Maio, foram realizados mais dois lançamentos desde Kwajalein para a
Universidade do Illianois (Equatorial Vortex Experiment - EVEX), e um segundo
lançamento MOSC, 41.102DR, foi lançado a 9 de Maio (Imagem ao lado).
A 7 de Maio foi lançada a missão REXUS-14 a partir de Kiruna. O lançamento
teve lugar às 0400UTC e o foguetão-sonda Improved Orion atingiu uma altitude de
81,5 km, descendo a 40 km a Norte de Esrange. Uma missão semelhante (REXUS13) foi lançada às 0400UTC do dia 9 de Maio também utilizando um foguetãosonda Improved Orion desde Kiruna. A bordo do REXUS-13 encontravam-se
quatro experiências desenvolvidas por estudantes (CERESS, MUSCAT, StrathSatR e SOLAR).
O ministério da defesa francês lançou um míssil M51 a partir do submarino Le
Vigilant fundeado na costa da Bretanha a 5 de Maio, mas foi destruído após uma
falha no primeiro estágio e não atingiu o apogeu.
Às 0500UTC do dia 11 de Maio a NASA levou a cabo o lançamento da missão
Far-ultraviolet Off Rowland-Circle for Imaging and Spectroscopy (FORTIS)
utilizando um foguetão-sonda Black Brant-IX desde White Sands. Desenvolvido
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pela Universidade de Johns Hopkins, Baltimore, o objectivo do FORTIS foi o de explorar os mistérios da radiação ultravioleta que
escapa dos confins poeirentos das galáxias utilizando um telescópio seis vezes mais sensível do que os aparelhos utilizados
anteriormente.
A China anunciou o lançamento de um foguetão-sonda sub-orbital de grande altitude a 13 de Maio atingindo uma altitude de mais
(mas na ordem de) de 10.000 km, e possivelmente na ordem dos 30.000 km.
O anuncio chinês referia que havia sido levada a cabo uma experiência de libertação de uma nuvem de bário por volta de '1 wan'
(10000) km, e que o foguetão havia chegado a uma altitude superior a '1 wan' km, mas não especificou muito mais. O
Departamento de Defesa dos Estados Unidos relatou que seguiu o lançamento numa trajectória perto da altitude geossíncrona com
uma reentrada 'sobre o Oceano Índico': como a altitude geossíncrona é de 35.780 km, a frase vaga 'perto da altitude geossíncrona'
parece implicar mais um apogeu próximo de 30 a 35 mil km do que 10 mil km. Porém, os serviços de inteligência norteamericanos têm sugerido a possibilidade da realização de um teste ASAT na altitude geossíncrona.
Para memória futura, a completa declaração da Tenente-coronel Catherine Wilkinson, do Departamento de Defesa, gentilmente
cedida pelo Tomotaro Inoue do Kyodo News, é: "Nós detectamos um lançamento a 13 de Maio a partir da China. O lançamento
parece estar numa trajectória balística perto da órbita terrestre geossíncrona. Nós detectamos vários objectos durante o voo mas não
observamos a inserção de qualquer objecto em órbita e não permanecem no espaço quaisquer objectos associados a este
lançamento. Baseados nas observações, determinamos que os objectos reentraram na atmosfera sobre o Oceano Índico. Qualquer
questão deverá ser remetida para o governo chinês."
O foguetão-sonda parece ter sido lançado numa trajectória inclinada 32º para SE de Xichang (baseado nos NOTAM disponíveis) e
segundo os relatos em nasaspaceflight.com, o seu voo foi observado no SE da China e em Hong Kong.
A carga científica magnetosférica do Kunpeng-7 transportava uma sonda Langmuir, detectores de partículas, um magnetómetro, e
uma experiência de libertação de bário. Devido ao relativamente pouco usual secretismo antecedendo o lançamento, algumas
análises realizadas concluíram que esta era uma missão militar. O único grande programa militar anteriormente conhecido que foi
lançado desde Xichang em anos recentes, foi o programa do teste anti-satélite; o foguetão-sonda para a missão Kunpeng-7 foi
referido como procedendo do CASIC e foi provavelmente uma variante do míssil DF-21 utilizado nesse programa ou o seu primo
DF-31. É de facto possível que este lançamento tenha servido para qualificar uma nova variante do lançador destinada a transportar
uma carga ASAT de grande altitude - mas não existe qualquer evidência que tal carga foi transportada nesta missão em particular.
Este é o voo sub-orbital de maior altitude desde a missão Gravity Probe A em 1946, e possivelmente desde a missão Blue Scout Jr
O-2 em 1961. Se o foguetão-sonda atingiu 30.000 km, o seu voo pode ter tido uma duração de 8 a 9 horas e ter impactado no
Oceano Índico - movendo-se para Este na primeira hora, e depois para sudoeste à medida que abrandava e era «apanhado» pela
rotação da Terra, passando talvez sobre a Malásia e Sumatra, e depois de novo para Este na hora final da descida. Os voos como
este podem ser de certa forma descritos como foguetões-sonda, mas o termo mais preciso é 'sonda vertical', que foi utilizado para
descrever voos sub-orbitais soviéticos e norte-americanos nos anos 60 e 70.
Ao contrário dos típicos voos dos foguetões-sonda ou dos mísseis balísticos intercontinentais, e apesar deste lançamento ser suborbital, possuiu mais do que energia orbital, o que o coloca numa categoria especial; eu atribuo ao lançamento a pseudo-designação
oficiosa da 'série U' ('U' de 'uncataloged' ou 'unusual'), 2013-U01. Estimo que o lançamento tenha tido uma energia C3 ('specific
binding energy, -GM/a) de pelo menos -42 km^2/s^2 e talvez tanto como -19, (em comparação com um C3 de LEO de cerca de -53
e um GTO C3 de -16; C3>=0 é necessário para a velocidade de escape terrestre). Também penso ser útil caracterizar as órbitas pela
sua energia específica total ETOT, ETOT = GM/R (Terra) - GM/2a, que representa a soma da energia cinética e potencial em
relação a um ponto inercial no geóide - ETOT é de apenas 2*C3 mais uma constante.
Para este lançamento a ETOT foi entre 41 e 53
nestas unidades comparadas com 33 para LEO e 54
para GTO. Por comparação, os voos de foguetõessonda possuem tipicamente valores de C3 = -118,
ETOT = 3 e os ICBM têm C3 = -80, ETOT = 21.
(ETOT é definido como a soma da energia cinética e
potencial no apogeu)
A 17 de Maio a agência MDA (Missile Defence
Agency) lançou um ARAV-C de dois estágios a
partir de Kauai e interceptou-o com um míssil Aegis
SM-3. O Pensa-se que o ARAV-C utiliza os motores
de combustível sólido Talos e Castor 1.
Às 1327UTC do dia 22 de Maio a Força Aérea dos
Estados Unidos lançou um míssil balístico
intercontinental Minuteman-III na missão GT207GM a partir do silo LF-04 da Base Aérea de
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Vandenberg, Califórnia (imagens ao lado). Este foi um teste operacional do sistema e a ogiva caiu no Oceano Pacífico pelo de
Kwajalein.
No dia 23 de Maio de 2013 o Centro de Lançamento de
Alcântara (CLA) realizou com sucesso o lançamento do
Foguete de Treinamento Básico (FTB) dentro das
actividades da Operação Falcão I/2013 (Imagem em
baixo). A operação, iniciada no dia 21 teve por objectivo
realizar o lançamento e rastreio do veículo de treino, com
a finalidade de realizar o treino operacional do Centro de
Lançamento, bem como a obtenção de dados para a
qualificação e a certificação do foguetão-sonda.
O foguetão-sonda seguiu conforme os parâmetros
previstos para este tipo de operação e foi lançado às
1129UTC e voou 167,8 segundos até atingir a área de
impacto determinada. O veículo atingiu 31,8 km de
altitude máxima em apenas 76 segundos de voo. Do local
de lançamento até ao impacto no oceano, o FTB
percorreu 18,01 km em linha recta.
A Operação Falcão I/2013 envolveu 100 servidores do
CLA e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e contou, também, com a participação da equipe de
Alcântara do Instituto Nacional de
Pesquisas
Espaciais
(INPE)
responsável pela recepção de dados
do veículo lançado. Na operação,
pela primeira vez foram testados
dois novos sistemas, um de
controlo operacional e disparo e
outro de interfonia para contacto
entre as equipes.
O lançamento foi acompanhado por
30 alunos e professores da Escola
Caminho das Estrelas, situadas nas
dependências
do
Centro
e
responsável por ministrar o ensino
fundamental
regular
aos
dependentes do efectivo civil e
militar da unidade, além de atender
à comunidade local. O próximo
lançamento será de um Foguete de
Treinamento Intermediário (FTI),
em Junho, durante a Operação
Águia I/2013.
O FTB tem um comprimento total de 3,05 metros e um peso total de 68,3 kg, dos quais 29,2 kg corresponde ao propolente. O seu
diâmetro é de 0,127 metros. O veículo é capaz de atingir um apogeu de cerca de 30 km com uma inclinação de 82º na rampa de
lançamento e o seu tempo total de voo é de 166 segundos
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Cronologia Astronáutica (LXXXIX)
Por Manuel Montes
-18 de Abril de 1953: Voa desde Kapustin Yar o primeiro míssil soviético R-11. É
também o primeiro a empregar propergóis armazenáveis (ácido nítrico e querosene).
Dotado com um motor S2.253, desenvolvido pelo OKB-2 de Isayev, substitui os já
velhos R-1, que precisam de uma manutenção excessiva devido á utilização de
oxigénio líquido. O R-11 (denominado no Ocidente de Scud-B) será declarado
operacional a 13 de Julho de 1955.
-28 de Abril de 1953: O relatório de Allen e Alfred J. Eggers do Ames sobre as
características aerodinâmicas que deve ter um corpo durante a reentrada atmosférica
é finalmente publicado mas mantido em segredo. Não será desclassificado até dentro
de seis anos.
-Maio de 1953: Termina a produção dos primeiros 12 mísseis Redstone no Redstone
Arsenal, Huntsville, Alabama. Durante o processo, os engenheiros realizaram
algumas modificações no desenho original, incluindo alterações nas dimensões de
algumas peças da fuselagem. Durante os próximos meses, serão preparados para um
intensivo plano de testes, para o qual se programaram 75 missões (apesar de só se
realizarem 37, muitas delas marcadas em transferências tecnológicas para outros
projectos, como o míssil Jupiter).
-Maio de 1953: Os soviéticos começam a considerar a utilização de bombas
termonucleares a bordo de mísseis balísticos intercontinentais.
-22 de Maio de 1953: O quartel geral da US Air Force ordena ao Air Research and Development Command (ARDC) o início do
programa Feed Back em princípios de Junho, de maneira que fique integrado no programa Atlas, o seu proposto foguetão lançador.
Também se ordena investigar a possibilidade de começar o desenvolvimento de um sistema de energia nuclear para alimentar um
satélite. Em Agosto, pessoal do ARDC visita a RAD Corporation e confirma que deveria iniciar-se o desenvolvimento de um
satélite de imediato, ainda não estando disponível a carga útil idealizada para a missão inicial de reconhecimento.
-Junho de 1953: Korolev solicita formar parte do Partido Comunista. Desta forma, pretende assegurar-se um apoio político sem o
qual poderia ver-se impedido, devido ao seu passado incerto, de prosseguir com o seu trabalho no campo dos mísseis. A sua
candidatura é aceite no mês seguinte.
-6 de Junho de 1953: O foguetão-sonda Viking-10 sofre um grave percalço durante um teste estático. Produz-se una explosão e um
incêndio na zona posterior, o qual destrói o cilindro de combustão e vários outros componentes. O veículo deverá ser retornado ao
fabricante, que se encarregará de reconstrui-lo e colocá-lo pronto para outra tentativa um ano mais tarde, além de investigar o que
terá acontecido e tomar as medidas necessárias para corrigir o problema.
-13 de Junho de 1953: Despega desde White Sands o foguetão-sonda Hermes A-3A número 2. A
sua missão é concluída com êxito.
-16 de Junho de 1953: Com a intenção de controlar o gasto militar, o Secretario de Defensa norteamericano, Charles E. Wilson, ordena uma revisão do programa de mísseis. É formado o Guided
Missiles Study Group, o qual recomendará medidas de corte de despesas. Eisenhower prefere
potenciar o armamento nuclear para controlar os soviéticos, poupando ao mesmo tempo dinheiro em
outros sectores militares. A revisão do programa de mísseis irá influenciar o arsenal de veículos que
depois estará à disposição do país para lançar satélites artificiais.
-26 de Junho de 1953: É criado em Moscovo um novo ministério especial. O enigmático "Ministério
de Construção de Máquinas de Tamanho Mediano" estará dedicado a fabricar mísseis. Será dirigido
por V.A. Malyshev.
-27 de Junho de 1953: A revista Collier's publica a sua sétima incursão no âmbito da exploração espacial, e fá-lo dedicando as suas
páginas a una pequena estação orbital. O complexo estaria habitado só por macacos rhesus treinados, e serviria para estudar o
comportamento destes animais na microgravidade e os efeitos da radiação cósmica y solar.
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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