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Na Capa: O lançamento da missão militar NROL-65 desde a Base Aérea de Vandenberg. Imagem: ULA.
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Campanha da ANIMAL Contra as Touradas em Portugal

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

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

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

Para mais informações, por favor contacte a ANIMAL 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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Ignição!
Conduz-me à Lua
Graças aos avanços nas ligações
eléctricas desenvolvidas para o
espaço, alguns pilotos de corridas
conduzem agora carros mais leves e
potencialmente mais rápidos, em
competições na Terra.
Sofisticadas técnicas de ligação
desenvolvidas para satélites da ESA
estão agora a ser usadas em carros
de Fórmula Um, melhorando a sua
performance e peso.
«Identificamos uma necessidade no
mercado espacial, em que são
necessárias
ligações
robustas,
flexíveis e leves, capazes de
aguentar grandes forças,» disse Terry McManus, gestor de projecto da divisão de espaço da empresa sedeada no Reino Unido,
Tekdata’s Cryoconnect.
No espaço, a Cryoconnect começou a usar materiais que se tornam supercondutores às baixas temperaturas no espaço. Também
desenvolveram um método de ligar os fios de numa configuração plana em forma de tear. Estes feixes lisos de cabos eléctricos voam
em numerosas plataformas espaciais.
A companhia desenvolveu os ‘arreios’ de fios para um dos instrumentos do aparelho da ESA, Herschel, também foi produzido um
arreio para o Instrumento de Alta Frequência do Planck da ESA, para funcionar a apenas um décimo de grau acima do zero absoluto
para pesquisar a luz remanescente do Big Bang.
A Cryoconnect também está a trabalhar nos arreios dos três instrumentos do Telescópio Espacial Internacional, James Webb, o
sucessor dos observatórios Hubble e Spitzer.
Estes sistemas eléctricos exigem uma boa dose de inovação. «A componente que conseguimos trazer à equação foi a selecção de
materiais exóticos bem como a metodologia da trama,» disse Terry.
Há três anos, a Tekdata decidiu trazer o que tinham aprendido no espaço para usar no desporto automóvel.
«Muitas das nossas soluções espaciais são mais avançadas do que a atual tecnologia disponível no mercado do desporto automóvel.
As equipas têm confiado na mesma tecnologia durante vários anos,» disse o gestor de negócio da Tekdata, Mike Tickner, que tem
experiência em desenhar e construir sistemas de ligação para carros de Formula Um.
“Estamos a transferir as melhores práticas do espaço para o automobilismo,” disse Terry, mas, ao contrário do que acontece no
espaço, a Tekdata ainda usa os tradicionais fios de cobre nos carros.
O que mudou foi a forma como os cabos estão enrolados. Tipicamente, os cabos eléctricos são enrolados num arreio redondo mas a
Tekdata criou um sistema plano, como o dos satélites.
Nos carros de corrida torna-se assim mais fácil encaixá-los debaixo do assento, por baixo da carroçaria ou no corpo do carro. «Pode
ficar liso, é flexível e encaixa em sítios em que um cabo tradicional não caberia,» disse Mike.
Isto quer dizer que a aerodinâmica do carro deixa de estar comprometida pela colocação dos cabos. Isto pode levar a uma melhor
performance e a um menor peso, o que é crucial na corrida. Elementos como a caixa de velocidades também podem ser ligados de
forma diferente, maximizando o espaço, e tornando o carro potencialmente menos pesado.
Notícia e imagem: ESA

Novos detalhes sobre o foguetão CZ-6 Chang Zheng-6
O SAST revelou mais detalhes sobre o novo foguetão CZ-6 Chang Zheng-6 durante a 5ª Conferência CSA-IAA sobre Tecnologia
Espacial Avançada. Pela primeira vez foi revelada uma fotografia do CZ-6 numa plataforma móvel de lançamento.
O CZ-6 necessita de sete dias para ser preparado para o lançamento. Foi também revelado um modelo melhorado, o CZ-6A Chang
Zheng-6A, com propulsores laterais que é capaz de colocar 4.000 kg em órbita SSO.
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O SAST também introduziu um novo estágio superior, o TY-1, que utiliza propolentes armazenáveis e será capaz de ser reactivado
em órbita mais do que uma vez para colocar satélite em diferentes órbita e de forma rápida.

Explorando o subsolo marciano
Há muito mais em Marte do que aquilo que pode ser visto a olho nu. Usando a tecnologia de radar, a Mars Express pode ‘ver’ vários
quilómetros abaixo da superfície.
O radar cria imagens de subsuperfície de Marte, enviando ondas de rádio de baixa frequência em direcção ao planeta, ondas estas
que são reflectidas por qualquer superfície com que se deparem.
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Se bem que a maioria dos raios são reflectidos pela superfície do planeta, alguns conseguem penetrar o subsolo até se encontrarem
com as superfícies que separam diferentes materiais, tais como as que separam rochas, água e gelo.
Analisando o eco – a sua intensidade e tempo de retorno – a Mars Express consegue determinar a que profundidade estão as
diferentes capas.
Esta imagem de radar mostra um corte de 5.580 quilómetros de longitude através das terras altas do sul de Marte, e foi criada pouco
depois de o instrumento MARSIS (Radar Avançado para a Investigação da Ionosfera e do Subsolo de Marte) ter entrado ao serviço,
no ano de 2005.
O lado direito é dominado pela vasta Bacia de Hellas. Com 7 km de profundidade e 2300 km de largura, é uma das maiores bacias
de impacto do Sistema Solar.
O pico brilhante mesmo à esquerda do centro corresponde ao pólo sul de Marte. E é aqui que o radar demonstra todo o seu potencial,
porque por baixo de uma grossa capa de dióxido de carbono e gelo detecta múltiplas camadas de gelo e pó.
Estas formações, conhecidas como os Depósitos
Estratificados do Pólo Sul, estendem-se até uma
profundidade de 4 quilómetros. Pensa-se que são o
resultado de diferentes ciclos de alterações
climáticas que afectaram Marte, provocando
variações na sedimentação do pó e do gelo.
Graças ao radar, os cientistas estimaram que estes
depósitos estratificados contêm água suficiente
agua como para cobrir todo o planeta com uma
capa líquida de 11 metros de profundidade.
Notícia e imagem: ESA

ISRO adia lançamento do
GSAT-14
O lançamento do satélite de comunicações GSAT14 que estava previsto para as 1120UTC do dia 19
de Agosto, foi adiado devido a problema técnicos
com o foguetão lançador.
Durante o processo de abastecimento do segundo
estágio do foguetão GSLV-D6, foi observada uma
fuga de propolente já na fase final da contagem
decrescente. Isto obrigou a que os especialistas da
agência espacial indiana decidissem proceder ao
adiamento do lançamento. Aparentemente a fuga
surgiu após a finalização do abastecimento de
oxigénio líquido e quando se iniciava o
abastecimento de hidrogénio líquido.
O veículo encontrava-se na Plataforma de
Lançamento SLP do Centro Espacial Satish Dawan
SHAR, Ilha de Sriharikota. Após o adiamento os
especialistas procederam à remoção dos
propolentes do segundo estágio, do estágio
criogénico e dos quatro propulsores laterais, e de
seguida foi transportado de volta para o edifício de
integração vertical para determinar o que causou a
fuga de propolentes.
Uma nova data de lançamento será anunciada
oportunamente.
Imagem: ISRO
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Três universidades, um desafio
Após meses de análises e de testes, a equipa do Telescópio Espacial Kepler termina as suas tentativas para recuperar o observatório e
está agora a considerar que novas pesquisas pode levar a cavo na sua condição actual.
Dois dos quatro sistemas giroscópicos do Kepler, que são utilizados para orientar o veículo com precisão, deixaram de funcionar,
com o primeiro a ser perdido em Julho de 2012 e o segundo em Maio de 2013. Os esforços dos engenheiros para restaurar pelo
menos um dos sistemas, não foram bem
sucedidos.
O Kepler finalizou a sua missão principal em
Novembro de 2012 e iniciou a sua missão
prolongada de quatro anos nessa altura. Porém,
o observatório necessite de três sistemas de
orientação funcionais para continuar a sua
busca por exoplanetas do tamanho da Terra,
que são planetas no exterior do Sistema Solar,
orbitando estrelas como o Sol no que é
denominada como ‘zona habitável’ – uma zona
em torno dessas estrelas onde a temperatura à
superfície desses planetas seja compatível com
a existência de água líquida. À medida que os
cientistas analisam os dados anteriormente
recolhidos, a equipa do Kepler também está a
analisar se o telescópio espacial pode levar a
cabo um tipo distinto de programa científico,
incluindo a busca de exoplanetas, utilizando os
restantes dois sistemas de orientação.
A 8 de Agosto os cientistas realizaram um teste de performance de sistemas para avaliar as actuais capacidades do Kepler. Foi
determinado que o Sistema 2, que falho em 2012, não pode proporcionar a orientação necessária para a obtenção de dados
científicos. O observatório foi de novo colocado no seu ponto de repouso, que é uma configuração estável onde o Kepler utiliza
pequenos motores para controlar a sua orientação com uma utilização mínima de propolente.
Um estudo de engenharia será levado a cabo sobre as modificações necessárias para gerir as operações científicas com o
observatório a utilizar uma combinação dos seus restantes sistemas de orientação e os seus pequenos motores para o controlo de
atitude.
Tendo por base as contribuições da comunidade científica em resposta ao apelo anunciado a 2 de Agosto, a equipa do projecto
Kepler irá realizar um estudo para identificar possíveis oportunidades científicas para o futuro do Kepler. Dependendo do resultado
destes estudos, que se espera estarem finalizados em finais de 2013, a NASA irá determinar a prioridade científica da missão do
Kepler. Tal análise pode incluir uma análise de prioridade em relação a outras missões astrofísicas da NASA que competem por
fundos operacionais para o próximo ano.
Notícia baseada num texto da NASA

As manobras misteriosas do
Shiyan-7
No passado dia 19 de Julho, a China colocou em
órbita três satélites a partir do Centro de
Lançamento de Satélites de Taiyuan. Apresentados
como satélites de demonstração tecnológica, o
Chuangxin-3, Shiyan Weixing-7 e Shijian-15, têmse dedicado às suas tarefas em órbita terrestre.
No entanto, um destes satélites parece
particularmente activo, executando constantes
alterações de órbita e realizando aproximações a
outros satélites numa sucessão de manobras que
têm feito levantar a curiosidade dos especialistas
Ocidentais.
O satélite SY-7 Shiyan-7 já havia realizado
manobras de aproximação ao satélite CX-3
Em Órbita – Vol.13 – N.º 140 / Setembro de 2013
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Chuanxing-3, no entanto no dia 18 de Agosto realizou uma manobra que o levou perto do satélite SJ-7 Shijian-7 que foi lançado a 5
de Julho de 2005 pelo foguetão CZ-2D Chang Zheng-2D (Y6) a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. A própria
história do satélite SJ-7 está povoada de alterações orbitais seguidas de longos períodos de decaimento orbital. A sua última manobra
foi realizada em Janeiro de 2013, tendo vindo a perder altitude desde então.
Crê-se que o satélite SY-7 esteja equipado com o primeiro braço robótico desenvolvido pela China e que o satélite possa assim ser
capaz de capturar outros objectos em órbita. Em resultado das manobras previamente executadas, seria de esperar que o SY-7 viesse
a levar a cabo um encontro orbital com o satélite CX-3. Porém, e de forma inesperada, o satélite acabaria por ficar a apenas 2 km do
SJ-15 numa órbita com um perigeu a 565 km e apogeu a 610 km.
Os verdadeiros objectivos destas manobras não serão certamente conhecidos num futuro próximo, mas estes desenvolvimentos só
vêm mais uma vez provar que a China encontra-se de vento em popa no desenvolvimento das tecnologias espaciais e que no futuro
será de esperar um considerável aumento da actividade espacial chinesa.

China prepara primeiro CZ-5
Na China decorrem os preparativos para o
lançamento do primeiro foguetão da nova
família de lançadores CZ-5 Chang Zheng-5.
Os trabalhos de preparação do primeiro 1º
estágio que será utilizado na missão inaugural
estão quase finalizados e no Centro de
Lançamento de Satélites Wenchang decorrem
em bom ritmo os trabalhos finais de construção
das plataformas de lançamento.
O voo inaugural do foguetão CZ-5 está previsto
para 2016, mas alguns componentes deverão ser
testados mais cedo em 2014 com o foguetão CZ7 Chang Zheng-7.

Irão vai lançar Sharifsat
O Presidente da Universidade de Tecnologia
Sharif, Reza Rousta Azad, afirmou que os
especialistas iranianos finalizaram a construção de um satélite, denominado SharifSat, e que este foi já entregue à Agência Espacial
Iraniana para ser colocado em órbita brevemente.
O SharifSat tem uma massa de cerca de 50 kg e deverá ser colocado numa órbita com um perigeu a 350 km e apogeu a 500 km por
um foguetão Safir-B1.
O satélite terá como função a obtenção de imagens da superfície da Terra com uma resolução inferior a 10 metros. Mais de 150
estudantes universitários iranianos e outros académicos estiveram envolvidos no projecto de desenvolvimento e construção do
SharifSat.
…
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Voo espacial tripulado
Obituário
Charles Gordon Fullerton (1936 – 2013)
O Piloto de Teste Charles Gordon Fullerton não só realizou duas missões
espaciais a bordo do vaivém espacial, mas também, e após abandonar a
NASA, foi piloto de um avião que colocou um satélite em órbita.
A 5 de Abril de 1990, Gordon Fullerton foi o Comandante de um avião B-52
da NASA especialmente modificado que lançou um foguetão Pegasus a uma
altitude de 13 km, que transportou um pequeno satélite de comunicações para
a marinha dos Estados Unidos e uma carga científica da NASA. O foguetão
desceu 366 metros e o seu motor entrou em funcionamento; nove minutos
mais tarde e três estágios depois, os satélites estavam em órbita terrestre a
uma altitude de 583 km. Após esta missão, Fullerton participou em cinco
outros voos com o foguetão Pegasus.
Como astronauta Fullerton serviu como Piloto da missão STS-3 em Março de
1982, uma missão orbital de 8 dias para testar o vaivém espacial Columbia,
durante a qual ele e o Comandante Jack Lousma operaram o sistema de
manipulação remota e o conjunto científico OSS-1. A missão STS-3 foi
prolongada por um dia devido a problemas relacionados com as condições
meteorológicas na Base Aérea de Edwards, Califórnia, o principal local de
aterragem. A missão tornar-se-ia na única missão do vaivém espacial a aterrar
em White Sands, Novo México.
Em Julho de 1985, Gordon Fullerton foi Comandante da missão STS-51F, o
voo do Spacelab-2. A tripulação de sete membros ultrapassou uma abortagem
no lançamento, uma segunda abortagem (desta vez para órbita) quando um
dos motores principais do Challenger se desactivou durante o lançamento, e numerosos problemas de equipamento durante a missão.
Charles Gordon Fullerton nasceu a 11 de Outubro de 1936, em Rochester, Nova Iorque, e cresceu no Orégão, formando-se no Liceu
U.S. Grant em Portland. De seguida frequentou o Instituto de Tecnologia da Califórnia, recebendo um bacharelato (1957) e um
mestrado (1958) em Engenharia Mecânica.
Enquanto trabalhava no seu mestrado no CalTech, Fulerton esteve empregado pela Hughes Aircraft em Culiver City, Califórnia,
como engenheiro desenhador mecânico. Após finalizar a sua formação em Julho de 1958, ingressou na Força Aérea, frequentando o
treino de piloto em Geórgia, Texas, e Kansas. Entre 1961 e 1964 foi piloto de B-47 com a 303ª Bomb Wing do Comando Aérea
Estratégico estacionado na Base Aérea de Davis-Monthan, Arizona.
Fullerton frequentou a Escola de Pilotos de Investigação Aeroespacial na Base Aérea de Edwards, Califórnia, em 1965, e de seguida
deslocou-se para a Base Aérea de Wright-Paterson, Ohio, como piloto de teste de bombardeiros. Foi aqui, em Junho de 1966, que foi
seleccionado para o programa MOL (Manned Orbiting Laboratory) da Força Aérea dos Estados Unidos. Três anos mais tarde, após
o cancelamento do MOL, foi transferido para a NASA como astronauta.
Como piloto, Fullerton acumulou mais de 14.000 horas de voo em 115 tipos distintos de aviões, incluindo planadores.
Com a NASA Fullerton serviu na equipa de apoio da Apollo-14 e da Apollo-17, e como capcom para as missões Apollo-14 até
Apollo-17. Foi um dos primeiros astronautas designados para o programa do vaivém espacial e em 1978 foi designado para uma das
duas tripulações para o programa ALT (Approach and Landing Test). No ano seguindo, Fullerton e o Comandante Fred Haise
voaram duas missões a bordo do vaivém espacial Enterprise acopladas ao dorso do avião de transporte SAC (Shuttle Aircraft
Carrier) e três voos planados do vaivém, incluindo a primeira missão. Em Março de 1978 juntou-se ao grupo de astronautas
seleccionados para os primeiros testes orbitais do vaivém espacial.
Após a sua segunda missão espacial, Fullerton escreveu um relatório para a NASA que criticou alguns dos planos da agência para a
estação espacial Freedom. Fullerton deixou o grupo de astronautas em Outubro de 1986 para se tornar um piloto de teste
aeroespacial no Centro de Investigação Ames-Dryden da NASA na Base Aérea de Edwards. Foi piloto de projecto para o avião de
transporte B-52, para o veículo Landing Systems Research Aircraft (um Convair 990 da NASA especialmente modificado) e do F-18
SRA (Systems Research Aircraft). Posteriormente serviu ainda como piloto para o programa PCA (Propulsion Controlled Aircraft).
Reformou-se da Força Aérea dos Estados Unidos com a patente de coronel após 30 anos de serviço em Julho de 1988.
Em Dezembro de 2000 Fullerton sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou incapacitado. Faleceu a 21 de Agosto de 2013.
Em Órbita – Vol.13 – N.º 140 / Setembro de 2013
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Actividade extraveícular
Rússia VDK-34
Teve lugar no dia 16 de Agosto de 2013 mais uma
actividade extraveícular (passeio espacial)
realizada por dois cosmonautas russos.
Os Engenheiros de Voo Fyodor Yurchikhin e
Alexander Misurkhin realizaram o primeiro de
dois passeios espaciais para prepararem a estação
espacial internacional para a chegada de mais um
módulo orbital russo que será lançado em
Setembro de 2014.
Este foi o 172º passeio espacial realizado para a
montagem ou manutenção da ISS. Yurchkhin
envergava um fato espacial extraveícular Orlan
diferenciado pelas suas listas vermelhas, enquanto
que o fato de Misurkhin estava diferenciado com
listas azuis.
Os dois homens abandonaram o módulo espacial
Pirs às 1436UTC com o objectivo de continuarem
os trabalhos de reorientação de cabos de
fornecimento de energia e de dados Ethernet que
serão necessários para o módulo MLM. A primeira
tarefa dos dois homens foi a montagem do
guindaste telescópico Strela com o objectivo de
poderem deslocar equipamento e eles próprios no
exterior da estação espacial. O guindaste foi
utilizado para a colocação de painéis de ligação no
exterior dos módulos Pirs e Zvezda. Os dois
homens também procederam à instalação do painel
experimental Vinoslivost no exterior do módulo
Pirs. Este painel transporta várias amostras de
diferentes materiais que assim ficarão durante
algum tempo expostos às duras condições do
espaço exterior para assim se aferir dos seus
efeitos. Muitos destes materiais poderão no futuro
ser utilizados na construção de veículos espaciais
ou de outras experiências que tenham a
necessidade de suportar tais ambientes hostis.
Esta saída para o exterior da ISS estava
originalmente prevista para ter uma duração de 6
horas e 30 minutos, porém os dois homens
permaneceram no exterior durante 7 horas e 29
minutos, estabelecendo assim um novo recorde de duração para uma actividades extraveícular russa que anteriormente se encontrava
nas 7 horas e 16 minutos e que havia sido estabelecido ainda durante a utilização da estação espacial Mir em 1990.

Actividade extraveícular Rússia VDK-35
No espaço de uma semana dois cosmonautas russos realizaram uma segunda actividade extraveícular para a manutenção da estação
espacial internacional. A saída para o exterior da ISS teve início às 1134UTC do dia 22 de Agosto de 2013, a partir do módulo Pirs.
Este foi o 173º passeio espacial para a montagem ou manutenção da estação espacial internacional e nela participaram Fyodor
Yurchikhin e Alexander Misurkhin.
Fyodor Yurchikhin deveria utilizar o fato extraveícular Orlan-MK 5 (com listas vermelhas) enquanto que Misurkhin deveria utilizar
o fato extraveícular Orlan-MK 6 (com listas azuis). No entanto, Yurchikhin decidiu trocar o seu fato pelo fato n.º 4 (com listas
azuis).
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O objectivo desta saída para o espaço foi a substituição de uma experiência de comunicações por laser por um sistema de câmara
óptica, além de se proceder à deslocação de um ponto de fixação na fuselagem da estação e realizar a inspecção de um número de
zonas para se tentar determinar a razão que levou a que uma cobertura
de uma antena se soltasse à dias atrás.
O Centro de Controlo de Korolev havia inicialmente remover das
actividades a serem realizadas pelos dois cosmonautas, a instalação de
uma estação de trabalho bem como a recolocação do sistema de
fixação a ela associado. Porém, os dois homens decidiram proceder à
sua instalação mesmo com o problema que levou o centro de controlo
a remover esta tarefa. Aparentemente, existem um desalinhamento na
sua configuração, porém este só é observado numa determinada
posição que pode ser no entanto corrigida por meios mecânicos.
A cobertura da antena que se separou da ISS foi observada e filmada
pelos tripulantes da estação espacial. Durante esta actividade
extraveícular, os dois cosmonautas apertarem todos os parafusos de
fixação das restantes coberturas.
Antes de regressarem ao módulo Pirs, os dois homens exibiram uma
bandeira russa no exterior da ISS celebrando assim o Dia da Bandeira
que se comemorava naquele país. A actividade extraveícular terminou
às 1732UTC, após 5 horas e 58 minutos no exterior.
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Lançamentos orbitais em Agosto de 2013
Em Agosto de 2013 foram levados a cabo 6 tentativas de lançamentos orbitais sendo todas bem sucedidas e colocados em órbita 11
satélites operacionais (4 destes foram transportados a bordo do HTV-4 e serão colocados em órbita posteriormente). Desde 1957 e
tendo em conta que até ao final de Agosto de 2013 foram realizados 4955 lançamentos orbitais bem sucedidos, 437 lançamentos
foram realizados neste mês o que corresponde a 8,8% do total e a uma média de 7,9 lançamentos por ano neste mês. É no mês de
Janeiro no qual se verificam menos lançamentos orbitais (294 lançamentos que correspondem a 5,9% do total de lançamentos com
uma média de 5,3 lançamentos) e é no mês de Dezembro onde se verificam mais lançamentos orbitais (492 lançamentos que
correspondem a 9,9% do total de lançamentos com uma média de 8,9 lançamentos). Até ao final de Agosto de 2013, o total de
lançamentos orbitais em 2013 corresponde a 0,91% do total de lançamento desde 1957, tendo sido realizadas 5300 tentativas de
lançamentos orbitais das quais 345 falharam (valores corrigidos em relação à última edição do Boletim Em Órbita).
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Japão lança HTV-4 para a ISS
O Japão lançou o seu quarto veículo de carga para a ISS no dia 3 de Agosto de 2013. O HTV (H-II Transfer Vehicle) é totalmente
desenhado e fabricado no Japão, sendo para além do módulo Kibo, a contribuição desta país para a estação espacial internacional.
Tendo feito a primeira missão em Setembro de 2009, o HTV-1 (TDV – Technical Demonstration Vehicle) demonstrou as suas
capacidades autónomas e de voo, ao mesmo tempo que transportava 4.500 kg de carga para a ISS.

O HTV ‘Kounotori’
O veículo HTV (H-II Transfer Vehicle) foi baptizado com o nome Kounotori após um concurso nacional para escolher um nome
para o veículo. ‘Kounotori’ significa ‘Cegonha Branca’.
Aspecto geral do HTV ‘Kounotori’. O
PLC transporta a carga que será utilizada
a bordo da ISS. O ULC alberga a
denominada Exposed Pallet que por sua
vez transporta experiências externas ou
unidades de substituição orbital. A parte
inferior do veículo é composta por dois
módulos: um módulo de aviónicos (que
consiste nos sistemas de navegação e
controlo, sistemas de comunicações,
sistemas de tratamento de dados, e
sistemas de fornecimento de energia) e o
módulo de propulsão (que contém o motor
principal, motores de manobras e tanques
de propolentes). Imagem: JAXA.

Várias cargas têm de ser
transportadas de forma
regular
para
estação
espacial
internacional
durante o seu período
operacional. Estas cargas
incluem água, alimentos,
roupas, equipamentos de
investigação, unidades e
amostras experimentais, e
equipamentos
de
manutenção.
O HTV é um veículo de
transporte não tripulado
que tem um comprimento
de 9,8 metros e um
diâmetro máximo de 4,4
metros. A sua massa inicial no lançamento é de 16.500 kg, podendo transportar uma carga total de 6.000 kg acomodada nos
contentores logísticos. O Kounotori possui dois tipos de contentores logísticos: o PLC (Payload Logistics Carrier) onde os
tripulantes podem trabalhar no interior do HTV quando este está ancorado à ISS, e o ULC (Unpressurized Logistics Carrier) que é
utilizado para transportar dispositivos experimentais para serem colocados no exterior da ISS nas Exposed Facilitys do módulo
experimental japonês Kibo.
O HTV junta-se assim uma frota de veículos logísticos que fazem o transporte de mantimentos e equipamentos para a ISS, mas
diferencia-se destes pois possui a capacidade de transportar dois tipos de carga, isto é, materiais utilizados no interior e no exterior
da ISS.
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Os múltiplos dispositivos electrónicos transportados no módulo de aviónicos e os motores do módulo de propulsão, constituem a
parte posterior do Kounotori e permitem ao veículo alterar a sua órbita para assim poder acoplar com a ISS. O Kounotor é assim a
culminação de tecnologias desenvolvidas no Japão para os seus satélites, foguetões e para o módulo Kibo, para servir como
plataforma para o futuro das tecnologias do voo espacial tripulado.

A secção pressurizada mantida a uma atmosfera é utilizada para o transporte de materiais utilizados no interior da ISS tais como
módulos experimentais, alimentos e roupas. Após os tripulantes terem finalizado a remoção de toda a carga e mantimentos, a secção
pressurizada é carregada com materiais já utilizados e lixo. O Kounotori é o único veículo que pode transportar grandes quantidades
de módulos experimentais através da sua escotilha de 1,3 m2 na sua secção pressurizada. Uma abertura lateral na sua secção não
pressurizada permite o transporte de módulos de exposição não pressurizados.

Após se separar do seu foguetão lançador, o Kounotori realiza uma aproximação automática à ISS enquanto vai recebendo apoio a
partir da estação de controlo em Terra para ajustar a sua altitude e distância. Na fase final da aproximação, o HTV ascende
lentamente a partir de 500 metros abaixo da ISS e fica estacionário num ponto a cerca de 10 metros por debaixo do módulo Kibo. De
seguida, a tripulação da ISS utiliza o sistema de manipulação remota da ISS, o Canadarm2, para o capturar e ancorar (ou acoplar) à
estação. Este sistema de captura foi uma tecnologia original expressamente desenvolvida para o Kounotori e tem sido utilizado por
uma empresa norte-americana para um sistema similar para permitir a aproximação de outros veículos. As operações de
aproximação do Konotori utilizam um algoritmo que foi verificado na missão ETS-7 (Engineering Test Satellite n.º 7) utilizando os
satélites Orihime e Hikoboshi.
Em Órbita – Vol.13 – N.º 140 / Setembro de 2012
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Lançamento do HTV-4 Kounotori-4
Originalmente previsto para ter lugar a 20 de Julho
de 2013, o lançamento do quarto veículo de carga
japonês tendo por destino a ISS foi adiado para o dia
3 de Agosto. Entre 24 de Junho e 7 de Julho
procedeu-se ao abastecimento do HTV-4 com os
propolentes e gases de pressurização necessários
para as manobras orbitais do HTV que nesta altura
já se encontrava em Tanegashima. A 11 de Julho o
HTV-4 foi ligado ao denominado Payload Attach
Fitting (PAF) que é utilizado para fazer a ligação
física entre o veículo de carga e o último estágio do
lançador. Entre 13 e 18 de Julho decorreram as
operações para colocar o HTV-4 no interior da
carenagem de protecção do foguetão lançador.
Todas estas operações decorreram no interior do
Spacecraft and Fairing Assembly Building #2
(SFA2).
A 20 de Julho o conjunto foi transferido do SFA2
para o edifício Vehicle Assembly Building (VAB)
onde foi acoplado ao último estágio do foguetão H2B (F4). O foguetão seria transportado para a
Plataforma de Lançamento LP2 do Complexo de
Lançamento Yoshinubo na manhã do dia 3 de
Agosto.
Pelas 1004UTC haviam sido finalizadas todas as
verificações finais para as condições operacionais
do veículo lançador, do HTV, das instalações de
lançamento e dos sistemas de seguimento e de
controlo, bem como foram verificadas as condições
meteorológicas. Nesta altura foi dada luz verde para
se prosseguir com as operações de abastecimento
criogénico do foguetão lançador. A contagem
decrescente final teve início pelas 1030UTC.
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Pelas 1156UTC era estabelecido um perímetro de
segurança de 3 km em torno da plataforma de
lançamento. Às 1301UTC a JAXA anunciava que
havia confirmado que todos os dispositivos para o
controlo de atitude durante o voo estavam a
funcionar como previsto e às 1425UTC era
finalizado o abastecimento de hidrogénio líquido e
de oxigénio líquido ao primeiro e ao segundo
estágio do foguetão H-2B.
Às 1816UTC era dada luz verde para se prosseguir
com a contagem decrescente final a partir de T-60
minutos. O lançamento do HTV-4 Kounotori-4
acabaria por ter lugar sem qualquer problema às
1948:46UTC do dia 3 de Agosto.
O final da queima dos propulsores laterais de
combustível sólido teve lugar a T+1m 54s
(1950:40UTC) com os pares de propulsores a
separarem-se de forma sequencial a T+2m 4s
(1950:50UTC) e a T+2m 7s (1950:53UTC). A
separação da carenagem de protecção de carga
ocorreu a 1952:26UTC (T+3m 40s).
O final da queima do primeiro estágio ocorreu a
T+5m 47s (1954:33UTC) com a separação entre o
primeiro estágio e o segundo estágio a ter lugar às
T+5m 54s (1954:40UTC). O segundo estágio
entrava em ignição a T+6m 1s (1954:47UTC),
terminando a sua queima a T+14m 20s
(2003:06UTC). A separação do Kounotori-4 teve
lugar às 2003:57UTC (T+15m 11s).
Após a separação do HTV-4, o segundo estágio do
foguetão lançador seria enviado para uma
reentrada controlada.
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Sumário da missão do HTV-4
Dia de Voo

Eventos da missão HTV-4

DV1

Lançamento / Inserção orbital, auto-sequência pós-inserção (activações dos subsistemas do HTV,
controlo de atitude, auto verificações, estabelecimento de comunicações com a rede TDRS, iniciação
das comunicações com o Controlo de Missão do HTV em Tsukuba, iniciação do controlo orbital para
a manobra de aproximação.

DV1 a DV5

Fase de aproximação e encontro com a ISS
Operações de proximidade com a ISS / Aproximação final
Captura pelo SSRMS
Acoplagem com a ISS

DV5

- O HTV é acoplado com o CBM (Common Berthing Mechanism) no porto nadir do módulo
Harmony; verificação da não existência de fugas de ar
- Preparação do vestíbulo (ligação e colocação dos cabos eléctricos de linhas de comunicação)
- Activação do fornecimento de energia do HTV a partir da ISS, activação das linhas de comunicação
(das comunicações sem fios para as comunicações por cabo)

DV6

- Ingresso da tripulação à secção pressurizada (colocação dos aparelhos de respiração, de extinção de
fogo, etc.)
- Transferência de carga.
Transferência da palete de exposição exterior da secção despressurizada do HTV-4 para a secção de
exposição do JEM
Transferência do equipamento norte-americano STP-H4 e ORU colocados no EP para a localização de
instalação utilizando o SSRMS. Transferência do equipamento norte-americano STP-H3 utilizando o
SSRMS no EP para ser descartado.
Reinstalação do EP no ULC
Transferência de carga para a ISS e carga de lixo no HTV

Dia anterior da partida
do HTV-4

Preparação para as operações de separação do HTV
Remoção de luzes, detectores de fumo, PFE, e PBA, separação dos cabos, encerramento da escotilha,
ligação da linha de comunicações (da linha de comunicações por cabo para as comunicações em fios)
Operações de Separação
- Desactivação do fornecimento de energia da ISS para o HTV
- Arrumação do vestíbulo (separação de cabos e linhas de comunicação)
- Captura do HTV pelo SSRMS

Dia da separação

- Abertura dos parafusos do CBM
- O SSRMS desloca o HTV para a posição de libertação
- Activação do GNC (Guidance Navigation Control) do HTV, preparação do sistema de propulsão do
HTV
- O SSRMS liberta o HTV que se afasta da ISS

Dia de Reentrada

Retrotravagem / reentrada

Uma vez separado do segundo estágio, o HTV-4 iniciava de forma automática uma série de procedimentos para activar os seus
subsistemas, estabilizar a sua atitude e levar a cabo a auto-verificação dos seus componentes. Posteriormente, o veículo estabeleceu
comunicações com a rede TDRSS (Tracking and Data Relay Satellite System) da NASA e iniciou as comunicações através do
Centro de Controlo de Missão no Centro Espacial de Tsukuba da JAXA.
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Até ao quinto dia de voo, o HTV-4 executou uma série de manobras orbitais aumentando de forma gradual a sua altitude orbital e
aproximando-se da ISS.
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Após o HTV atingir a zona de
comunicações de proximidade, onde
pode comunicar directamente com a
ISS, o veículo irá estabelecer
comunicações com o sistema PROX
(Proximity Communications System) e
iniciar a navegação relativa via GPS.
O HTV realiza então manobras
utilizando esta navegação até atingir o
ponto de Iniciação de Aproximação
(IA), localizado a cerca de 5 km atrás
da ISS. Neste ponto o HTV realiza
uma paragem em relação à ISS e
mantém esta distância. Tanto a ISS
como o HTV viajam a uma
velocidade de 7,8 km/s. Se a diferença
de velocidade é ajustada para zero, os
dois veículos vão parecer parados um
em relação a outro.
A 90 minutos de atingir o ponto IA,
são iniciadas as operações de
integração entre o Centro de Controlo
de Tsukuba e o Centro de Controlo de
Houston. Após a aprovação final ser
aprovada pelo controlo de voo norteamericano, o HTV é comandado para
iniciar a manobra de aproximação
final. O veículo move-se então desde
o IA para o RI localizado a
aproximadamente 500 metros por
debaixo da ISS (no vector R-bar),
orientado pela navegação relativa via
GPS. Ao reflectir um laser a partir do
RVS (Rendezvous Sensor) no reflector
LRR (Laser Rader Reflector)
colocado no lado nadir do módulo
Kibo para confirmar as localizações, o
HTV aproxima-se da ISS.
O HTV automaticamente suspende a
sua aproximação a 250 metros
debaixo da ISS (ponto de espera) e a
30 metros (ponto de parqueamento).
Eventualmente, o HTV realiza uma
paragem relativa a 10 metros e
mantém esta distância.
Durante a aproximação final a tripulação da ISS pode enviar comandos a partir do HCP (Hardware Command Panel), incluindo os
comandos ‘HOLD’, ‘RETREAT’ e ‘ABORT’, para o HTV caso surja alguma emergência. No ponto de espera localizado a 250
metros debaixo da ISS, o HTV realiza uma manobra para alterar as direcções dos motores principais para posição oposta. Isto
permite que possa realizar uma manobra para evitar a colisão (CAM – Collision Avoidance Maneuver) que desloca o HTV de forma
segura para longe da ISS na direcção frontal no caso de uma emergência.
Uma vez confirmado que o HTV se encontra a 10 metros da ISS e que mantém esta distância, a tripulação da ISS envia comandos
para desactivar os motores do HTV e subsequentemente o sistema de manipulação remota SSRMS segura o dispositivo FRGF
(Grapple Fixture) do HTV, sendo posteriormente ancorado no mecanismo CBM (Common Berthing Mechanism) no ponto nadir do
módulo Harmony.
O HTV-4 acabaria por ser capturado pelo Canadarm2 às 1122UTC do dia 9 de Agosto, sendo acoplado com a ISS às 1528UTC. A
escotilha de acesso foi aberta às 1111UTC do dia 10 de Agosto. Às 2107UTC do dia 11 de Agosto o Canadarm2 removeu a EP do
HTV e às 359UTC do dia 12 de Agosto o EP era instalado na parte exterior do módulo Kibo.

Em Órbita – Vol.13 – N.º 140 / Setembro de 2013

20

Em Órbita

Após as operações conjuntas com a ISS, o HTV4 será separado da estação espacial às 1207UTC
do dia 4 de Setembro e libertado pelo SSRMS às
1620UTC. Colocado numa órbita com um
perigeu a 408 km e um apogeu a 411 km, nesse
mesmo dia a sua órbita seria baixada para um
perigeu a 188 km e apogeu a 407 km. Às
primeiras horas do dia 7 de Setembro iniciou
uma série de manobras para baixar ainda mais a
sua órbita com as queimas a terem lugar às
0007UTC e às 0137UTC, atingindo um perigeu
a 151 km e apogeu a 408 km. Uma queima final
durante a fase de descida na sua órbita sobre o
Japão realizada às 0611ITC, colocou o HTV-4
numa órbita com um perigeu a -10 km e apogeu
a 407 km. A reentrada destrutiva teve lugar às
0637UTC sobre o Pacífico Sul.
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O foguetão H-2B
Desde há vários anos que o Japão tem vindo a desenvolver os seus próprios foguetões. Entre os veículos desenvolvidos, o foguetão
H-2A tem vindo a ser utilizado para o lançamento de satélites como um veículo de larga escala com uma alta fiabilidade.
O foguetão H-2B é uma versão melhorada do H-2A que se espera que abra o caminho para
uma possibilidade de futuras missões, incluindo o transporte de carga para a estação
espacial internacional e para o lançamento de missões não tripuladas para a Lua.

O H-2B tem dois objectivos principais. O primeiro é o lançamento do HTV Kounotori
para a ISS. O segundo objectivo é proporcionar uma resposta a necessidades mais amplas
ao se fazer uma utilização combinada dos lançadores H-2A e H-2B. Adicionalmente, a
grande capacidade de carga do H-2B tornará possível o lançamento simultâneo de mais do
que um satélite e irá reduzir os custos, contribuindo assim para a vitalização da indústria
espacial japonesa.
O H-2B é um lançador a dois estágios que consome oxigénio e hidrogénio líquido e possui
quatro propulsores laterais de combustível sólido que consomem polibutadieno.
O H-2B possui dois motores de propulsão líquida (LE-7A) no primeiro estágio, ao
contrário do H-2A que somente está equipado com um desses motores. Os quatro
propulsores laterais estão acoplados ao primeiro estágio, enquanto que a versão standard
do H-2A só possui dois destes propulsores. Adicionalmente, o corpo central do H-2B foi
alargado até aos 5,2 metros enquanto que o diâmetro do H-2A é de 4,0 metros. Da mesma
forma, o comprimento do primeiro estágio foi aumentado em 1 metros em relação ao H2A. Em resultado destas alterações, o H-2B consome 1,7 vezes mais propolente do que o
H-2A.
Juntando vários motores, cuja performance é fixa, tem a vantagem de encurtar o período e reduzir os custos do seu desenvolvimento.
Missão
F1
F2
F3
F4

Data de Lançamento
10-Set-09
22-Jan-11
21-Jul-12
03-Ago-13
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Hora (UTC)
17:01:46
05:37:57
02:06:18
19:48:46

Satélites
HTV-1 (35817 2009-048A)
HTV-2 (37351 2011-003A)
HTV-3 (38706 2012-038A)
HTV-4 (39221 2013-040A)
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SRB-A

Primeiro estágio

Segundo estágio

Motor

SRB-A (x 4)

LE-7A (x 2)

LE-5B

Força (kN)

9.220

2.196

137

Impulso específico (s)

283,6

440,0

448,0

Tempo de queima (s)

114

352

499

Propolentes

Polibutadieno

LOX/LH2

LOX/LH2

O H-2B tem um comprimento
de 57,0 metros e uma massa
de 530.000 kg (sem incluir a
carga a colocar em órbita). É
capaz de colocar 8.000 kg
numa órbita de transferência
para a órbita geossíncrona ou
16.500 kg numa missão
standard do HTV.
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ULA lança WGS-6
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 sexto
satélite da série a 8 de Agosto de 2013 vem aumentar e reforçar de forma determinante as
potencialidades do sistema.
Curiosamente, sendo construído pela Boeing tal como os anteriores satélites da série, este
satélite foi pago pelo Ministério da Defesa da Austrália através de um acordo assinado em
2007 no qual acordou a compra do satélite e do seu lançador, além de contribuir para a
sustentação dos custos do sistema em troca de uma percentagem das capacidades mundiais
de comunicações fornecidas pela constelação WGS. O acordo prolonga-se até 2029.

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

2013-041

08-Ago-13

00:29:00

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)
(D363)

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
(39222 2013-041A)

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, multitransmissão 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
Network 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) (D363) no complexo de lançamento a 17 de Julho de 2013 durante o denominado WDR. Em
último plano é visível o foguetão Atlas-V/551 (AV-040) que colocou em órbita o satélite de comunicações MUOS-2 a partir do
Complexo de Lançamento SLC-41 do Cabo Canaveral. Imagem: ULA
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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

Segundo
estágio

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

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
1 (RS-681)

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2
1 (RS-68)

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2
1 (RS-68)

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2
1 (RS-68)

337.807,00
5,1
5,1
38,0
420
365
249
LOX/LH2
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-22)

1

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).
2
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 19983 o
veículo explodiu antes da ignição do último estágio. Na segunda missão do Delta-3 em 5 de Maio de 19994 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 20005, o estágio superior funcionou sem qualquer problema.

3

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).
4
O Delta-3 8930-13.1C (D269) foi lançado às 0100UTC a partir da LC-17B do Cabo Canaveral.
5
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 sólido6, 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.

6

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

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+(5,4)

D362

C.C.A.F.S.

2013-041

08-Ago-13

M+(5,4)

D363

C.C.A.F.S.

2013-043

28-Ago-13

Heavy

D364

Vandenberg AFB

Satélite
USA-224 ‘NROL-49’
(37348 -2011-002A)
USA-227 ‘NROL-27’
(37377 2011-011A)
USA-232 ‘GPS IIF-2’
(37753 2011-036A)
USA-233 ‘WGS-4’
(38070 2012-003A)
USA-234 ‘NROL-25’
(38109 2012-014A)
USA-237 ‘NROL-15’
(38528 2012-034A)
USA-239 ‘GPS-IIF-3’
(38833 2012-053A)
USA-243 ‘WGS-5’
(39168 2013-024A)
USA-244 ‘WGS-6)
(39222 2013-041A)
USA-245 ‘NROL-65)
(39232 2013-043A)

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 Titan-4/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.
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-6
O primeiro estágio do foguetão lançador Delta-IVM+(5,4) (D363) chegava ao Cabo Canaveral AFS a 20 de
Fevereiro de 2013, enquanto que o satélite WGS-7 era
enviado para o local de lançamento a 17 de Maio. 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.
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O Wet Dress Rehersal (WDR)
teve lugar a 17 de Julho com o
veículo lançador a ser abastecido
como de um evento de
lançamento se tratasse. Nesta
altura foram ensaiados todos os
procedimentos para o lançamento
no decorrer de uma contagem
decrescente
simulada
que
terminou com uma abortagem a
poucos segundos da ignição. Os
resultados do WDR foram
satisfatórios o que permitiu
prosseguir com os preparativos
para a missão. O satélite seria
colocado sobre o último estágio
do lançador a 23 de Julho.
No dia 6 de Agosto 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 seguinte.
As actividades para o lançamento
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 1430UTC e as 1500UTC. 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 1844UTC (T-5h 15m) a contagem decrescente entrava numa paragem prevista de 15 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
1849UTC 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 1859UTC.
O computador de bordo do foguetão lançador (RIFCA) é activado às 1919UTC, 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. Entretanto, pelas
1903UTC o director de lançamento já havia dado ordem para se proceder ao
abastecimento do foguetão lançador.
Às 1922UTC 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 1927UTC e terminou às 1953UTC, preparando os sistemas
para a passagem do 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 pelas
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1957UTC) 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 1959UTC e as
2023UTC, 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.
Após ser dada luz verde para o procedimento de
acondicionamento térmico do sistema de hidrogénio
líquido do segundo estágio com este procedimento a
terminar pelas 2104UTC, iniciando-se o abastecimento de
seguida. O final da fase de abastecimento rápido do
oxigénio líquido do primeiro estágio terminava pelas
2114UTC, seguindo-se a fase de abastecimento lento até
se atingir o volume de propolente necessário para a
missão. Entretanto, pelas 2115UTC 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
2128UTC e o abastecimento começava de seguida. Pelas
2224UTC 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.

Em Órbita – Vol.13 – N.º 140 / Setembro de 2013

37

Em Órbita
Entre as 2316UTC e as 2337UTC 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 0010UTC do dia 8 de Agosto, tendo
uma duração de 15 minutos e sendo retomada às
0025UTC. 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.
A autorização para o lançamento era dada às
0022UTC 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. O satélite WGS-6 começava a utilizar as
suas baterias internas para o fornecimento de
energia às 0024UTC.

Evento

Tempo
(mm:ss)

Hora (UTC)

Ignição do motor RS-68

-00:05,5

0028:55

Lançamento (Força / Peso > 1)

00:00,0

0029:00

Manobra de arfagem

00:07,0

0029:07

Máxima pressão dinâmica

00:50,0

0029:50

Fim queima SRM escape fixo

01:31,2

0029:31

Fim queima SRM escape TVC

01:32,4

0029:32

Separação SRM escape fixo

01:40,0

0029:40

Separação SRM escape TVC

01:42,4

0029:42

3

Separação carenagem

03:27,5

0032:27

4

MECO

04:07,8

0033:08

5

Separação 1º estágio

04:15,0

0033:15

6

Ignição 2º estágio

04:28,0

0033:28

7

SECO 1

20:32,3

0049:32

8

Segunda ignição 2º estágio

28:22,0

0057:22

9

SECO 2

31:30,0

0100:30

10

Separação WGS-5

40:37,5

0109:38

1

2

A contagem decrescente era retomada às
0025UTC (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 0026UTC
(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
(0026UTC). O tanque de
oxigénio líquido do
primeiro
estágio
encontrava-se 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 T1m 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.
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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 0028UTC (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 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-6 teria lugar às
0109UTC. O esquema e a
tabela anteriores mostram
as diferentes fases do
lançamento.
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Dnepr-1 lança KOMPSat-5
O satélite sul-coreano KOMPSat-5 foi lançado por um foguetão 15A18 Dnepr-1 desde o
Complexo de Lançamento LC13 da Base de Yasniy / Dombarovsky, no dia 22 de Agosto de
2013.
Os foguetões 15A18 Dnepr-1 são comercializados pela empresa russa ISC Kosmotras que foi
criada em 1997 com o objectivo de desenvolver e levar a cabo a utilização operacional do
sistema de lançamentos espaciais Dnepr baseado na tecnologia do míssil balístico
intercontinental SS-18, eliminado de acordo com o tratado de redução de armamentos
nucleares START.

O foguetão Dnepr
A resposta soviética ao sistema anti-míssil americano surgiu com o míssil balístico
intercontinental R-36M2, também conhecido como SS-18 Satan (ou 15A18). O míssil
também era conhecido com o nome Voevoda (que significa líder de um exército, numa óbvia
referência ao seu papel). No entanto o R-36M2 foi colocado em serviço num número
limitado de unidades devido ao final da Guerra-Fria.
Desenvolvimento do R-36M2
Em Julho de 1979 são emitidas as especificações técnicas e tácticas para um míssil balístico
intercontinental de quarta geração com o objectivo de substituir o míssil R-36MUTTKh e
que fosse capaz de derrotar o futuro escudo de defesa espacial americano. Em Junho de 1982
o projecto encontrava-se pronto e apresentava motores melhorados e mais resistentes a
ataques nucleares. O projecto para o novo motor RD-274 era finalizado em Dezembro de
1982 e o desenvolvimento do motor é concluído em Maio de 1985, sendo o desenho
transferido para a Yuzhnoye para futura produção.
O decreto formal que autoriza o desenvolvimento do míssil é emitido a 9 de Agosto de 1983
e nele se inclui o motor RD-0255 do estágio superior e os quatro motores vernier do segundo
estágio. O míssil teria um novo sistema de lançamento a gás frio e os ensaios do veículo
contendo o sistema de lançamento de múltiplas ogivas 15F173 teve início a 23 de Março de
1986.
O primeiro lançamento foi um desastre total quando o sistema de lançamento a gás foi
activado e o resto da sequência de lançamento falhou, resultando na explosão do míssil no
silo de lançamento. A explosão fez com que a cobertura com um peso de 100.000 kg fosse
projectada no ar e criando uma enorme cratera no Complexo de Lançamento LC101 em
Baikonur. Foi impossível executar qualquer trabalho de reparação no silo.
Em Maio de 1986 foi decidido que o sistema de transporte de uma única ogiva 15F175, de
fabrico russo, fosse utilizado em vez do sistema 15F173 que era de origem ucraniana. Os
testes com o sistema 17F173 foram finalizados em Março de 1988 enquanto que os testes do
sistema 17F175 foram iniciados em Abril de 1988 e finalizados em Setembro de 1989.
Finalmente a 11 de Agosto de 1988 o míssil R-36M2 e o sistema de lançamento 17F173
foram aceites para serviço, enquanto que o sistema 17F175 era aceite a 23 de Agosto de
1990.
O R-36M2 utilizava um sistema de consumo de propolente que minimizava os resíduos,
proporcionando um impulso total de 8.800 kg (igualando o míssil americano Peacekeeper).
A versão equipada com ogivas múltiplas poderia transportar até 36 ogivas com alvos
distintos, apesar de somente haver sido planeado utilizar 10 ogivas em serviço. As ogivas
eram colocadas numa estrutura especial formando dois ‘círculos de morte’. O módulo de
pós-propulsão possuía quatro câmaras orientáveis que funcionavam de forma contínua
durante a separação das ogivas. O míssil possuía também um novo conjunto de contra
medidas que eram consideradas mais adequadas para enfrentar o sistema anti-míssil
americano. O seu sistema de orientação era inercial e era resistente ás radiações nucleares ou
aos feixes de partículas, podendo ser lançado mesmo após a ocorrência de deflagrações
nucleares nas proximidades dos silos. O sistema de orientação estava equipado com sensores
para detectar raios gama e fluxões de neutrões, manobrando o veículo durante a ascensão e
afastando-o das explosões nucleares. Todo o veículo encontrava-se protegido por um escudo
resistente ao calor, explosões ou raios laser.
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No total foram construídos 190 mísseis R-36M2, com a Yuzhnoye a desenvolver programas de melhoria dos veículos de forma a
prolongar a sua vida útil. No entanto o R-36M2 deveria ser eliminado de acordo com os tratados de redução de armas nucleares
START-2. Em 1992 foi dado início à substituição dos R-36M2 pelos mísseis Topol-M e por volta de 1998 somente existiam 58 silos
equipados com os velhos mísseis. A Rússia viu-se assim com um excedente de 150 unidades de R-36M2 que deveriam ser
destruídos até 2007, porém foi decidido transformar os mísseis no lançador orbital Dnepr.
Durante os anos 90 uma variedade de versões civis dos mísseis R-36M e R-36M2 foram apresentados como lançadores orbitais
comerciais. Estes lançadores utilizavam versões civis dos módulos de transporte de ogivas permitindo o lançamento de múltiplos
satélites. Os mísseis que seriam utilizados sem qualquer modificação foram apresentados como RS-20K Konversaya.

Esquema de lançamento do foguetão 15A18 Dnepr-1. 1 – Finalizado o processamento, o lançador aguarda no interior de
um silo de lançamento; 2 e 3 – Durante o lançamento um gerador de gás especial induz uma alta pressão na parte inferior
do gerador e do lançador. Esta alta pressão irá actuar num sistema móvel que protege a parte inferior do foguetão e
empurra o lançador para o exterior do silo; 4 – A uma altura de aproximadamente 20 metros o gerador é ejectado para o
lado; 5 – Entre em ignição do motor do primeiro estágio. Esquema: ISC Kosmotras.
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A versão Dnepr apresentava modificações nos mísseis incluindo a conversão do veículo num lançador a oxigénio líquido e
querosene que utilizava uma plataforma de lançamento em lugar de um silo subterrâneo. Ao contrário do que se pensava o interesse
comercial neste tipo de lançadores orbitais foi muito reduzido e a designação Dnepr acabou por ser aplicada a todos os veículos
descendentes do R-36M2 lançados a partir de silos em Baikonur.

Lançamento

Data

2007-026
2007-028

15-Jun-07
28-Jun-07

Local
Lançamento
02:14:06,265 GIK-5 Baikonur
15:02:25,675 Dombarovskiy
Hora (UTC)

Nº Série

Carga

6708343630
6708343634

TerraSAR-X (31698 2007-026A)
Genesis-2 (31789 2007-028A)
RapidEye-1 'Tachys' (33312 2008-040A)
RapidEye-2 'Mati' (33313 2008-040B)
RapidEye-3 ‘Choma' (33314 2008-040C)
RapidEye-4 'Choros' (33315 2008-040D)
RapidEye-5 'Trochia' (33316 2008-040E)

2008-040

29-Ago-08 07:15:58,800 GIK-5 Baikonur

6708343638

2008-049

01-Out-08

6708343637

2009-041

29-Jul-09

18:46:30,649 GIK-5 Baikonur

5107681113

2010-013

08-Abr-10 13:57:06,521 GIK-5 Baikonur

4504261304

2010-028

15-Jun-10

14:42:21,154

4503261316

2010-030

21-Jun-10

02:14:08,014 GIK-5 Baikonur

2011-044

17-Ago-11 07:12:25,194

Dombarovskiy

4503261319

2013-042

22-Ago-13

Dombarovskiy

5107681112

06:37:21

14:39:20

Dombarovskiy

Dombarovskiy

4503261314

THEOS (33396 2008-049A)
Deimos-1 (35681 2009-041A)
Dubaisat-1 (35682 2009-041B)
UK-DMC-2 (35683 2009-041C)
AprizeSat-4 (35684 2009-041D)
Nanosat-1B (35685 2009-041E)
AprizeSat-3 (35686 2009-041F)
CryoSat-2 (36508 2010-013A)
Picard (36598 2010-028A)
Prisma 'Mango' (36599 2010-028B)
Prisma 'Tango' (3660 2010-028C)
TanDEM-X (36605 2010-030A)
EDUSAT (37788 2011-044A)
NigeriaSat-2 (37789 2011-044B)
NX (37790 2011-044C)
RASAT (37791 2011-044D)
AprizeSat-5 (37792 2011-044E)
AprizeSat-6 (37793 2011-044F)
Sich-2 (37794 2011-044G)
BPA-2 (37795 2011-044H)
KOMPSat-5 (39227 2013-042A)

Esta tabela lista os últimos dez lançamentos levados a cabo com o foguetão 15A18 Dnepr-1. Tabela: Rui C. Barbosa.

O Dnepr tem um peso de 211.000 kg, sendo capaz de transportar uma carga de 4.500 kg para uma órbita a 200 km de altitude com
uma inclinação de 46,2º em relação ao equador terrestre, ou então uma carga de 3.200 kg para uma órbita a 390 km de altitude com
uma inclinação de 51,6º. Tem um comprimento de 42,30 metros e um diâmetro de 3,00 metros, tendo uma envergadura de 3,05
metros.
O veículo utiliza propolentes armazenáveis N2O4 / UDMH nos três estágios, estando o primeiro estágio equipado com um motor
RD-274 e o segundo estágio equipado com um motor RD-0225.
O Dnepr é capaz de colocar as suas cargas em órbita com uma precisão de +/- 4,0 km no que diz respeito à altitude orbital e +/- 0,04º
no que diz respeito à inclinação orbital, podendo ser lançado para inclinações orbitais de 50,5º; 64,5º; 87,3º e 98,0º. A sua fiabilidade
actual é de 97%. Este lançador pode ser referido com uma variedade de nomes nomeadamente: RS-20K, Ikar e 15A18M2.
O Dnepr é ejectado por meio de pressão a gás a partir do seu silo subterrâneo com o motor do primeiro estágio a entrar em ignição
após o míssil abandonar o silo.
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O KOMPSat-5
Também conhecido como ‘Arirang-5’, o
satélite sul-coreano KOMPSat-5 faz parte
do Plano de Desenvolvimento Nacional do
Ministério da Educação, Ciência e
Tecnologia, dirigido pelo Instituto de
Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI na
sigla em inglês) que também construiu o
satélite. O principal objectivo deste projecto
é o desenvolvimento de uma carga que
transporta um radar de abertura sintética
SAR (Synthetic Aperture Radar).
O KOMPSat-5 foi projectado pelo KARI e
os componentes foram fornecidos por um
número de empresas coreanas que já
anteriormente haviam participado em outros
projectos espaciais. O modelo do KOMPSat-5 é baseado no modelo da missão KOMPSat-2, sendo constituído por um desenho
modular que permite sua a reutilização para uma variedade de missões e cargas. No global, o KOMPSat-5 tinha uma massa no
lançamento de 1.410 kg, consistindo num Módulo de Propulsão, num Módulo Central e num Módulo de Carga. O Módulo Central
facilita a instalação de todos os sistemas principais do satélite, tais como o sistema de fornecimento de energia.
Duas asas solares – cada uma com
quatro painéis solares – estão
montadas em mastros que estão
ligados ao denominado SADA
(Solar Array Drive Assembly) que
pode rodar para optimizar a
exposição solar dos painéis. Os dois
SADA são controlados por sistemas
electrónicos que processam os
dados de um sensor solar e fazem
rodar as asas solares. O satélite gera
um total de 1.400 watts de energia
(no final da sua vida útil). A energia
é armazenada numa bateria de iões
de lítio de 97 Amp/h. A energia a
bordo é gerida pela unidade PCDU
(Power Control and Distribution
Unit) que controla o estado de carga
da bateria com uma protecção de
sobre-carregamento e distribui a
energia para os sistemas do satélite.
O KOMPSat-5 utiliza dois módulos
de energia – um módulo não
regulado de 50 Volt e um módulo
regulado de 28 Volt utilizado para
os sistemas do veículo e da carga.
Energia secundária de baixa
voltagem é fornecida aos sistemas
TDE (Torque Drive Electronics) e
ao magnetómetro TAM (Three Axis Magnetometer). O Módulo Central também alberga o equipamento de comunicações que é
somente utilizado para propósitos de manutenção do satélite enquanto que os dados da carga são tratados por uma unidade de
comunicação dedicada. A ligação de banda S de 4 Kbit/s é utilizada para o envio de telemetria e recepção de comandos para o
satélite.
A unidade de propulsão do satélite alberga o sistema de propulsão que é utilizado para manutenção e correcções orbitais. O
KOMPSat-5 é estabilizado nos seus três eixos espaciais.
O radar de abertura sintética de banda X foi fornecido pela Thales Alenia Space, Itália. A carga SAR será operada em diferentes
modos para satisfazer os objectivos da missão do projecto KOMPSat-5.
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A carga a bordo do KOMPSat-5 é composta
pelo SAR-SS (SAR Sensor Subsystem) e pelo
DHS (Data Handling Subsystem). O SARSS foi desenvolvido em torno de uma antena
de fase com capacidade de rastreamento
electrónico no azimute e em planos elevados.
A massa da carga é de 520 kg com um
consumo médio de energia de 600 Watts e
um pico de 1.700 Watts. O radar opera a uma
frequência de 9,66 GHz e pode ser alterado
entre um modo standard, modo de alta
resolução e modo de observação de faixa
larga para se obter imagens de diferentes
qualidades. No modo standard, o SAR
adquire imagens com uma resolução de 3
metros e uma largura de 30 km. No modo de
alta resolução, a resolução no solo é melhorada para 1 metro enquanto que a largura de observação é reduzida para 5 km. No modo
de observação de faixa larga o satélite cobre faixas de 100 km de largura com uma resolução de 20 metros.
Os dados obtidos são transmitidos
para as estações no solo através de
uma ligação de dados de alta
velocidade a 310 Mbit/s. O satélite
tem uma memória a bordo de 256
Gbits.
O KOMPSat-5 transporta uma carga
secundária denominada AOPOD
(Atmosphere
Occultation
and
Precision Orbit Determination) que é
composta pela unidade IGOR
(Integrated
GPS
Occultation
Receiver) e pelo LRRA (Laser Retro
Reflector Array) para fornecer
capacidades de determinação precisa
dos parâmetros orbitais e medições
de ocultação de rádio GPS.
O IGOR foi construído pela Broad
Reach Engineering. A unidade em
questão tem as dimensões 0,22 x
0,24 x 0,14 metros e tem uma massa
de 4,2 kg com um consumo de
energia de 25 watts. É composta por
duas antenas de ocultação de rádio e duas antenas de determinação precisa de órbita. São utilizados 48 canais de detecção para
facilitar a recepção das quatro antenas a um nível de 0,1 Hz para determinação orbital precisa e 50 Hz para as medições de
ocultação.
Os sinais recebidos pelas
antenas são digitalizados e
armazenados
em
dois
gravadores de estado sólido (2
x 128 MB). De seguida, os
dados de GPS em bruto são
transferidos para a memória do
KOMPSat-5
para
serem
preparados para transmissão
para a Terra. Uma ligação
convencional de dados 1553 é
utilizada para a transmissão de
dados do IGOR para o satélite.
O IGOR tem uma estrutura
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duplex com quatro conjuntos de filtros pré-amplificados para reduzir as interferências causadas pela carga SAR. Os dados GPS do
IGOR e os dados de ocultação podem ser utilizados para variados propósitos científicos incluindo determinação orbital e ciência
atmosférica (temperatura, pressão, distribuição da água, medição da densidade de electrões, etc.).
O LRRA foi fabricado na Alemanha e é composto por quatro prismas que são utilizados para determinação de distância por laser –
utilizando estações no solo para reflectir raios laser para assim determinar com precisão a órbita do satélite para validar as medições
GPS.
A missão do KOMPsat-5 deverá ter uma duração de cinco anos e irá levar a cabo observações da península coreana para a gestão
dos mares e do solo, para contribuir para a avaliação dos recursos naturais e para realizar a monitorização de desastres e do
ambiente. Os dados do KOMPSat-5 podem também ser adquiridos por outros países e estarão disponíveis para os clientes. O
reflector laser será utilizado pelo International Laser Ranging Service.

Preparativos e lançamento do KOMPSat-5
A 10 de Junho de 2013 a empresa ISC Kosmotras anunciava que havia dado início aos
preparativos para o lançamento do satélite KOMPSat-5, iniciando a sua campanha de
lançamento. Nesta altura, o denominado Space Head Module (SHM) já se encontrava
na base de lançamento, enquanto que o foguetão 15A18 Dnepr-1 (5107681112) iria
chegar a Yasny alguns dias mais tarde. Da mesma forma, o satélite e o seu equipamento
de apoio chegariam ao local de lançamento a 12 de Julho a bordo de um avião de carga
Antonov-124-100 Ruslan fretado à companhia aérea Polet. O avião executou uma
viagem desde o Aeroporto de Incheon, Coreia do Sul, para Orsk, Rússia, a partir de
onde foi transportado por terra para o edifício de integração e teste na base de
lançamento. Após a chegada, o satélite começou a ser preparado para o lançamento. Da
mesma forma, o foguetão lançador era preparado para a sua missão sendo colocado no
interior do silo de lançamento no complexo LC13 tendo sido submetido a testes para
verificar o seu estado após o transporte para Dombarovskiy.
A 31 de Julho o KOMPSat-5 havia sido submetido a todos os testes funcionais e
eléctricos e havia sido preparado para os procedimentos de abastecimento com os
propolentes e gases de pressurização necessários para as suas manobras orbitais. O
abastecimento do satélite decorreria sem problemas a 8 de Agosto. No dia 13 de Agosto
o satélite era colocado no SHM e no dia 16 era transportado para o complexo de
lançamento, sendo posteriormente integrado no foguetão lançador.

O lançamento do satélite KOMPSat-5 teria lugar às 1439:20UTC do dia 22 de Agosto (a plataforma de estabilização inércia estava
pronta para o lançamento às 1439:13UTC). O foguetão 15A18 Dnepr-1 (5107681112) seria ejectado do silo do Complexo de
Lançamento LC13 a T=0s, com a ignição do primeiro estágio a ter lugar a T+9,2s (1439:29UTC). A separação do primeiro estágio
ocorreria a T+1m 52s (1441:12UTC) com o segundo estágio a entrar em ignição logo de seguida.
A separação da carenagem de protecção ocorria a T+4m 39s (1443:59UTC), enquanto que o final da queima e separação do segundo
estágio teriam lugar a T+4m 44s (1444:04UTC). A ignição do terceiro estágio ocorria 5,8 segundos mais tarde (1411:09UTC). O
satélite KOMPSat-5 separava-se o terceiro estágio a T+15m 14,2s (1454:34UTC).
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Espião lançado desde Vandenberg
O usual véu de secretismo cobriu esta missão militar e mesmo a transmissão do lançamento desde a Base Aérea de Vandenberg foi
interrompida logo após a separação da carenagem de protecção. Porém, dias mais tarde os observadores amadores acabaram por
descobrir o satélite em órbita terrestre revelando assim de certa forma a natureza do novo espião em órbita.

Os satélites Improved Crystal
Podemos imaginar os satélites Improved Crystal, como o
telescópio espacial Hubble com um grande sistema de
propulsão acoplado na sua parte posterior proporcionando
assim manobrabilidade ao satélite. Tal como o telescópio
espacial, estes satélites têm 4,5 metros de diâmetro e 15,0
metros de comprimento (com a adição do sistema de
propulsão). Sem combustível, os satélites terão uma massa
de cerca de 10.000 kg, tendo um peso total de 18.000 kg.
A geração anterior de satélites deste tipo, os KH-11, tinha
um peso inferior. No entanto, e com a capacidade de
transportar uma maior quantidade de propolente, os
Improved Crystal têm uma vida operacional mais
prolongada e uma melhor capacidade de manobra,
permitindo-lhe assim uma cobertura superior da superfície
terrestre. Os Improved Crystal são fabricados pela TRW e
pela Lockheed Martin.
Os sensores ópticos utilizados nos satélites Improved
Crystal são similares aos sensores utilizados nos satélites
KH-11 Kennon. Estas câmaras electrónicas fornecem
transmissões de imagens em tempo real para as estações terrestres através da rede de satélites de comunicações militares em órbita,
como por exemplo os satélites Milstar. Estes sensores operam em luz visível e no infravermelho próximo, bem como no
infravermelho térmico permitindo-lhes assim detectar fontes de calor. Os sensores provavelmente incorporam intensificadores de
imagem com baixos níveis de luz para fornecer imagens obtidas durante a noite.
Os Improved Crystal possuem sistemas electrónicos
sofisticados que lhes permitem imagens mais nítidas do
que aquelas obtidas pelos KH-11. De facto, a resolução
das imagens é de cerca de 0,1 metros. Um espelho
rotativo tipo periscópio reflecte as imagens para um
espelho principal, permitindo assim a obtenção de
imagens em ângulos muito elevados de obliquidade e a
observação de objectos a centenas de quilómetros de
distância da sua trajectória de voo.
Os satélites espiões KH-11 vieram substituir os satélites
KH-8 Gambit e KH-9 Hexagon que enviavam as
imagenss em rolos fotográficos a bordo de cápsulas que
regressavam de forma periódica à Terra.
Os satélites KH-11 foram construídos em várias séries
(ou Blocks), cada uma introduzindo melhorias em
relação à série anterior. O sistema óptico deverá ter
permanecido quase inalterado, enquanto que os sensores
e sistemas aviónicos terão sido melhorados. Com a
utilização dos foguetões Titan-IV, a quantidade de
propolente disponível a bordo dos satélites deverá ter
sido aumentada.
Os satélites ópticos da série FIA foram projectados
como sucessores dos KH-11, mas com os sucessivos
atrasos e posterior colapso do programa óptico do FIA, dois novos satélites foram encomendados.
Os satélites KH-11 são também conhecidos pela designação Kennen e Crystal (desde 1982), baseada no código Byeman.
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Designação

Missão

Desig. Int.

NORAD

OPS 5705
OPS 4515
OPS 2581
OPS 3984
OPS 9627
USA-6
KH-11 (7)
USA-27
USA-33
USA-86
USA-116
USA-129
USA-161
USA-186
USA-224
USA-245

NROL-2
NROL-14
NROL-20
NROL-49
NROL-65

1976-125A
1978-060A
1980-010A
1981-085A
1982-111A
1984-122A
1985-F01
1987-090A
1988-099A
1992-083A
1995-066A
1996-072A
2001-044A
2005-042A
2011-002A
2013-043A

09627
10947
11687
12799
13659
15423
18441
19625
22251
23728
24680
26934
28888
37348
39232
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Data
Lançamento
19-Dez-76
14-Jun-78
07-Fev-80
03-Set-81
17-Nov-82
04-Dez-84
28-Ago-85
26-Out-87
06-Nov-88
28-Nov-92
05-Dez-95
20-Dez-96
05-Out-01
19-Out-05
20-Jan-11
28-Ago-13

Veículo Lançador

Local Lançamento

Titan-IIID (23D-15)
Titan-IIID (23D-18)
Titan-IIID (23D-19)
Titan-IIID (23D-22)
Titan-IIID (23D-23)
Titan-34D (34D-6 04D-4)
Titan-34D (34D-7 04D-6)
Titan-34D (34D-15 04D-8)
Titan-34D (34D-14 04D-7)
Titan-404A (K-3 45J-1)
Titan-404A (K-15 45J-3)
Titan-404A (K-13 45J-5)
Titan-404A (B-34)
Titan-404B (B-26)
Delta-IV Heavy (D352)
Delta-IV Heavy (D363)

Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-4E
Vandenberg AFB, SLC-6
Vandenberg AFB, SLC-6
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Lançamento da missão NROL-65
O foguetão lançador Delta-IV Heavy (D363) era transportado
para a Plataforma de Lançamento SLC-6 no dia 29 de Abril de
2013. Transportado na posição horizontal, o veículo era
colocado na vertical no dia seguinte iniciando-se assim um
longo período de preparação para o lançamento agendado para
28 de Agosto.
Sendo uma missão altamente secreta, pouca informação foi
divulgada sobre os preparativos. A 31 de Julho a carga desta
missão era colocada sobre o lançador e no dia 23 de Agosto era
finalmente anunciado que o lançamento teria lugar às
1752UTC do dia 28 de Agosto, sem no entanto ser divulgada a
janela de lançamento.
Os procedimentos de abastecimento decorreram sem problemas
durante a contagem decrescente para a missão cuja hora de
lançamento foi ligeiramente ajustada para as 1753UTC. Devido
à ocorrência de pequenos problemas, o lançamento seria
posteriormente adiado para as 1803UTC.
Neste lançamento foi decido adoptar uma nova sequência de
ignição dos motores do Delta-IV Heavy para impedir que as
chamas resultantes da ignição se tornassem muito altas. Assim,
o motor central só seria activado dois segundos após os
motores laterais.
O lançamento da missão NROL-65 teria lugar às
1803:00,224UTC e decorreria sem problemas. Às 1807:10UTC
(T+4m 10s) ocorria o final da queima dos CBC laterais que se separavam cinco segundos mais tarde (1807:15UTC). O final da
queima do CBC central ocorria a T+5m 32s (1808:32UTC) e a T+5m 45s ocorria a separação do estágio superior que entraria em
ignição a T+5m 58s (1808:58UTC). A separação da carenagem de protecção ocorreu T+6m 20s (1809:20UTC) e a partir deste ponto
deixaram de ser emitidas quaisquer infirmações sobre a missão, sendo anunciado às 1918UTC que a missão havia sido concluída
com sucesso.
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A missão VA215 da Arianespace
A missão VA215 para colocar em órbita dois satélites não foi excepção na sequência de lançamentos bem sucedidos levados a cabo
pela Arianespace, e a cada missão a empresa europeia vai afirmando e cimentando a sua posição de liderança no mercado mundial
do lançamento de satélites.

A carga da missão VA214
O foguetão Ariane-5ECA (L570) que foi utilizado na missão VA215
transportou os satélites Eutelsat-25B/Es’hail-1, operado em conjunto pela
Eutelsat Communications e pela Es’hailSat, e o GSAT-7, pertencente agência
espacial indiana ISRO.
Eutelsat-25B/Es’hail-1
O Eutelsat-25B/Es’hail-1 (imagem ao lado) será operado na posição orbital
chave 25,5º Este que é utilizada pela Eutelsat Communications há já muitos
anos para servir os mercados em expansão do Médio Oriente, Norte de África
e Ásia Central.
Este novo satélite irá substituir o Eutelsat-25C e irá oferecer a continuidade
dos serviços de banda Ku fornecidos pela Eutelsat Communications com uma
cobertura alargada daquelas regiões, mais os recursos adicionais para a
Es’hailSat.
O satélite irá também oferecer os primeiros recursos em banda Ka nesta
posição orbital, abrindo assim novas oportunidades de desenvolvimento para
as duas companhias parceiras neste projecto.
A Es’hailSat é uma companhia de comunicações por satélite do Qatar que foi
fundada em 2010. A designação Es’hailSat faz referência a uma estrela que
surge nos céus do Médio Oriente em finais do Verão. A companhia tem por
objectivo o fornecimento de serviços e soluções inovadoras desde serviços de
TV, Internet via satélite, e redes de dados empresariais, de forma a cumprir as
necessidades das comunicações por satélite tanto a nível governamental como
a nível comercial no Médio Oriente, África, Europa e Ásia Central. No futuro a
empresa pretende operar uma frota de seis satélites.
A Eutelsat é o terceiro operador mundial de comunicações por satélite no
mercado dos serviços FSS (Fixed Satellite Services). Opera uma frota de 31
satélites oferecendo a cobertura da Europa, Médio Oriente, África e Ásia, bem como grandes áreas da Ásia-Pacífico e do continente
americano. Os seus satélites transmitem mais de 4.600 canais de televisão para mais de 200 milhões de lares na Europa, Médio
Oriente e África. Também fornecem um variado leque de telecomunicações móveis e fixas de banda larga e serviços de distribuição
de dados para redes de videi profissionais. A 31 de Julho de 2013 a Eutelsat anunciava que havia adquirido 100% da empresa
Satélites Mexicanos (‘Satmex’).
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Tendo por base a plataforma LC-1300 da Space Systems/Loral, o satélite Eutelsat-25B/Es’hail-1 é o 37º satélite da Eutelsat a ser
lançado pela Arianespace. O quadro seguinte mostra as suas principais características.
4,40 x 2,35 x 2,20
Dimensões (m)

Altura total: 7
Envergadura em órbita: 26

Massa (kg)
Energia
Propulsão
Estabilização
Capacidade de Transmissão

6.310 (lançamento)
Carga > 15,8 kW
3 baterias de iões de lítio
Biliquida (MMH & NTO)
Motor de apogeu 455 N e motores 22 N para controlo orbital
Rotação transversal na separação; estabilização nos três eixos
espaciais em órbita operacional
24 repetidores de banda Ku
22 repetidores de banda Ka

Posição Orbital

25,5º Este

Cobertura

Europa, África e Médio Oriente / Ásia

Tempo de vida útil (anos)

> 15

Em princípios de Julho de 2013, a Space Systems/Loral nunciou que os seus 250 satélites haviam acumulado um total de 2.000 anos
de utilização orbital.
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GSAT-7 (Insat-4F)
O GSAT-7 é um satélite de multi-banda projectado, construído e
integrado pela ISRO. Presentemente a ISRO possuí uma
constelação de 11 satélites de observação da Terra, 9 satélites de
comunicações, 1 satélite de navegação, 1 satélite meteorologico e
1 satélite científico, tendo finalizado vários projectos, entre os
quais 66 satélites e 38 lançamentos transportando 35 satélites
estrangeiros.
O satélite tem por base o desenho modularda plataforma I2.5K
projectada para satélites da classe das 2,5 toneladas e está
equipado com dois painéis solares duplos que proporcionam 2.500
W de energia. Está equipado com um motor de bipropolente
fornecendo uma potência de 440N.
A carga de multibanda, com uma potência de 2 kW, fornece um
leque variado de serviços na sua área de cobertura.
O GAT-7 é o 17º satélite da ISRO lançado pela Arianespace e as
suas principais características estão definidas na seguinte tabela.
Dimensões (m)

3,10 x 2,00 x 1,77

Massa (kg)

2.650 (lançamento)

Energia

Carga > 3.000 W
2 baterias de níquel e cádmio

Propulsão

Biliquida (MMH & MON3)

Estabilização

Estabilização nos três eixos espaciais na separação e na órbita
operacional

Capacidade de Transmissão

Repetidores C, Ku, S e UHF

Posição Orbital

74º Este

Cobertura

Suncontinente indiano

Tempo de vida útil (anos)

>7
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Ariane-5ECA
O super lançador europeu Ariane-5ECA é um lançador a dois
estágios, auxiliados por dois propulsores laterais a combustível
sólido. O Ariane-5ECA tem um peso bruto de 777.000 kg,
podendo colocar 16.000 kg numa órbita a 405 km de altitude com
uma inclinação de 51,6º em relação ao equador terrestre ou então
10.500 kg numa órbita de transferência para a órbita geossíncrona.
No lançamento desenvolve 1.566.000 kgf. Tem um comprimento
total de 59,0 metros e o seu diâmetro base é de 5,4 metros.
Os propulsores laterais de combustível sólido desenvolvem mais
de 90% da força inicial no lançamento. Designados P241 (Ariane5 EAP “Etage Acceleration a Poudre”) cada propulsor tem um
peso bruto de 278.330 kg, pesando 38.200 kg sem combustível e
desenvolvendo 660.000 kgf no vácuo. O Ies é de 275 s (Ies-nm de
250 s) e o Tq é de 130s. Os propulsores laterais têm um
comprimento de 31,6 metros e um diâmetro de 3,05 metros. Estão
equipados com um motor P241 que consome combustível sólido
constituído por uma mistura de 68% de perclorato de amónia
(oxidante), 18% de alumínio (combustível) e 145 polibutadieno
(substância aglutinante).
Cada propulsor é composto por três segmentos. O segmento
inferior tem um comprimento de 11,1 metros e está abastecido
com 106,7 t de propolente; o segmento central tem um
comprimento de 10,17 metros e está abastecido 107,4 t de
propolente, finalmente o segmento superior (ou frontal) tem um
comprimento de 3,5 metros e está abastecido com 23,4 t de
propolente. Sobre o segmento superior está localizada uma ogiva
com um sistema de controlo. O processo de ignição é iniciado por

meios pirotécnicos (assim que o motor criogénico Vulcain do
primeiro estágio estabiliza a sua ignição) e o propolente sólido
queima a uma velocidade radial na ordem dos 7,4 mm/s (a queima
é realizada de dentro para fora). O controlo de voo é feito através
da tubeira móvel do propulsor que é conduzida actuadores
controlados hidraulicamente
O primeiro estágio do foguetão Ariane-5ECA, denominado H173
(EPC “Etage Principal Cryotechnique”), tem um comprimento de
30,5 metros e um diâmetro de 5,46 metros. Tem um peso bruto de
186.000 kg e um peso sem combustível de 12.700 kg. No
lançamento desenvolve 113.600 kgf (vácuo), com um Ies de 434 s
(Ies-nm de 335 s) e um Tq de 650 s. O seu motor criogénico
Vulcain-2 (com um peso de 1.800 kg, diâmetro de 2,1 metros e
comprimento de 3,5 metros) é capaz de desenvolver 132.563 kgf
no vácuo, com um Ies 440 s e um Tq de 605 s. Tal como o
Vulcain, utilizado no primeiro estágio do Ariane-5G, o Vulcain-2
consome LOX e LH2. O Vulcain-2 é desenvolvido pela Snecma.
O H173 é capaz de transportar mais 15.200 kg de propolente
devido a modificações feitas no tanque de oxigénio líquido. Na
parte superior do H173 encontra-se a secção de equipamento
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VEB (Vehicle Equipment Bay) do Ariane-5ECA onde são transportados os sistemas eléctricos básicos, sistemas de orientação e
telemetria, e o sistema de controlo de atitude. A secção de equipamento é desenvolvida pela Astrium SAS e tem uma altura de 1,13
metros e um peso de 950 kg.
Lançamento Missão

Veículo lançador

Data de
Lançamento

Hora

2011-049

VA204

L561

21-Set-11

21:23:00

2012-023

VA206

L562

15-Mai-12

21:33:00

2012-035

VA207

L563

5-Jul-12

21:36:00

2012-043

VA208

L564

2-Ago-12

21:50:00

2012-051

VA209

L565

28-Set-12

21:18:00

2012-062

VA210

L566

10-Nov-12

21:05:00

2012-075

VA211

L567

19-Dez-12

21:49:00

2013-006

VA212

L568

07-Fev-13

21:36:00

2013-038

VA214

L569

25-Jul-13

19:54:00

2013-044

VA215

L570

29-Ago-13

20:30:00
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Satélites
Arabsat-5C (37809 2011-049A)
SES-2/CHIRP (37810 2011-049B)
JCSAT-13 (38331 2012-023A)
Vinasat-2 (38332 2012-023B)
Jupiter-1/EchoStar-17 (38551 2012-035A)
MSG-3 (38552 2012-035B)
Intelsat-20 (38740 2012-043A)
Hylas-2 (38741 2012-043B)
Astra-2F (38778 2012-051A)
GSAT-10 (38779 2012-051B)
Eutelsat-21B/W6A (38991 2012-062A)
Star One C-3 (38992 2012-062B)
Skynet-5D (39034 2012-075A)
Mexsat-3 ‘Bicentenario’ (39035 2012-075B)
Amazonas-3 (39078 2013-006A)
Azerspace-1/Africasat-1A (39079 2013-006B)
Alphasat (39215 2013-038A)
Insat-3D (39216 2013-038B
Eutelsat 25B/Es'hail-1 (39233 2013-044A)
GSAT-7 (39234 2013-044B)
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Características do veículo L570
A missão VA215 foi o 71º lançamento do foguetão Ariane-5 e o 4º em 2013, seguindo uma série de
56 voos bem sucedidos consecutivos. Este foi o 14º Ariane-5ECA da fase de produção PB que foi
assinado em Março de 2009 para garantir a continuidade dos serviços de lançamento após a
finalização da fase de produção PA que foi constituída por 30 veículos. A fase de produção PB será
composta por 35 Ariane-5ECA e cobre o período de 2010 a 2016. Consequentemente, o lançador
L570 é o 45º lançador a ser entregue à Arianespace, integrado e verificado sob a responsabilidade da
Astrium.
Na sua configuração de carga dupla e utilizando o sistema Sylda-5 “D” (Sylda-5 n.º 55-D,
desenvolvido pela Astrium ST) e uma carenagem longa (construída pela RUAG Aerospace AB) com
uma altura total de 17 metros e um diâmetro de 5,4 metros, o satélite Eutelsat-25B/Es’hail-1 ocupou a
posição superior colocado sobre um adaptador PAS 1194C (desenvolvido pela EADS-CASA) e o
satélite GSAT-7 ocupou a posição inferior colocado sobre um adaptador PAS 1194VS (desenvolvido
pela RUAG Aerospace AB) posicionado sobre um anel de extensão ACY 1780S (desenvolvido pela
RUAG Aerospace AB) no interior do adaptador Sylda-5A. A carenagem estava protegida pelo produto
FAP (Fairing Acoustic Protection), que é utilizado desde a missão V175 (veículo L534).
O lançador pode ser dividido em duas partes: o Sistema Composto Superior (SCS) e o Sistema
Composto Inferior (SCI). O SCS é composto pela carenagem, pela estrutura de transporte de carga
Sylda-5 e pelo conjunto formado pelo estágio superior criogénico ESC-A, pela secção de
equipamento (VEB – Vehicle Equipment Bay) e por um Cone 3936. Por sua parte, o SCI incorpora o
estágio criogénico principal EPC (H175) com o motor Vulcain-2 e dois propulsores laterais de
combustível sólido EAP (P240).

A missão VA214
O principal objectivo da missão VA215 era o de colocar os satélites Eutelsat-25B/Es’hail-1 e GSAT-7
numa órbita de transferência para a órbita geossíncrona com um apogeu a 35.786 km de altitude,
perigeu a 249,3 km de altitude, inclinação orbital de 3,5º, argumento do perigeu de 178º e longitude
do nodo ascendente de -119,948º7.
Tendo em conta os adaptadores de carga e a estrutura Sylda-5, a performance total requerida do lançador para a órbita descrita era de
9.776,5 kg. Parte da margem de performance é utilizada para reduzir a inclinação da órbita alvo.

7

Este valor é em relação a um eixo fixo (Ho – 3s) e passando pelo complexo de lançamento ELA3. O Ho é a referência temporal
básica (1 s antes da válvula de hidrogénio da câmara de combustão do motor Vulcain ser aberta). A ignição do Vulcain ocorre a H0 +
2,7 s.
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Fases de voo
Tomando H0 como a referência temporal básica (1s antes da abertura da válvula de hidrogénio na câmara de combustão do motor
Vulcan do primeiro estágio EPC), a ignição do Vulcain ocorre a H0+2,7s. A confirmação da operação normal do Vulcain autoriza a
ignição dos dois propulsores laterais de combustível sólido (EAP) a H0+7,05s, levando ao lançamento.
A massa no lançamento é de cerca de 774.000 kg e a força inicial é de 13.000 kN (dos quais 90% é originada pelos EAP). Após uma
ascensão vertical de 5s para permitir que o lançador deixe o complexo ELA3, incluindo, em particular, os pilões eléctricos, o
foguetão executa uma operação de inclinação no plano da trajectória, seguindo-se uma operação de rotação cinco segundos mais
tarde para posicionar o plano dos EAP perpendicularmente ao plano da trajectória. O ângulo de azimute de lançamento foi de 92º em
relação a Norte.
A fase de voo dos EAP continua a um ângulo de incidência nulo ao longo do voo atmosférico e até à separação dos propulsores
laterais. O propósito destas operações é o de optimizar a trajectória e assim maximizar a performance, obter uma ligação rádio
satisfatória com as estações no solo, e cumprir as cargas estruturais e limites de controlo de atitude. A sequência de separação dos
EAP é iniciada quando um limite de aceleração é detectado, quando o nível de força do propolente sólido baixa. A separação ocorre
no segundo imediato. Este é o
tempo de referência H1, e ocorre a
cerca de H0+142s a uma altitude
de 67,0 km e a uma velocidade
relativa de 2,028 km/s.
No resto do voo na fase EPC, o
veículo segue uma regra de
altitude controlada em tempo real
pelo computador de bordo tendo
por base informações recebidas
pela unidade de navegação. Esta
regra optimiza a trajectória ao
minimizar o tempo de queima e
consequentemente o consumo de
propolente.
A carenagem de protecção é
separada durante a fase de voo
EPC logo que os níveis de fluxo
aerodinâmico são suficientemente
baixos para não terem impacto na
carga. Para a missão VA215, a
separação da carenagem ocorreu
a uma altitude de 106,9 km, 196
segundos após o lançamento. A fase de propulsão EPC tem como objectivo uma órbita predeterminada estabelecida em relação a
requisitos de segurança e á necessidade de controlar a operação quando o EPC cai de volta para a Terra no Oceano Atlântico.
O final da queima do motor Vulcain ocorre quando são atingidas as seguintes características orbitais: apogeu a 161,3 km de altitude,
perigeu a -968,6 km de altitude, inclinação orbital de 6,448º, argumento do perigeu de -41,67º e longitude do nodo ascendente de 124,00º. Este é o tempo de referência H2 e ocorre a H0+526,4s.
O estágio criogénico principal cai então para o Atlântico após a separação, destruindo-se numa reentrada atmosférica a uma altitude
entre os 80 km e os 60 km devido às cargas geradas pelo atrito. O estágio deve ser despressurizado para evitar o risco de explosão
devido ao sobreaquecimento do hidrogénio residual. Uma válvula lateral do tanque de hidrogénio, actuada por um temporizador que
é activado pela separação do EPC, é utilizada para este propósito. Esta força lateral é também utilizada para fazer com que o EPC
entre numa rotação, reduzindo assim a dispersão dos detritos originados na reentrada. O ângulo de reentrada do estágio criogénico é
de -2,20º e a longitude do ponto de impacto é registada a 6,82º O.
O voo do ESC-A tem uma duração de cerca de 16 minutos. Esta fase de voo é finalizada por um comendo enviado pelo OBC,
quando o computador estima, a partir de dados calculados pela unidade de orientação inercial, que a órbita alvo foi atingida. Esta é a
referência temporal H3 e ocorre a H0+1.492,7s.
O propósito da fase balística seguinte é o de: a) orientar o conjunto na direcção requerida para a separação dos dois satélites e na
direcção necessária para a separação do adaptador Sylda-5; b) estabilização transversal antes da separação do satélite Eutelsat25B/Es’hail-1; c) estabilização nos três eixos espaciais antes da separação do adaptador Sylda-5 e do satélite GSAT-7; d) separação
dos satélites Eutelsat-25B/Es’hail-1 e GSAT-7, além do adaptador Sylda-5; e) rotação final do conjunto a 45º/s; e f)
despressurização do estágio ESC-A (tanques de oxigénio líquido e hidrogénio líquido), precedida de uma fase de despressurização
que envolve a abertura simultânea de oito escapes SCAR. Estas operações contribuam para a gestão a curto e médio prazo da
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distância mútua dos objectos em órbita. A fase balística da
missão é composta por 21 fases elementares que incluem a
separação dos dois satélites e do adaptador Sylda-5.

Lançamento da missão VA215
Integração
A campanha para o lançamento da missão VA215 teve início
a 1 de Julho de 2013 tendo sido também iniciado o processo
de integração do foguetão Ariane-5ECA com a colocação do
estágio EPC na plataforma móvel de lançamento no interior do edifício BIL (Basic Integration Building), após a sua preparação.
Entretanto, o satélite GSAT-7 havia chegado a Kourou no dia 11 de Junho. A 1 e 2 de Julho procedeu-se à transferência dos dois
propulsores laterais de combustível sólido EAP, sendo integrados no EPC a 2 de Julho. O sistema compósito superior foi preparado
e colocado em posição a 5 de Julho. A 19 de Julho tinha lugar o controlo de síntese do lançador no qual se faz um controlo de
qualidade do lançador que seria aceite pela Arianespace a 25 de Julho, sendo transferido do BIL para o FAB (Final Assembly
Building) no dia 9 de Agosto. O satélite Eutelsat-25B/Es’hail-1 chegava a Kourou no dia 27 de Julho.
As respectivas campanhas de preparação para o lançamento dos dois satélites no interior do edifício S5C teriam início a 3 de Agosto
(GSAT-7) e 9 de Agosto (Eutelsat-25B/Es’hail-1). Entre o dia 3 e 7 de Agosto ocorria o processo de abastecimento do satélite
GSAT-7, seguindo-se a sua montagem no adaptador (9 de Agosto) e transferência para o BAF no dia 12 de Agosto, com a sua
integração no lançador a ter lugar a 14 de Agosto. Por seu lado, as operações de abastecimento do satélite Eutelsat-25B/Es’hail-1
decorreram entre 9 e 13 de Agosto. No dia 14 o satélite é colocado no seu adaptador com o conjunto a ser transferido para o BAF no
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mesmo dia, sendo integrado no adaptador Sylda a 16 de Agosto. A integração da carenagem com o adaptador Sylda ocorria a 19 de
Agosto e a 21 ocorre a integração do sistema compósito (Eutelsat-25B/Es’hail-1 + PAS 1194C + Sylda + carenagem) no lançador. O
ensaio geral do lançamento ocorreu a 23 de Agosto, com o lançador a ser armado nos dias 26 e 27. O Flight Readiness Review, no
qual se revê todos os procedimentos e preparativos para o lançamento teve lugar no dia 27 no final é dada a luz verde para o
transporte do lançador para o Complexo de Lançamento ELA3 (ZL3) que ocorre a 28 de Agosto. O abastecimento da esfera de hélio
do estágio EPC teve lugar nesse mesmo dia e a contagem decrescente final iniciava-se a 29 de Agosto.
Lançamento
A contagem decrescente final inicia-se a H0-7h 30m e inclui todas as operações de preparação do lançador, satélites e base de
lançamento. A execução correcta de todas as operações leva à autorização da ignição do motor Vulcain seguindo-se a ignição dos
propulsores laterais de combustível sólido na hora de lançamento seleccionada, o mais cedo possível dentro da janela de lançamento
para os satélites. A contagem decrescente termina com uma sequência sincronizada gerida pelos computadores do Ariane-5ECA e
que se inicia a H0-7 m. Em alguns casos, uma sequência pré-sincronizada pode ser necessária para optimizar o abastecimento do
estágio criogénico principal. Se uma paragem na contagem decrescente coloca o tempo Ho fora da janela de lançamento, o
lançamento é adiado para D+1 ou D+2, isto é um ou dois dias depois da data inicial de lançamento, dependendo do problema e da
solução adoptada. A janela de lançamento para a missão VA215 decorria entre as 2030UTC e as 2120UTC do dia 29 de Agosto,
com uma duração de 50 minutos.
A H0-7h 30m, no início da contagem decrescente final, procede-se á verificação dos sistemas eléctricos e aos procedimentos de
preparação e configuração do EPC e do motor Vulcain para o condicionamento térmico e posterior abastecimento. Os preparativos
finais da plataforma de lançamento decorrem a H0-6h com o encerramento de portas, remoção das barreiras de segurança e
configuração dos circuitos de fluidos em preparação do abastecimento do lançador. Nesta fase, o programa de voo é inserido nos
computadores do Ariane-5ECA e procede-se ao teste das ligações de rádio entre o lançador e o centro de controlo. O alinhamento
das unidades de orientação inercial decorre nesta fase dos preparativos para o lançamento. A evacuação do pessoal técnico da
plataforma de lançamento ocorre a H0-5h e inicia-se o abastecimento do EPC em quatro fases: primeiro, dá-se a pressurização dos
tanques de abastecimento (este procedimento tem uma duração de 30 minutos); segundo, procede-se ao condicionamento térmico
das condutas de abastecimento para assim poderem lidar com as baixas temperaturas dos propolentes criogénicos (este procedimento
tem uma duração de 30 minutos); terceiro, dá-se o abastecimento dos tanques de propolente com hidrogénio líquido e com oxigénio
líquido (o abastecimento tem uma duração de 2h); e finalmente quarto, mantém-se o abastecimento até ao início da sequência
sincronizada.
A pressurização dos sistemas de controlo de atitude e de comando ocorre a H0-5h. A H0-4h inicia-se o abastecimento do estágio
superior criogénico ESC-A, sendo também feito em quatro fases: pressurização dos tanques de abastecimento (este procedimento
tem uma duração de 30 minutos); condicionamento térmico durante 30 minutos das condutas de abastecimento para assim poderem
lidar com as baixas temperaturas dos propolentes criogénicos; abastecimento dos tanques de propolente com hidrogénio líquido e
com oxigénio líquido (o abastecimento tem uma duração de 1h); e finalmente mantém-se o abastecimento até ao início da sequência
sincronizada.
O condicionamento térmico do motor Vulcain ocorre a H0-3h. Os preparativos para o início da sequência sincronizada têm lugar a
H0-30m e a sequência sincronizada iniciou-se às 2027UTC (H0-7m). As operações da sequência sincronizada são controladas de
forma automática e exclusivamente pelo computador operacional de verificação e comando CCO (Operational Checkout-Computer)
localizado no Complexo de Lançamento ELA3. Durante esta sequência, todos os elementos que estão envolvidos no lançamento são
sincronizados pelo tempo de contagem decrescente distribuídos por todo o centro espacial. Durante a fase inicial, e até H0 – 6s, o
lançador é gradualmente transferido para a sua configuração de voo pelo computador CCO. Se a sequência sincronizada é suspensa,
o lançador é transferido de forma automática para a sua configuração a H0-7m. Na segunda fase da sequência (uma fase irreversível)
que decorre entre H0-6s até H0-3,2s, a sequência sincronizada já não é dependente da contagem decrescente do centro espacial,
operando de acordo com um relógio interno. A fase final é a ignição do lançador. A sequência de ignição é controlada
exclusivamente pelo computador de bordo OBC (On-Board Computer). Os sistemas no solo executam um número de acções em
paralelo com a sequência de ignição de bordo.
A H0-6m 30s finaliza o abastecimento de hidrogénio líquido e de oxigénio líquido com os volumes de propolente ao nível necessário
para a missão. Nesta altura são abertas as válvulas de inundação de segurança da plataforma de lançamento e são armadas as
barreiras das condutas de segurança pirotécnicas. A esfera de hélio do estágio ESC-A é isolada a H0-6m. A H0-4m dá-se a
pressurização dos tanques do estágio EPC, o isolamento dos tanques e início da purga da interface umbilical entre os sistemas do
solo e o estágio EPC. Nesta altura é finalizado o abastecimento de oxigénio líquido ao estágio superior, fazendo-se a transição do
oxigénio líquido para a pressão de voo. O final do abastecimento de hidrogénio líquido ao estágio superior dá-se a H0-3m 40s e
procede-se ao cálculo do tempo H0, verificando-se que o segundo computador de bordo foi alterado para ‘modo de observação’. A
H0-3m 10s o hidrogénio líquido do estágio superior criogénico encontra-se na pressão de voo. O valor do H0 é inserido nos dois
computadores de bordo a H0-3m e é comparado com o valor a H0 no solo.
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O aquecimento eléctrico das baterias do EPC e da secção de equipamento do lançador dá-se a H0-2m 30s ao mesmo tempo que se
procede à desactivação do sistema de aquecimento eléctrico do sistema de ignição do motor Vulcain-2. A H0-2m dá-se a abertura das
membranas das válvulas do Vulcain-2 e a válvula do condicionamento térmico do motor é encerrada. A pré-deflexão do da tubeira
HM7B ocorre a H0-1m 50s e o fornecimento de energia eléctrica ao lançador é transferido para a fonte a bordo do lançador a H0-1m
5s. Nesta fase termina a pressurização dos tanques do estágio ESC-A a partir do solo e inicia-se a verificação da selagem das
válvulas do estágio. O início do sistema de controlo automático da sequência de ignição tem lugar a H0-37s, ao mesmo tempo que
são activados os gravadores de bordo e são armadas as linhas de segurança pirotécnicas. Segue-se a H0-30s a verificação da purga do
circuito umbilical entre o solo e o lançador e são abertas as válvulas do estágio EPC. Os sistemas de controlo de atitude do estágio
EPC são activados a H0-22s, dando-se nesta altura a autorização para a transferência para o controlo de bordo. O sistema de
correcção do efeito POGO é activado a H0-16,5s e procede-se à ventilação da carenagem e da secção de equipamento do lançador.
As válvulas do sistema de supressão de ondas de choque são abertas a H0-12s.
A sequência irreversível inicia-se a H0-6s com a activação e ignição do sistema AMEF para queimar o hidrogénio residual que se
possa ter acumulado na plataforma de lançamento. São enviados os comandos para a retracção dos braços de abastecimento
criogénico. O fusível de controlo de comunicação de informação é transferido para o lançador.
A sequência de ignição inicia-se a H0-3s com a verificação do estado do computador, transferência dos sistema de orientação inercial
para o modo de voo, monitorização das pressões do oxigénio e do hidrogénio líquido, e activação das funções de controlo de
navegação, orientação e atitude. A deflexão da tubeira HM7B é verificada a H0-2,5s e a H0-1,4 é encerrada a válvula de purga do
motor. A H0-0,2s é verificada a recepção do sinal de ‘retracção dos braços criogénico’ enviado pelo computador de bordo.
Entre H0 e a H0+6,65s dá-se a ignição do motor Vulcain-2 e a verificação da sua operação correcta (o tempo a H0+1s corresponde à
abertura da válvula da câmara de hidrogénio). O final da verificação da operação motor principal ocorre a H0+6,9s e a ignição dos
propulsores laterais de combustível sólido ocorre a H0+7,05s.
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O lançamento da missão VA215 teve lugar às 2030UTC com o lançador a abandonar a plataforma de lançamento a T+7,30s. A
T+12,77s iniciava-se a manobra de inclinação (terminando a T+22,6s) e a T+17,05s iniciava-se a manobra de rotação do lançador
em torno do seu eixo longitudinal. Esta manobra terminava a T+32,05s. O foguetão Ariane-5ECA atingia a velocidade do som a
T+48,8s. A separação dos dois propulsores laterais de combustível sólido dava-se a T+2m 23s (entrando-se na fase propulsionada
EPC) e a separação das duas metades da carenagem de protecção ocorreu a T+3m 16s. A telemetria do lançador começava a ser
recebida pela estação de Natal a T+7m 55s e a T+8m 46s terminava a queima do estágio criogénico principal EPC (com a exaustão
do fornecimento de hidrogénio líquido), com a sua separação a ter lugar a T+8m 52s. Entrando-se na fase de propulsão ESC-A, a
ignição do estágio criogénico superior ocorria a T+8m 56s e os dados telemétricos do lançador deixavam de ser recebidos pela
estação de Natal a T+11m 5s, começando a ser recebido pela estação da Ilha de Ascensão a T+13m 40s e pela estação de Libreville a
T+18m 10s (depois dos dados deixarem de ser recebidos na Ilha de Ascensão a T+17m 25s). Entretanto, o ponto de altitude mínima
na trajectória (a 140,8 km) é atingido a T+14m 40s. A estação de Malindi começava a receber a telemetria do Ariane-5ECA a
T+22m 5s. O final da queima do estágio superior ESC-A ocorria a T+24m 53s com o lançador a entrar na fase balística a uma
altitude de 627,9 km.
Estando colocado na posição superior, o satélite Eutelsat-25B/Es’hail-1 seria o primeiro a separar-se do estágio superior. O
procedimento para a separação do satélite iniciava-se a T+24m 58s com a orientação do conjunto e posterior estabilização por lenta
rotação a T+27m 4s. O Eutelsat-25B/Es’hail-1 separava-se às 2058UTC (T+27m 45s). O conjunto é agora formado pelo estágio
ESC-A, pelo adaptador Sylda-5 e pelo satélite GSAT-7. Logo após a separação do Eutelsat-25B/Es’hail-1, procedia-se à
estabilização do conjunto (T+27m 55s) e iniciava-se o procedimento de orientação em preparação da separação do adaptador Sylda5 (T+27m 57s) que ocorria a T+29m 11s. De seguida (T+29m 21s) iniciava-se a manobra de orientação e estabilização para a
separação do segundo satélite que ocorria às 2104UTC (T+34m 26s). Com os dois satélites agora em órbita, era tempo de colocar o
estágio ESC-A numa órbita segura e afastada dos satélites. O estágio era estabilizado (T+34m 36s) e orientado para a manobra de
separação e depois orientado para a manobra de estabilização por rotação. O ESC-A é então colocado com uma rotação de 45º/s a
T+36m 18s. O tanque de oxigénio era colocado em modo passivo a T+37m 14s e o início do modo passivo para o ESC-A dava-se a
T+41m 49s.
A separação dos satélites teve lugar numa órbita com um perigeu a 249,3 km (para um perigeu alvo de 249,3 km), apogeu a 35.942
km de altitude (apogeu alvo de 35.924 km) e inclinação orbital de 3,48º (inclinação orbital alvo de 3,50º). Após a separação ambos
os satélites utilizariam os seus próprios meios de propulsão para atingir as respectivas órbitas geossíncronas.
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Zenit lança satélite de comunicações para Israel
Depois da perda do satélite Intelsat-27 no dia 1 de Fevereiro de 2013 após ter sido lançado desde a Plataforma Odyssey, estava mais
uma vez em jogo a reputação do temperamental Zenit-3. O lançamento do satélite Amos-4 desde Baikonur, trás assim de volta ao
activo este foguetão, se bem que os lançamentos desde o Oceano Pacífico sejam agora escassos.

O lançador Zenit-3SLB/DM-SLB
O foguetão Zenit-3SLB/DM-SLB, também designado J-1 (Designação Sheldom) ou SL-16 (Departamento de Defesa dos Estados
Unidos e NATO), pertence à família dos lançadores Energia e foi desenvolvido, na sua versão original como 11K77 Zenit-2, para
servir como substituto dos lançadores derivados a partir de mísseis balísticos intercontinentais utilizados desde os anos 60.
O desenvolvimento do Zenit foi iniciado em 1978 e os primeiros testes do primeiro estágio Zenit-1 foram iniciados em 1982, tendo
os trabalhos na primeira plataforma destes lançadores sido concluídos em Dezembro de 1983. Apesar de todos os trabalhos nas
instalações de apoio para os veículos estarem prontas, o primeiro lançamento foi sucessivamente adiado devido aos problemas no
desenvolvimento do primeiro estágio.
Finalmente a 13 de Abril de 1985 foi iniciada uma série de lançamentos de ensaio que se prolongou até 1987 colocando em órbita
uma série de cargas experimentais, findos os quais todo o sistema do Zenit foi aceite para uso militar.
Uma versão do seu primeiro estágio foi utilizada como propulsor lateral do potente 11K25 Energia, entretanto abandonado. Foram
construídas duas plataformas em GIK-5 Baikonur, mas outras plataformas em GIK-1 Plesetsk nunca foram concluídas sendo
entretanto convertidas para serem utilizadas com os Angara.
Desde o inicio do programa que estava prevista a construção de um lançador a três estágios, o Zenit-3, para colocar cargas na órbita
geossíncrona. Esta versão utilizaria o estágio 11D68 Blok-D já utilizado no 11A52 N1 e 8K82K Proton-K, podendo assim substituir
este lançador na colocação de satélites na órbita de Clarke. Nos anos 80 foi considerado o seu lançamento a partir de uma base
situada no Cabo York, Austrália, sendo posteriormente adoptado pelo consórcio Sea Launch para lançamentos a partir de uma
plataforma petrolífera norueguesa reconvertida e situada no Oceano Pacífico no equador terrestre.

O sistema Land Launch
Os foguetões Zenit-3SLB e Zenit-2SLB utilizam o complexo de lançamento LC45 no Cosmódromo de Baikonur, bem como as
estações de rastreio ao longo da trajectória seguida pelos lançadores e as zonas de impacto dos estágios e da carenagem. Em
Baikonur existem instalações de suporte e apoio para o processamento no solo das cargas e dos lançadores incluindo o
abastecimento, verificação, montagem dos diferentes componentes do sistema e respectivo lançamento. Está também incluído do
sistema o equipamento de transporte e termos táctico para a deslocação de pessoal e equipamento entre os diferentes locais no
cosmódromo. Finalmente, do sistema fazem também parte os dispositivos de rastreamento, meteorológico e de comunicações.
Vantagens para os clientes
Este sistema proporciona o equipamento de voo mais maduro que se pode encontrar na classe de cargas a colocar em órbita e que
derivam da configuração do sistema Sea Launch. Esta maturidade é ainda maior com o estágio superior Blok DM, que é o estágio
superior mais experiente e mais fiável em qualquer classe de cargas com um serviço contínuo desde 1974 e tendo uma fiabilidade
superior a 97%.
A versatilidade do Blok DM, que tem a capacidade para múltiplas reignições, missões de longa duração, manobras de rotação,
inserção orbital precisa e parâmetros de separação da carga estritamente controlados a nível de movimento e atitude. O sistema
oferece um lançamento dedicado a um único passageiro, eliminando assim os adiamentos e riscos técnicos associados a outras
cargas.

O Zenit-3SLB
Este lançador pode utilizar dois ou três estágios que consomem oxigénio líquido e querosene. A configuração de três estágios, Zenit3SLB, é utilizada para missões de peso médio e orbitas elevadas (circulares ou elípticas) incluindo órbitas de transferência para a
órbita geossíncrona ou directamente para a órbita geossíncrona, bem como trajectórias de escape. O lançador de dois estágios, Zenit2SLB, é utilizado para missões para a órbita terrestre baixa e para órbita elípticas. Cada configuração utiliza uma carenagem distinta.
Todos os elementos de cada configuração possuem uma extensiva herança de voo.
São quatro os principais componentes dos lançadores: Primeiro estágio Zenit, Segundo estágio Zenit, estágio superior Blok DMSLB (na configuração Zenit-3SLB), e carenagem e estrutura de suporte de carga.
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Representação esquemática do foguetão 11K77 Zenit-3SLB (em cima) e do foguetão 11K77 Zenit-2SLB (em baixo).
Imagens: Land Launch.

O primeiro e segundo estágios utilizados neste sistema são idênticos aos utilizados no sistema Sea Launch. São fabricados pela PO
Yuzhmash na Ucrânia, com a direcção do desenho fornecida pela SOD Yuzhnoye. O estágio superior Blok DM-SLB, usado somente
no lançador Zenit-3SLB, é aproximadamente adaptado a partir do estágio Blok DM-SL usado no programa Sea Launch e é fabricado
pela RKK Energia na Rússia.
A carenagem utilizada no Zenit-3SLB tem um diâmetro de 4,1 metros e é fabricada pela NPO Lavochkin na Rússia. Foi
especificamente desenhada para o estágio Blok-DM e tem uma história de voo desde 1996. a carenagem do Zenit-2SLB tem um
diâmetro de 3,9 metros e é fabricada pela PO Yuzhmash. Foi especificamente desenhada para o lançador a dois estágio Zenit-2SLB e
tem uma história de voo que recua a 1985.
A estrutura de suporte da carga para o Zenit-3SLB é fornecida pela RKK Energia. Consistem num adaptador de carga fornecido pela
Saab Ericsson Space (interfaces 937, 1194 ou 1666) e um compartimento de transferência fabricado pela RKK Energia. A estrutura
de suporte de carga para o Zenit-2SLB é fornecida pela SDO Yuzhnoye e consiste num adaptador de carga Saab montado num
suporte fabricado pela PO Yuzhmash. Se necessários podem ser fornecidos outros tipos de interfaces e dispensadores de carga
múltipla.
Herança do desenho do lançador Zenit
Este sistema de lançamento utiliza a configuração do Zenit utilizada no sistema Sea Launch, mantendo os melhoramentos e
modificações que foram levadas a cabo para a Sea Launch no foguetão 11K77 Zenit-2. A SDO Yuzhnoye desenhou a versão original
de dois estágios do Zenit-2 durante o final dos anos 70 e inícios dos anos 80 em resposta aos requerimentos do Ministério da Defesa
Soviético para um sistema de lançamento que fosse capaz de reconstituir de forma rápida e eficiente as constelações de satélites em
órbita. Consequentemente, o desenho dá especial ênfase á robustez, fácil operacionalidade e tempo de reacção rápido, que são
conseguidos através de uma automação extensiva. Neste caso estão incorporadas operações de lançamento e de processamento
avançadas, desenvolvidas pela companhia KBTIM, em contraste com os sistemas desenvolvidos nas décadas anteriores. Uma
segunda intenção para o original Zenit-2 era a sua utilização em lançamentos tripulados para a estação espacial Mir. Apesar de nunca
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ter sido utilizado nesta condição devido á desintegração da União Soviética, e de forma
a ser utilizado para lançamentos tripulados, o veículo Zenit foi desenhado com um
grau significativo de redundância interna e outras características que garantem uma
alta fiabilidade.
Alterações levadas a cabo para a Sea Launch
As diferenças significativas entre o 11K77 Zenit-2 e o 11K77 Zenit-3SL (também
designado Zenit-2S), que também são mantidas no veículo Zenit-2SLB, são o novo
sistema de navegação; o computador de voo da nova geração; e a performance
aumentada devido à redução de massa e ao aumento da potência do motor do segundo
estágio de 87 toneladas para 93 toneladas.
Sistemas aviónicos
Tal como no sistema Sea Launch, este sistema contém o seu próprio complemento
completo de sistemas aviónicos para telemetria, funções de orientação e navegação
mesmo transportando um estágio superior na configuração de três estágios. O sistema
de telemetria Sirius transmite dados de telemetria em canais RF separados para as
estações terrestres localizadas na Rússia e, para missões polares, para uma estação
remota localizada na península arábica. Para as missões com três estágios, estas
ligações são complementadas por um conjunto independente de dados que são
fornecidos de forma simultânea pelo sistema de telemetria do Blok DM-SLB.
Especificações gerais e configurações
A torre de acesso dos cosmonautas no
complexo de lançamento Zenit no
Cosmódromo de Baikonur.
Zenit

As especificações do lançador e os parâmetros de performance encontram-se na Tabela
1, enquanto que as configurações do primeiro e segundo estágio encontram-se na
página seguinte. Com as fracções de propolente excedendo 90%, os desenhos de ambos
os estágios encontram-se entre os mais eficientes a nível estrutural em todo o mundo.
No caso do primeiro estágio, isto deve-se em grande parte à alta eficiência do motor
RD-171M e à ausência de propulsores laterais.
Primeiro estágio

Segundo

estágio

Zenit-2SLB e Zenit-3SLB

Zenit-2SLB

Zenit-3SLB

Tempo de queima (s)

140 - 150

300 – 1.100

360 – 370

Massa inerte (kg)

27.564

8.367

8307

Massa (com propolentes) (kg)

354.350

90.854

90.974

Combustível (querosene) (kg)

90.219

23.056

Oxidante (LOX) (kg)

236.567

59.431

Comprimento (m)

32,9

10,4

Diâmetro (m)

3,9

3,9

Um motor RD-171

Um motor principal RD-120

(quatro câmaras de combustão)

Um motor vernier RD-8 (quatro câmaras de combustão)

Força (nível do mar) (kgf)

740.000

Não aplicável

Força (Vácuo) (kgf)

806.400

Impulso específico (s)

309,5

Motores

Impulso específico

337,2

(vácuo) (s)
Controlo de atitude

Suspensão Cardan do escape +/- 6,3º
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A ausência de propulsores laterais simplifica de forma significativa o processamento antes do lançamento e é uma característica
principal que diferencia o lançador Zenit dos maiores sistemas de lançamento. Sem propulsores laterais, a estrutura do estágio é mais
eficiente, a quantidade de ordenanças é reduzida e a fiabilidade geral é aumentada ao eliminar a exposição à falha dos mecanismos
de separação dos propulsores ou aos próprios propulsores. Além do mais, a sua configuração linear leva a margens de controlo mais
robustas durante todas fases de voo o que permite ao Zenit voar através de uma maior margem de condições de vento e de condições
meteorológicas, garantindo assim uma performance atempada e sem atrasos.
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Configuração geral do primeiro estágio
O primeiro estágio do foguetão Zenit do sistema é composto
por uma estrutura primária de alumínio com sistemas de
endurecimento mecanicamente integrados e utiliza propolentes
de LOX/querosene amigos do ambiente. O tanque superior de
LOX encontra-se numa depressão côncava no topo do tanque
de querosene e a conduta de LOX passa através do meio do
tanque inferior. Com uma massa bruta no lançamento para o
Zenit-2SLB de 450.000 – 460.000 kg e uma massa bruta no
lançamento de 462.000 – 466.000 kg para o Zenit-3SLB, a
força de 740.000 kg produzida pelo primeiro estágio leva a um
rácio força / peso de cerca de 1,6 para ambos os veículos. A
separação entre os dois primeiros estágios é levada a cabo
através de quatro retro-foguetões de combustível sólido
localizados na base do estágio.
O desenho do primeiro estágio do Zenit foi intencionalmente
mantido em comum com o desenho dos lançadores do sistema Sea Launch. Ambos são manufacturados na mesma linha de produção
da PO Yuzhmash.
O motor RD-171M
O motor RD-171M, que equipa o primeiro estágio do lançador Zenit, que uma oxigénio
líquido e querosene. Fornece uns impressionantes 740.000 kgf de força ao nível do mar
e é um dos motores mais potentes em todo o mundo, tendo tecnologias avançadas
desenvolvidas pelas principais organizações russas de propulsão. Foi desenvolvido
especificamente para o lançador Zenit em paralelo com o motor RD-170 que serviu
como propulsor lateral para o sistema Energia/Buran. Um programa de ensaio exaustivo
que levou a cabo mais de 200 testes precedeu o primeiro voo em meados dos anos 80.
As quatro câmaras de combustão são alimentadas por uma única turbo-bomba montada
verticalmente que por sua vez é propulsionada por dois geradores de gás que fornecem
gás rico em oxigénio para uma única turbina. O controlo de voo é conseguido ao
orientar através de uma suspensão cardan as câmaras de combustão independentemente
suspensas, enquanto que a capacidade de diminuir a potência até cerca de 74 % da força
nominal proporciona uma grande flexibilidade no desenho da trajectória.
Configuração geral do segundo estágio
Tal como o primeiro estágio, o segundo estágio do lançador Zenit é composto por uma
estrutura primária de alumínio com sistemas de endurecimento mecanicamente
integrados e utiliza propolentes de LOX/querosene amigos do ambiente. A propulsão é
fornecida por um motor principal RD-120 com a orientação a ser proporcionada por um
motor vernier RD-8 alimentado a partir dos mesmos tanques de propolente. O tanque de
querosene inferior tem uma forma toroidal e envolve o motor principal, enquanto que o
tanque superior de LOX é um cilindro encimado por uma cúpula. No topo do estágio
encontra-se um compartimento de instrumentação contendo os sistemas aviónicos. Os
segundos estágios, tais como os primeiros estágios, são fabricados numa
linha de produção comum da Yuzhmash, beneficiando assim de um
inventário comum e de um controlo de qualidade proporcionado pela
Boeing. O segundo estágio gera 101.000 kg de força (a combinação do
RD-120 e do RD-8). Tal como no primeiro estágio, a separação é
conseguida com quatro retro-foguetões sólidos.
O motor RD-120 e o motor RD-8
O motor principal do segundo estágio possui uma única câmara de
combustão e o seu escape é fixo, consumindo LOX e querosene para gerar
93.000 kgf. A potência do RD-120 pode ser reduzida até cerca de 78% no
final do voo. O RD-120 foi desenvolvido especificamente para o sistema
de lançamento Zenit.
O motor vernier RD-8 está colocado na parte posterior do segundo estágio
proporcionando um controlo nos três eixos espaciais. O RD-8 utiliza os
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mesmos propolentes e armazenamento de propolentes que é utilizado pelo RD-120, com uma turbo-bomba a alimentar quatro
motores em suspensão cardan em torno do exterior do RD-120. o RD-8 produz 8.100 kgf de força e foi especificamente
desenvolvido pêra o Zenit. A capacidade de modular a sua operação de 65 s a 900 s após o final da queima do motor principal
proporciona flexibilidade no
desenho da missão para os
lançamentos do Zenit-2SLB
para uma grande quantidade de
órbitas circulares baixas.
Configuração geral do estágio
Blok DM-SLB
O estágio Blok DM-SLB
utilizado no Zenit-3SLB deriva
do estágio Blok DM-SL
utilizado no sistema Sea
Launch. É um estágio superior
que consome LOX/querosene
capaz de ser accionado até três
vezes durante uma missão.

Representação esquemática do Blok DM-SLB (dimensões em milímetros).

A estrutura básica do Blok DMSLB é proporcionada por um
adaptador superior juntamente
com uma estrutura interna. Os
adaptadores médio e inferior
que albergam o estágio são
descartados antes da primeira
ignição do Blok DM-SLB. O
querosene está armazenado num
tanque toroidal que é ligado por
uma estrutura ao adaptador
superior que envolve a turbobomba do motor principal
11D58M. O tanque esférico de
LOX e a estrutura de aviónicos /
carga estão localizados acima
do tanque de querosene e estão
também ligados ao adaptador
superior. Dois motores de
controlo de atitude, que
proporcionam
estabilização
durante períodos de cabotagem,
estão localizados na parte
inferior
do
tanque
de
querosene.
O motor 11D58M

O Blok DM-SLB é propulsionado pelo motor 11D58M que opera a LOX e querosene. O seu escape de carbono – carbono encontrase numa suspensão cardan para fornecer controlo de arfagem e de translação durante o voo propulsionado com uma turbo-bomba a
ser usada para controlo rotacional.
Motores de controlo de atitude / ulagem e sistemas aviónicos
A estabilização nos três eixos espaciais e o controlo de atitude durante os períodos de cabotagem, incluindo rotações contínuas, são
fornecidos por dois motores de controlo de atitude / ulagem que consomem propolentes hipergólicos e que estão localizados na parte
posterior do tanque de querosene do motor principal, em ambos os lados do escape do motor principal.
O estágio Blok DM-SLB utiliza os mesmos sistemas aviónicos que são utilizados no sistema Sea Launch (Blok DM-SL), com a
excepção de diferenças no sistema de telemetria utilizado para os lançamentos desde o cosmódromo de Baikonur usando estações de
recepção russas fixas e móveis.
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Alterações levadas a cabo para o sistema Sea Launch
As diferenças de configuração entre o estágio Blok DM e o estágio Blok DM-SL, que são também mantidas no Blok DM-SLB, são a
introdução de um novo sistema de navegação; a introdução de sistemas informáticos de nova geração; a utilização de um sistema de
controlo autónomo desenvolvido pela NPTs AP (Centro de Produção e I&D para a Automação e Fabrico de Instrumentos), que é a
principal companhia russa para o desenvolvimento de software espacial e aviónicos; e a utilização de uma tubeira alongada e várias
reduções de massa para aumento de performance.
O Block DM-SLB versus o Block DM-SL
As principais diferenças entre o Blok DM-SLB e o Blok DM-SL são:
•

As interfaces estruturais dianteiras do Blok DM-SLB são fabricadas para serem compatíveis com as carenagens de fabrico
russo bem como com as estruturas de carga utilizadas no sistema Land Launch, enquanto que as interfaces estruturais
dianteiras do Blok DM-SL são fabricadas para serem compatíveis com as carenagens utilizadas nas unidades de carga
fabricadas pela Boeing utilizadas no sistema Sea Launch;

•

A única, grande (e pesada) estrutura de aviónicos no Blok DM-SL é substituída no Blok DM-SLB com vários contentores
aviónicos discretos para uma redução na massa no lançamento.

•

Alguns sensores e sistemas de fixação são removidos, sendo um legado de anteriores voos de qualificação que já não são
necessários,

•

Uma antena extensível e sistemas de telemetria são substituídos com um sistema mais leve também utilizado no Zenit que
contém antenas fixas com duas ligações rádio independentes.

•

São removidos um sistema de envio de comandos e respectiva antena.

•

Um conjunto de tanques de combustível para os motores de controlo de atitude / ulagem é removido. Anteriormente, estes
tanques não eram completamente abastecidos na quantidade equivalente de um conjunto de tanques.

•

O tanque de LOX é pressurizado com hélio em vez de uma mistura de oxigénio / hélio.

•

O critério mínimo de propolente utilizável para a reignição final é baixado de 4.000 kg para 1.500 kg, ao se adicionar dois
motores de 10 kgf para garantir o posicionamento do combustível antes da ignição.

•

É removido um radiador externo com a sua função a ser assumida pela estrutura do adaptador superior.
Comprimento8 (m)

5,93

Diâmetro (primário) (m)

3,7

9,10

Massa máxima no lançamento

(abastecido) (kg)

17.800

Reserva máxima de propolente utilizável (kg)

14.580

Força (vácuo) (kgf)

8.103

A unidade de ascensão do 11K77 Zenit-3SLB
Componentes e integração
A unidade de ascensão do foguetão 11K77 Zenit-3SLB consiste na carga, Blok DM-SLB, carenagem e estrutura de suporte de carga
(ESC). Estes elementos são integrados num ambiente limpo de Classe 100.000 durante o processamento no solo. A ESC consiste
num adaptador de carga standard tipicamente fabricado pela Saab Ericsson Space e num compartimento de transferência fornecido
pela RKK Energia.

8

A carenagem cobre 1,03 metros do comprimento do Blok DM-SLB (ver página seguinte).
Inclui o adaptador médio e inferior que são descartados antes da primeira queima do Blok DM-SLB.
10
O combustível é reduzido para cargas mais pesadas lançadas para Este (inclui missões para as órbitas de transferência para a órbita
geossíncrona), devido a reestruções das zonas de impacto dos estágios.
9

Em Órbita – Vol.13 – N.º 140 / Setembro de 2013

70

Em Órbita

Carenagem
A carenagem fornece uma protecção ambiental para a carga desde a sua colocação no seu interior nas instalações de processamento
e ao longo do lançamento e ascensão. A carenagem para o Zenit-3SLB é baseada na carenagem 17S72 fabricada pela NPO
Lavochkin. Foi especificamente desenhada para o Blok DM e tem um recorde de voo em missões do Blok DM que data a 1996. A
carenagem é uma estrutura de alumínio bicónica que tem um comprimento de 10,4 metros e 4,1 metros no seu diâmetro primário.
Características no acesso à carenagem
Uma vez no interior da carenagem, o acesso físico ao satélite é feito através de portas na mesma. Existem duas portas de acesso, uma
em cada metade da carenagem, e têm as dimensões de 420 mm x 420 mm. Como não existe torre de acesso no Complexo de
Lançamento LC45, o cliente pode aceder directamente à sua carga até 28 horas antes do lançamento, no interior de uma sala estéril
nas instalações de integração do lançador. Esta capacidade melhora as oportunidades para os ajustamentos finais, instalação de
baterias e outras operações de processamento finais.
Fornecimento de ar condicionado, protecção térmica da carenagem e estrutura de suporte de carga
É fornecido ar condicionado limpo ao interior do volume da carenagem até ao lançamento, incluindo o transporte entre as
instalações. O isolamento interno e externo da carenagem protege a carga contra o sobreaquecimento e preserva as condições
térmicas aceitáveis para a carga durante a ascensão. A ejecção da carenagem é limitada para garantir que o aquecimento molecular
não exceda o limite permitido e que os elementos da carenagem caiam nas zonas de impacto pré-determinadas.
A estrutura de suporte de carga para o 11K77 Zenit-3SLB é fornecida pela RKK Energia. Consiste num compartimento de
transferência fabricado pela Energia e um adaptador de carga fabricado pela Saab Ericsson Space Company (PAS937, PAS1194 ou
PAS1666) que serve de interface com o satélite.

A unidade de carga do 11K77 Zenit-2SLB
Componentes e integração
A unidade de carga do foguetão Zenit-2SLB consiste no satélite, carenagem, zona intersecção, estrutura de interface e adaptador de
carga. Estes elementos são integrados num ambiente limpo de Classe 100.000 durante o processamento no solo.
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Carenagem
A carenagem para o Zenit-2SLB é baseada na carenagem do lançador Zenit-2 fabricada pela PO Yuzhmash. Foi especificamente
desenhada para o lançador a dois estágios e tem um recorde de voo extensivo que recua a 1985. A carenagem é monocónica e
fabricada em alumínio com um comprimento de 13,65 metros e um diâmetro primário de 3,9 metros, proporcionando um diâmetro
utilizável de 3,48 metros. Estão também disponíveis carenagens alternativas e modificadas.
Características no acesso à carenagem
Podem fornecidas portas de acesso de 500 mm x 500 mm para a carenagem do Zenit-2SLB. Como não existe torre de acesso no
Complexo de Lançamento LC45, o cliente pode aceder directamente à sua carga até 28 horas antes do lançamento, no interior de
uma sala estéril nas instalações de integração do lançador. Esta capacidade melhora as oportunidades para os ajustamentos finais,
instalação de baterias e outras operações de processamento finais.
Zona intersecção
Esta zona serve para preservar as interfaces de ligação no topo superior do segundo estágio do Zenit-2 para o Blok DM,
maximizando assim a flexibilidade ao permitir que cada segundo estágio seja utilizado em cada configuração de lançamento dos
sistemas Sea Launch ou Land Launch. No Zenit-2SLB a zona de intersecção também fornece uma base sólida para a estrutura de
suporte de carga e permite a total enclausura da carga enquanto se encontra nas instalações de processamento, criando um volume
fechado para melhor limpeza e controlo ambiental com o fornecimento de ar condicionado.
Adaptadores de carga
Para lançamentos de uma carga única no Zenit-2SLB, pode ser fornecido qualquer um dos adaptadores de carga fabricados pela
Saab Ericsson Space ou um adaptador fornecido pela SDO Yuzhnoye e pela PO Yuzhmash (imagem ao lado) usando a experiência
no desenvolvimento, teste e fabrico de adaptadores e sistemas de separação para missões anteriores do Zenit-2 e para outros
lançamentos levados a cabo pela Yuzhnoye e Yuzhmash (Tsyklon e Dnepr).
Interfaces únicas e lançamentos múltiplos
Para cargas de têm interfaces únicas e requerimentos especiais, a Land Launch pode examinar outros desenhos de adaptadores de
carga já utilizados anteriormente, incluindo aquele que incorporam ligações usando parafusos e mecanismos de separação. A
Yuzhnoye e a Yuzhmash têm também uma longa experiência no desenho e lançamento de multi-cargas em vários sistemas de
lançamento.
Este foi o 5º lançamento de um foguetão Zenit-3SLB/DM-SLB. A seguinte tabela indica os últimos lançamentos levados a cabo pelo
Zenit-3SL/DM-SL.
Lançamento
2008-022
2009-009
2009-032
2009-067
2011-056
2013-045

Data
28-Abr-08
26-Fev-09
21-Jun-09
30-Nov-09
5-Out-11
31-Ago-13

Hora UTC
05:00:05,518
18:29:55
21:50:00,089
21:00:00,56
21:00:02,436
20:04:59,753

Veículo Lançador / Est. DM-SL
1 / 1TL
2 / 2L (?)
3 / 3L
1-2007/2 / 4L
SLB60.5 / 5L
SLB60.6 / 6L

Carga
Amos-3 ‘AMOS-60’ (32794 2008-022A)
Telstar-11N (34111 2009-009A)
MeaSat-3 (35362 2009-032A)
Intelsat-15 (36106 2009-067A)
Intelsat-18 (37834 2011-056A)
Amos-4 (39237 2013-045A)

Lançamento do Amos-4
Após a perda do satélite Intelsat-27 a 1 de Fevereiro de 2013 foi criada uma comissão de inquérito que analisou as causas do
acidente. Tendo identificado estas causas, foram criadas acções de correcção que haveriam de ser implementadas nos veículos que
seriam utilizados nas futuras missões, permitindo assim a realização da próxima missão em Agosto ou Setembro de 2013 pois não
envolviam alterações no desenho fundamental dos lançadores.
O foguetão Zenit-2/SLB60.6 chegaria ao Cosmódromo de Baikonur a 1 de Julho, enquanto que o satélite Amos-4 chegava a
Baikonur no dia 29 de Julho a bordo de um avião de carga Antonov An-124-100 "Ruslan".
Após chegar a Baikonur, o satélite foi removido do seu contentor de transporte e submetido a uma série de testes para verificar o seu
estado após a viagem. O Amos-4 foi então preparado para o lançamento e abastecido com os propolentes necessários para as suas
manobras orbitais. Posteriormente, foi acoplado ao estágio Blok DM-SLB n.º 6L e colocado no interior da carenagem de protecção,
constituindo-se assim a unidade de carga. Esta seria depois transportada para a Área 42 onde seria acoplada ao segundo estágio do
foguetão lançador a 22 de Agosto.
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No dia 24 de Agosto teriam lugar os trabalhos de acoplagem mecânica entre a unidade de carga e os estágios inferiores do foguetão
lançador Zenit-2/SLB60.6.

No dia 28 de Agosto teve lugar a reunião da Comissão Técnica e da Comissão Estatal na qual foi tomada a decisão de se proceder ao
transporte do foguetão Zenit-3SLB/DM-SLB com o satélite Amos-4 para a Plataforma de Lançamento PU-1 do Complexo de
Lançamento LC45. Este transporte teve lugar no dia 29 com o foguetão a ser transportado na horizontal em via-férrea até à
plataforma de lançamento e depois a ser colocado na posição vertical através de um sistema pneumático de elevação.
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Amos-4
Construído pela Israel Aerospace Industries (IAI), o satélite
Amos-4 baseado na plataforma AMOS-HP. O novo satélite irá
estabelecer uma nova posição orbital a 65º de longitude Este,
fornecendo um leque variado de serviços para a Índia, Sudeste
Asiático, Rússia, Médio Oriente e outras áreas de serviço
adicionais.

O lançamento acabaria por ter lugar às 2004:59,753UTC
do dia 31 de Agosto, com a giro-plataforma de
estabilização a ser libertada às 2004:55UTC. A separação
do primeiro estágio ocorreu às 2007:20,93UTC (T+2m
29,18s) enquanto que a separação da carenagem de
protecção ocorria às 2010:13,42UTC (T+5m 19,67s).

O satélite tinha uma massa de 4.250 kg no lançamento e está
equipado com repetidores em banda Ku e Ka.

O final da queima do segundo estágio, a sua separação
ocorriam a T+8m 38,53s (2013:38,28UTC). O primeiro
estágio do lançador iria cair da Área de Impacto n.º 226
situada na região de Karaganda, Cazaquistão. Por seu
lado, as duas metades da carenagem de protecção caiam
na Área de Impacto n.º 326 situada na República de Altai,
Federação Russa. Finalmente, o segundo estágio
impactava nas águas do Mar do Japão.
Após a separação do segundo estágio, o conjunto
formado pelo estágio superior Blok DM-SLB e o satélite
Amos-4 encontram-se numa trajectória suborbital com um perigeu a -2.424,0 km, apogeu a 296,6 km e inclinação orbital de 51,03º.
A primeira ignição do estágio superior
ocorre
a
T+8m
48,17s
(2013:47,92UTC),
terminando
a
T+12m 42,39s (2017:42,14UTC). Após
a primeira queima do Blok DM-SLB, o
conjunto ficaria colocado numa órbita
inicial com um perigeu a 175,0km,
apogeu a 346,2 km e inclinação orbital
de 51,03º. Iniciava-se então uma fase
não propulsiva que teria uma duração
de cerca de uma hora e que terminaria
às 2119:59,72UTC (T+1h 24m 59,97s).
Esta segunda queima terminaria às
2125:42,42UTC (T+1h 20m 42,67s),
com o conjunto a ficar colocado numa
órbita com um perigeu a 212,2 km
apogeu a 35.945,5 km e inclinação
orbital de 48,4º.
Finalmente, a terceira queima do último
estágio ocorreria a T+6h 33m 35,61s
(0438:35,26:23UTC) e terminaria a
T+6h 34m 36,62s (0439:36,37UTC),
atingindo uma órbita com um perigeu a
3.090km, apogeu a 35.786 km e inclinação orbital de 26,85º. A separação entre o estágio Blok DM-SLB (6L) e o satélite Amos-4
ocorria às 0450:26,37UTC (T+6h 45m 26,62s). A partir desta órbita, o satélite manobraria para chagar à órbita geossíncrona e
diminuir a inclinação orbital.
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Quadro de Lançamentos Recentes
A seguinte tabela lista os lançamentos orbitais levados a cabo nos meses de Julho e Agosto 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.
Local lançamento

NORAD Designação
Lançador
(Apogeu/Perigeu/Inc. Orb./Período) Massa (kg)

01 Jul. 1811
2013-033A
39199
Satish Dawan SHAR, FLP 1.300
02 Jul. 0238:22 2013-F03
Baikonur, LC81 PU-24
-

IRNSS-1A
PSLV-C22 (PSLV-XL)
(35865 / 35704 / 27,08 / 1435,99)
GLONASS-M 48
8K82KM Proton-M/ DM-03 (5115106754 53543/2Л)

15 Jul. 0927:03 2013-034A
39202
Jiuquan, LC43/603
19 Jul. 1300:00 2013-035A
39206
Cabo Canaveral, SLC-41
19 Jul. 2337:56 2013-036
Taiyuan, LC9
2013-036

GLONASS-M 50
SJ-11 Shijian 11-05
CZ-2C Chang Zheng-2C (Y23)
(705 / 688 / 98,11 / 98,69)
MUOS-2
Atlas-V/551 (AV-040)
Parâmetros orbitais não revelados
CX-3 Chuangxin-3
CZ-4C Chang Zheng-4C

2013-036
25 Jul. 1954
2013-037A
CSG Kourou, ELA3
2013-037B

GLONASS-M 49

SW-7 Shiyan Weixing-7
SJ-15 Shijian-15

39215
39216

27 Jul. 2045:08 2013-038A
39219
Baikonur, LC31 PU-6
03 Ago. 1948:46 2013-039A
39221
Tanegashima, Yoshinobu LP2

Alphasat (Inmarsat-XL)
Ariane-5ECA (L569/VA214)
(35801 / 35771 / 0,09 / 1436,05)
Insat-3D
(35792 / 35782 / 0,16 / 1436,11)
Progress M-20M (ISS-52P)
11A511U Soyuz-U (Л15000-130)
(418 / 413 / 51,65 / 92,87)
HTV-4 Kounotori-4
H-2B (F4)
(408 / 189 / 51,65 / 90,48) – Reentrou a 7 de Setembro de 2013
PicoDragon
TechEdSat-3
ArduSat-1
ArduSat-X

08 Ago. 0029
2013-040A
39222
Cabo Canaveral AFS, SLC-37B
22 Ago. 1439:20 2013-041A
39227
Dombarovskiy, LC13
28 Ago. 1803:00 2013-042A
39232
Vandenberg AFB, SLC-6
29 Ago. 2030:07 2013-043A
39233
CSG Kourou, ELA3
2013-043B
39234
31 Ago. 2005:00 2013-044A
Baikonur, LC45 PU-1

39237
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WGS-6
Parâmetros orbitais não revelados
KOMPSat-5 (Arirang-5)
(563 /543 / 97,6 / 95,71)
USA-245 (NROL-65)
Parâmetros orbitais não revelados
Eutelsat-25B/Es'hail-1
(35790 / 35782 / 0,05 / 1436,08)
GSAT-7
(35817 / 35756 / 0,18 / 1436,09)
Amos-4
(35800 / 35774 / 0,05 / 1436,12)

Delta-IV-M+(5,4) (D363)
15A18 Dnepr-1 (5107681112)
Delta-IV Heavy (D363)
Ariane-5ECA (L570/VA215)

Zenit-3SLB/DM-SLB (SLB60.6/6L)
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Outros Objectos Catalogados
A tabela indica os objectos catalogados em órbita no mês de Agosto de 2013.
Data Lançamento

Des. Int.

NORAD

Designação

Veículo Lançador
08 Agosto
2013-041B
Delta-IV-M+(5,4) (D363)

Local de Lançamento
Delta 4-2
Cabo Canaveral AFS, SLC-37B

39223

15 Julho

2013-035E
CZ-2C Chang Zheng-2C (Y23)

39224

(Destroço)
Jiuquan, LC43/603

15 Julho

2013-035F
CZ-2C Chang Zheng-2C (Y23)

39225

(Destroço)
Jiuquan, LC43/603

25 Junho
2013-030C
39226
14A14-1B Soyuz-2-1B (И15000-013)

(Destroço) Resurs-P1
Baikonur, LC31 PU-6

22 Julho

2013-042B
15A18 Dnepr-1 (5107681112)

39228

Último estágio
Dombarovskiy, LC13

22 Julho

2013-042C
15A18 Dnepr-1 (5107681112)

39229

(Destroço)
Dombarovskiy, LC13

1998-0067CY

39230

(Destroço)

2013-037H
CZ-4C Chang Zheng-4C

39231

(Destroço)
Taiyuan, LC9

29 Agosto
2013-044C
Ariane-5ECA (L570/VA215)

39235

ESC-A
CSG Kourou, ELA3

29 Agosto
2013-044D
Ariane-5ECA (L570/VA215)

39236

Sylda-5 n.º 55-D
CSG Kourou, ELA3

19 Julho

31 Agosto
2013-045B
39238
Zenit-3SLB/DM-SLB (SLB60.6/6Л)
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Lançamentos orbitais previstos para Outubro e Novembro de 2013
Dia (UTC)

Lançador

Carga

Local

17 (2220:00)

Delta-IV-M+(5,4)

GPS-IIF SV-5

Cabo Canaveral AFS, SLC-37B

23

Falcon-9 V1.1 (F2)

SES-8

Cabo Canaveral AFS, SLC-40

28

PSLV-C25

MangalYaan

Satish Dawan SHAR, FLP

??

8K82KM Proton-M/Briz-M (93535/99542) Sirius-FM6

Baikonur, LC200 PU-39

01

8K82KM Proton-M/Briz-M

Globus-1M (3L)

Baikonur, LC81 PU-24

04

Minotaur-I

ORS-3; STPSat-3; ORSES;
MARS Wallops Island, LP-0B
ORS Tech-1; ORS Tech-2;
Prometheus-1; Prometheus-2
Prometheus-3; Prometheus-4;
SENSE-1; SENSE-2; Firefly;
STARE B (Horus); NPS-SCAT;
CSIP; Rampart; CAPE-2;
KYSat-2; SwampSat; Black Night 1
Lunar Orbiter&Lander CubeSat;
SPA-1 Trailblazer; TetherSat;
DragonSat-1; Copper-Cube;
PhoneSat-2.0

07 (0400:00)

11A511U-FG Soyuz-FG (048)

Soyuz TMA-11M

Baikonur, LC1 PU-5

14 (1203:00)

Rokot/Briz-KM (4925882031/72524)

Swarm (x3)

GIK-1 Plesetsk, LC133/6

18 (1847:00)

Atlas-V/401 (AV-042)

MAVEN

Cabo Canaveral AFS, SLC-41

20 (2057:30)

372RN21B Soyuz-STB/Fregat-MT (005/1032/VS06)
Gaia

Outubro

Novembro

CSG Kourou (Sinnamary), ZLS

21 (0711:29)

15A18 Dnepr-1

Dubaisat-2, STSat-3, WNISAT-1 Dombarivskiy, LC13
SkySat-1, UniSat-5, AprizeSat-7
AprizeSat-8, BRITE-PL (Lem),
BPA-3, UWE-3, Ukube-1,
Delfi-n3Xt, Triton-1, Triton-2,
CINEMA-2, CINEMA-3, Dove-4,
FUNcube-1, GOMX-1,
PUCP-SAT 1, Eagle-1, QBScout-1

25 (2052:00)

11A511U Soyuz-U (133)

Progress M-21M (ISS-35P)

Baikonur, LC31 PU-6

30

14A14-1A Soyuz-2-1A/Fregat (174/1026)

Meridian (17L)

Plesetsk, LC43/4

??

Falcon-9 v1.1 (F3)

Thaicom-6

Cabo Canaveral AFS, SLC-40
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Próximos Lançamentos Tripulados
7 de Novembro 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
1 de Dezembro 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
Gennady Ivanovich Padalka (4); Mikhail Borisovich Korniyenko (2); Scott Joseph Kelly (4)
Aleksey Nikolayevich Ovchinin ; Sergei Aleksandrovich Volkov; Jeffrey Williams
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
30 de Setembro de 2015
Soyuz TMA-18M
Sergei Aleksandrovich Volkov (3); Andreas Mogensen (1); Sarah Brightman (1)
Cosmonauta russo; Cosmonauta russo; Astronauta dos EUA
30 de Novembro de 2015
Soyuz TMA-19M
Sergei Viktorovich Zalyotin (3); Timothy Lennart Kopra (2), 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

04 Jul.
04 Jul.
05 Jul.
05 Jul.
12 Jul.
15 Jul.
20 Jul.
20 Jul.

1431
NASA 21.140GE
1431
NASA 41.090GE
1839 (?) FTG-07 (Alvo?)
1835
FTG-07 CE-1 EKV
0553
0200
0257

08 Ago. 1810
12 Ago. 0345
13 Ago. 1000

Nome

MAPHEUS-4
S-310-42
S-520-27

Lançador

Local

Black Brant-V
Terrier-Improved Orion
LV-2
GBI
Jericho-3
VS-30
S-310
S-520

Wallops Island
Wallops Island
Kwajalein
Vandenberg AFB
Palmachin
Esrange, Kiruna
Uchinoura
Uchinoura

NASA 36.239DS VERIS Black Brant IX
Prithvi-II
NASA 46.005UO RockSat-X Terrier-Improved Malemute

White Sands
Chandipur
Wallops Island

Apogeu (km)

282
151

A agência espacial norte-americana
lançou a missão suborbital NASA
36.239DS VERIS. O lançamento
teve lugar às 1810UTC do dia 9 de
Agosto a partir de White Sands,
Novo México, e foi levado a cabo
por um foguetão-sonda Black Brant
IX (Terrier Mk 70/BB Mk I), tendo
atingido um apogeu a 282 km de
altitude. Esta foi uma missão que
transportou um telescópio para
estudar a Física solar.
A Índia levou a cabo o teste do
míssil Prothvi-II às 0345UTC do dia
12 de Agosto de 2013. O lançamento foi feito a partir de Chandipur.
Não foram revelados outros dados sobre este ensaio.
A missão NASA 46.005UO RockSat-X foi lançada com sucesso às
1000UTC do dia 13 de Agosto de 2013 por um foguetão-sonda
Terrier-Improved Malemute a partir de Wallops Island, Virgínia,
atingindo uma altitude de 151 km.
O programa RockSat é levado a cabo em conjunto com o Consórcio
Space Grant do Colorado e o seu objectivo é o de fornecer aos
estudantes uma experiência real no desenvolvimento de experiências
científicas para voos espaciais. Esta iniciativa permite a estes
estudantes aplicar os seus conhecimentos que aprenderam nas salas de
aula numa actividade real.
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Cronologia Astronáutica (XCI)
Por Manuel Montes
-Outubro de 1953: O plano de desenvolvimento do míssil Atlas
foi redefinido. O seu orçamento é agora de 269 milhões de
dólares e contempla o desenho progressivo da fuselagem, a
propulsão, o sistema de orientação e o cone dianteiro. Tudo
deverá ser ensaiado em terra antes de se proceder com um voo
real do veículo. Espera-se finalizar a fase de ensaios em 1964. A
sua prioridade é reduzida para a categoria 1-B, reflectindo a
intenção de um desenvolvimento pausado. O programa chamarse-á WS-107A e consistirá num míssil balístico intercontinental
de aço inoxidável, com estrutura pressurizada para estabilidade
sem propergóis. A versão operacional terá 4 motores
aceleradores descartáveis mais um central denominado
"sustainer". Todos entram em ignição em terra.
-Outubro
de 1953:
Tendo por base expectativas de tamanho e massa das bombas
termonucleares de segunda geração, os militares soviéticos manifestam a
Korolev a necessidade de dispor de um míssil ICBM com uma carga útil de
5 a 6 toneladas. O actual desenho nas mesas de projecção só está
dimensionado para três toneladas, de modo que o veículo deverá ser
redesenhado totalmente. Curiosamente, a imprevista demanda tem por base
as características de um conceito de bomba termonuclear idealizado por
Sakharov que não se usará. O novo míssil redesenhado chamar-se-á R-7 ou
8K71 (o mesmo que colocará em órbita o Sputnik-1).
-5 de Outubro de 1953:
Despega desde White Sands
o foguetão-sonda Hermes
A-3A número 4. A sua
missão tem êxito, apesar una velocidade excessiva causa um giro lateral inesperado.
-23 de Outubro de 1953: Korolev e Glushko são eleitos membros da Academia das
Ciências da URSS, os primeiros engenheiros de foguetão que conseguem tal honra,
o segundo mais importante para um cientista soviético.
-30 de Outubro de 1953: Inicia-se a segunda ronda de lançamentos do míssil
soviético R-5. Sete veículos voarão até 9 de Dezembro, todos com êxito.
-Novembro de 1953: O ministério competente ordena a modificação dos mísseis R5 e R-11 para que estes possam transportar ogivas nucleares. Nascem assim as
variantes R-5M e R-11M, veículos que deverão aumentar a fiabilidade dos seus
predecessores.
-1 de Novembro de 1953: Data aproximada do lançamento desde White Sands do
foguetão-sonda Hermes A-3A número 5. Perde o controlo aos 71 segundos de voo.
-19 de Novembro de 1953: É lançado o primeiro exemplar do foguetão-sonda norte-americano Nike-Deacon (para estudos de
transferência de calor). É o início de uma cada vez mais ampla utilização de motores de diversas procedências e suas combinações
para conseguir veículos científicos que alcancem maior altitude e que possam transportar uma maior carga útil a baixo preço.
-20 de Novembro de 1953: Despega desde White Sands o foguetãosonda Hermes A-3A número 6. Desvia-se do seu curso devido a
problemas nas aletas de controlo.
-20 de Novembro de 1953: O avião experimental D-558-II alcança os
2.132 km/h, quase Mach 2. O seu piloto, A. Scott Crossfield, rompe
assim o recorde de velocidade estabelecido.
-22 de Novembro de 1953: Grottrup e outros sete técnicos alemães, os
últimos que restavam na URSS, são enviados para a República
Democrática Alemã. Finalizam aqui sete anos de trabalhos e
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cooperação no centro NII-88, em múltiplos programas de mísseis soviéticos. Os pouquíssimos engenheiros que decidem ficar a
viver na União Soviética são afastados de qualquer actividade relacionada com os mísseis.
-27 de Novembro de 1953: Alexander N. Nesmeyanov anuncia na World Peace Conference de Viena que o seu país, a URSS, vê
possível o lançamento de um satélite artificial.
-Dezembro de 1953: Aparece um importante artigo na publicação Journal of Reactor Science and Technology. O seu autor é
Robert Bussard e está dedicado a descrever um sistema de propulsão nuclear baseado em hidrogénio, metano o amoníaco. Tal
sistema será superior aos métodos convencionais químicos em todos os casos excepto para curtos trajectos ou cargas muito
pequenas. A revista, porém, está classificada como secreta e por tanto o artigo é lido por um círculo reduzido de especialistas. Isto
não evita que vários laboratórios atómicos americanos se interessem pela proposta e a aprofundem em estudos relacionados. Será
posteriormente que se descobrirá que as diferenças entre sistemas químicos e nucleares não são tão enormes, o que limita a
atribuição de grandes orçamentos para o seu desenvolvimento.
-Dezembro de 1953: O ARDC põe em marcha o Projecto 409-40 ("Satellite Component Study"), confirmando o seu interesse por
avançar na definição dos diversos componentes necessários para lançar um satélite artificial. Ao mesmo tempo, o programa de
satélite de reconhecimento fotográfico americano recebe o nome ainda não oficial de Weapon System-117L (WS-117L), o primeiro
verdadeiro projecto espacial dos Estados Unidos. I Wright Air Development Center (WADC) da USAF encarregar-se-á desse
projecto. O objectivo é demonstrar que é possível desenhar os correspondentes dos sistemas de câmaras, equipamentos de controlo
e navegação, alimentação energética, etc. Porém, no âmbito orçamental, não se apreciam sinais evidentes de que tudo vá a chegar
porto. De facto, a USAF rejeita uma oferta de colaboração do grupo de von Braun devido a problemas de pessoal e económicos.
Assim, o programa "Advanced Reconnaissance System" recebe a denominação Project 1115 e o número de projecto de engenheira
MX-2226, mas não recebe qualquer orçamento, pelo menos de momento.
-Dezembro de 1953: Korolev adiciona ao
texto do decreto de aprovação dos
trabalhos em torno do míssil R-7, uma
menção expressa à possibilidade de usar
este veículo como lançador de um satélite
artificial.
-12 de Dezembro de 1953: Um avião
Bell X-1A alcança 2.575 km/h, um novo
recorde não oficial de velocidade para
um veículo tripulado.
-Finais de 1953: O programa T1,
dedicado a desenvolver os diferentes
conceitos do míssil ICBM, absorve
demasiados recursos no centro OKB-1,
de modo que Korolev deve aceitar a
transferência do segundo programa (T2,
desenvolvimento de um míssil de
cruzeiro) para outro lugar. O protótipo
EKR, afectado pela medida, acabará por
não ser construído, mas serão outros dois
centros os que, em competição,
desenharão os mísseis de cruzeiro. Tratase do OKB-301 de Lavochkin e o OKB23 de Myasishchev. Os seus produtos
serão o Burya e o Buran. O Burya (ou
La-350/V-350) terá dois estágios, como o Navaho americano. O primeiro terá um motor S2.1100, depois substituído por um
S2.1150, de 137 toneladas de impulso. O estágio de cruzeiro possuirá um motor ramjet RD-012U. O míssil será capaz de enviar
quase 2,2 toneladas a 8.500 km de distância. Por sua parte, o Buran (M-40) pode transportar una massa de 3,5 toneladas, estando
formado por um primeiro estágio composto por quatro foguetões com motores RD-213 (impulso total: 220 toneladas), e um
segundo estágio com um ramjet RD-018A.
Nota 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 “Noticias del
Espacio”, distribuído exclusivamente através da Internet, e os boletins “Noticias de la Ciencia y la Tecnologia” e “NC&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.
Nodos 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 Node - RAAN - 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
N2O4 – Tetróxido de Nitrogénio (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)2NNH2 ) – 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.
NH4ClO4 – 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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