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Na Capa: Os três tripulantes da Soyuz TMA-10M na base da plataforma de lançamento. Imagem: CTC ‘Yuri Gagarin’.
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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!
Terminou a Expedição 36
A Expedição 36 a bordo da estação espacial internacional terminou a 10 de Setembro de 2013. A tripulação era composta por Pavel
Vinogradov (Comandante), Alexander Misurkin (Engenheiro de Voo n.º 2) e Christopher Cassidy (Engenheiro de Voo n.º 3).
Após se separar do módulo Poisk, a Soyuz TMA-08M realizou a sua manobra de retrotravagem às 0205UTC. O módulo orbital e o
módulo de serviço separaram-se às 0232UTC, com o módulo de regresso a iniciar a reentrada atmosférica pouco depois. A
aterragem teve lugar às 0258UTC no Cazaquistão.

N
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Rússia pode
embargar venda de
motores aos EUA
O Conselho de Segurança da Rússia
estará a considerar a hipótese de
implementar um embargo na venda
de motores de foguetão aos Estados
Unidos. Um embargo à venda dos
motores RD-180 que são utilizados
nos foguetões Atlas-V, que é
utilizado para o lançamento de
satélites de comunicações militares e
veículos de exploração planetária,
poderá criar um impacto negativo
em parte do programa espacial da
NASA e não somente nos
lançamentos
militares
norteamericanos.
Assim, o Conselho de Segurança
russo estará a considerar o contrato
assinado em 2012 para o
fornecimento dos motores RD-180.
Anteriormente, a Rússia não havia
mostrado qualquer objecção ao facto
de o foguetão Atlas-V, equipados
com motores russos, ser utilizado
para o transporte de veículos
militares até à órbita terrestre. No
entanto, caso seja decretado um
embargo, a entrega de motores aos
Estados
Unidos
pode
parar
definitivamente a partir de 2015.
Nos últimos anos a maior parte dos
lançamentos da NASA utilizaram o
foguetão Atlas-V que está equipado
com o motor RD-180, sendo este
tipo de motor uma derivação do RD170 sido utilizado no foguetão
soviético Energia que é um legado
do programa do vaivém espacial
Buran. No entanto, o Atlas-V é
também utilizado para colocar em
órbita variadas cargas militares
desde os satélites de comunicações militares AEHF, passando pelo avião orbital recuperável X-37B e outras cargas militares.
Ao ser implementado este embarga, será uma decisão prejudicial para a empresa russa NPO Energomash que fabrica os motores em
exclusivo para os foguetões Atlas-V e que se veria obrigada a procurar outro utilizador num mercado que não necessita de um motor
tão potente. No entanto, este problema poderá ser solucionado em breve quando a Rússia começar a utilizar o seu novo
Cosmódromo de Vostochniy a partir de onde poderá ser lançado um foguetão pesado que venha a necessitar do motor RD-180.
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Voo espacial tripulado
A missão Soyuz TMA-10M – Expedição 37/38
A 4ª missão espacial tripulada de 2013 teve início a 25 de Setembro a partir do Cosmódromo de Baikonur. Os três novos tripulantes
lançados a bordo da Soyuz TMA-10M integram a Expedição 37 e a Expedição 38 a bordo da estação espacial internacional à qual
chegaram após um voo de menos de seis horas.
Decorrendo entre 11 de Setembro e 11 de Novembro de 2013 (com três elementos entre 11 e 25 de Setembro de 2013), os principais
objectivos a levar a cabo durante a Expedição 37 são:
•

Lançamento de três novos elementos da Expedição 37/38 a bordo da Soyuz TMA-10M, sendo dois russos e um norteamericano;

•

Acoplagem do veículo Soyuz TMA-10M com o módulo MRM-2 Poisk;

•

Carga e separação do veículo logístico HTV-4;

•

Descarga do veículo logístico Progress M-20M;

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo logístico Ord-D1 do módulo Harmony;

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo logístico ATV-4 do módulo Zvezda;

•

Lançamento a acoplagem do veículo ATV-4 com o módulo Zvezda (a determinar);

•

Suporte operacional para a carga e separação do veículo espacial tripulado Soyuz TMA-09M a partir do módulo MRM-2
Poisk (regresso da tripulação da Expedição 36/37);

•

Acoplagem do veículo tripulado Soyuz TMA-11M com o módulo MRM1 Rassvet;

•

Implementação de uma actividade extraveícular a partir do segmento russo da ISS;

•

Apoio à funcionalidade da ISS;

•

Realização das experiências e do programa de aplicações científicas;

•

Fotografia de bordo e obtenção de imagens vídeo das actividades a bordo da secção russa da ISS;

•

Actividades com a tocha olímpica (transporte da tocha olímpica; exibição da tocha durante uma actividade extraveícular;
regresso da tocha olímpica a bordo da Soyuz TMA-09M)
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A tripulação da Soyuz TMA-10M
A tripulação principal da Soyuz TMA-10M é composta pelo cosmonauta russo Oleg Valerievich Kotov (Comandante da Soyuz
TMA-10M, Engenheiro de Voo n.º 4 da ISS na Expedição 37 e Comandante da Expedição 38), pelo cosmonauta russo Sergei
Nikolaevich Ryazansky (Engenheiro de Voo n.º 1 da Soyuz TMA-10M e Engenheiro de Voo n.º 5 da Expedição 37 e Engenheiro de
Voo n.º 2 da Expedição 38), e pelo astronauta norte-americano Michael Scott Hopkins (Engenheiro de Voo n.º 2 da Soyuz TMA10M, Engenheiro de Voo n.º 6 da Expedição 37 e Engenheiro de Voo n.º 3 da Expedição 38).

A tripulação principal da Soyuz TMA-10M. Da esquerda: Michael Scott Hopkins (EUA), Oleg Valerievich Kotov
(Rússia) e Sergei Nikolaevich Ryazansky (Rússia). Imagem: Roscosmos.

A tripulação suplente da Soyuz TMA-10M foi
composta por Alexander Alexandrovich
Skvortsov (Rússia, ao centro), Oleg
Germanovich Artemyev (Rússia, à direita) e
Steven Ray Swanson (EUA, à esquerda). Esta
será a tripulação principal da Soyuz TMA-12M
com lançamento previsto para 26 de Março de
2014.
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Oleg Valerievich Kotov (Олег Валериевич
Котов) – Oleg Valerievich Kotov é o Comandante da
Soyuz TMA-10M, Engenheiro de Voo n.º 4 da Expedição 37
e Comandante da Expedição 38 a bordo da estação espacial
internacional.
Nascido a 27 de Outubro de 1965 em Simferopol, República
Socialista Soviética da Ucrânia, Oleg Kotov formou-se na
Academia Médica Militar de Kirov a 8 de Julho de 1988 com
um diploma de Médico Militar especializado em Ciências
Profiláticas e de Tratamento. A partir desta data Kotov foi
médico assistente do 3º Directório do Centro de Treino de
Cosmonautas Yuri Gagarin, levando a cabo processos de
treino para as tolerâncias individuais de cada cosmonauta.
Treinou várias tripulações para a estação espacial Mir.
Entre Novembro de 1988 e Dezembro de 1990 frequentou o
Hospital Militar GMRAH onde estudou os procedimentos
para o exame de pessoal de voo nas câmaras de altitude e foi
admitido para trabalho na câmara de altitude NAK-80 para
proporcionar treino a cosmonautas. Em 1992 graduou-se pelo
Instituto de Moscovo de Propriedade Industrial e Inovação
com a especialização de Patentes.
A partir de 17 de Março de
1993
ingressou
no
departamento do Corpo de
Cosmonautas
sendo
o
principal pesquisador sénior
no Centro de Treino de
Cosmonautas
(NII
1).
Trabalhou como instrutor de
treino biomédico para as
tripulações da estação espacial
Mir e como médico da
tripulação EO-20. A 9 de
Fevereiro
de
1996
é
recomendado para ingressar
no Corpo de Cosmonautas por
decisão do Comité Interdepartamental Estadual. É candidato
a cosmonauta desde 7 de Junho desse ano. Entre esta data e
18 de Março de 1998 frequenta o curso geral de cosmonauta e
a 20 de Março é qualificado como cosmonauta por decisão do
Comité Interdepartamental de Qualificação.

Entre Outubro de 2002 e Março de 2003 leva a cabo sessões
de treino como Comandante suplente da quinta tripulação de
visita à ISS juntamente com o cosmonauta Pavel
Vladimirovitch Vinogradov. Entre Fevereiro de 2004 e
Outubro de 2005 leva a cabo sessões de treino como
Comandante suplente e Engenheiro de Voo suplente da
tripulação da Expedição 13 à ISS. Desde Janeiro de 2006
levou a cabo treino como membro da Expedição 15.
A missão Soyuz
TMA-10
/
Expedição 15 é a
primeira
missão
espacial de Oleg
Valerevich
Kotov
que se torna no 452º
ser
humano
a
realizar uma missão
espacial
orbital
(juntamente
com
Charles Simonyi) e
no sendo o 100º
cosmonauta russo. A
sua primeira viagem
espacial teve uma
duração de 196 dias
17 horas 4 minutos e
58 segundos.
Em Julho de 2008 é
anunciado que Oleg
Kotov havia sido designado para a tripulação principal da
Expedição 22 para a estação espacial internacional. A 21 de
Setembro desse ano a sua nomeação é confirmada no plano
de voo da ISS publicado pela Roscosmos e o mesmo acontece
a 21 de Novembro quando a NASA oficialmente confirma a
constituição da tripulação.
Em Outubro de 2009 participa em sessões de treino a bordo
do MRM-2 no Cosmódromo de Baikonur e a 19 de
Dezembro é aprovado como Comandante da Soyuz TMA-17
após uma decisão da Comissão Interdepartamental, sendo
nomeado Engenheiro de Voo da Expedição 22 e Comandante
da Expedição 23.

Entre 1996 e 1998 frequentou e formou-se na Universidade
de Pilotos Militares de Kachinsk como estudante externo,
formando-se como Piloto Engenheiro.
Entre Maio e Julho de 1998, Oleg Kotov treina como
cosmonauta suplente da missão EO-26 para a estação espacial
Mir juntamente com os cosmonautas Sergei Viktorovich
Zaletin e Alexander Yurievich Kaleri. A 13 de Agosto de
1998 foi suplente do cosmonauta Yuri Mikhailovich Baturin
na missão Soyuz TM-28. Desde Outubro deste ano é
qualificado para missões abordo da estação espacial
internacional e a 1 de Dezembro é qualificado como
Cosmonauta Teste pelo Comité Interdepartamental de
Qualificação.
Entre Março e Outubro de 1999 foi coordenador Centro de
Treino de Cosmonautas Yuri Gagarin nas instalações da
NASA
Em Órbita – Vol.13 – N.º 132 / Janeiro de 2013
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A sua segunda missão espacial decorre entre 21 de Dezembro
de 2009 e 2 de Junho de 2010, sendo lançado a bordo da
Soyuz TMA-17 juntamente com Tinothy Creamer e Soichi
Noguchi. Durante o voo levou a cabo uma actividade
extraveícular com uma duração de 6 horas e 44 minutos a 10
de Janeiro de 2010. A sua segunda permanência no espaço
teve uma duração de 163 dias 5 horas 32 minutos e 32
segundos. Oleg Kotov tornou-se no 66º cosmonauta russo e
no 300º ser humano (juntamente com Soichi Noguchi) a
realizar duas missões espaciais orbitais.
A 26 de Abril de 2010, e por decisão da Comissão
Interdepartamental para a selecção de cosmonautas, Kotov foi
certificado como cosmonauta do destacamento de
cosmonautas do Centro de Treino de Cosmonautas ‘Yuri
Gagarin’.
A 28 de Janeiro de 2011 era anunciado que havia sido
seleccionado para a tripulação principal da Expedição 37/38,
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sendo designado como Comandante da Expedição 38. Este
anúncio foi conformado pela ESA a 18 de Fevereiro de 2011.
Em Janeiro de 2012 foi nomeado como Vice-presidente da
comissão para a selecção de candidatos a cosmonauta em
2012.
Nos dias 1, 4 e 6 de Março de 2013, Oleg Kotov juntamente
com Sergei Ryazansky e Michael Hopkins foram aprovados
nos exames de treino a bordo do simulador do segmento
russo da ISS e do simulador da Soyuz TMA-M, tendo
simulado a aproximação à estação espacial internacional após
um voo de quatro órbitas.
Até ao início da missão espacial Soyuz TMA-10M, Oleg
Kotov havia acumulado 359 dias 22 horas 37 minutos e 30
segundos de experiência em voo espacial, tendo realizado três
actividades extraveículares com um tempo total de 16 horas e
46 minutos.
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Sergei
Nikolaevich
Ryazansky
(Серге́й
Николаевич Рязанский) – Sergei Nikolaevich
Ryazansky é Engenheiro de Voo n.º 1 da Soyuz TMA-10M,
Engenheiro de Voo n.º 5 da Expedição 37 e Engenheiro de
Voo n.º 2 da Expedição 38 a bordo da estação espacial
internacional.
Sergei Ryazansky nasceu em Moscovo a 13 de Novembro de
1974. Em 1991 terminou o ensino secundário na Escola n.º
520 de Moscovo. Em 1996 formou-se em Virologia na
Faculdade de Biologia da Universidade Estatal de Moscovo
‘M. V. Lomonossov’, especializando-se em Bioquímica.
Em 2000 Ryazansky finalizou o seu curso de pós-graduação,
especializando-se em Medicina de Aviação, Espaço e
Marítima. Em 2006 defendeu a sua tese de doutoramento.
Desde 1996 trabalhou no Centro Científico Estatal da
Federação Russa, mais precisamente no Instituto de
Problemas Médicos e Biológicos da Academia de Ciências da
Rússia como investigador principiante, desde 2001 como
investigador e desde 2003 como investigador sénior no
departamento de fisiologia sensomotor e profilaxia.
Ryazansky é membro da Comissão de Bioética do Instituto de
Problemas Médicos e Biológicos.

No dia 29 de Maio, e numa reunião da Comissão
Interdepartamental para a selecção de cosmonautas,
Ryazansky foi aprovado para o treino geral, tendo iniciado
esse treino a 16 de Junho e finalizado a 27 de Junho de 2005.
A 5 de Julho recebeu a sua qualificação como Investigador
Cosmonauta.
Entre 15 e 29 de Novembro de 2007 participou numa
verificação do programa experimental MARS-500, e entre 31
de Março e 14 de Julho de 2009 participou na experiência
preparatória de 105 dias no âmbito desse programa que
simulou uma viagem a Marte. Finalizada esta experiência
iniciou os estudos para se tornar Cosmonauta Teste.
Numa reunião da Comissão Interdepartamental para a
selecção de cosmonautas e suas nomeações para as missões
espaciais tripuladas realizada a 26 de Abril de 2010, foi
certificado como cosmonauta do Instituto de Problemas
Médicos e Biológicos. A 10 de Novembro é qualificado como
Cosmonauta Teste.
Para a execução da Ordem n.º 197 da Roscosmos datada de 7
de Dezembro de 2010 para organizar o destacamento
unificado de cosmonautas, Ryazansky deixa o seu trabalho no
Instituto de Problemas Médicos e Biológicos em Dezembro
de 2010. Desde 1 de Janeiro de 2011 é incluído no
destacamento de cosmonautas do Centro de Treino de
Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’, sendo nomeado Cosmonauta
Teste e sendo o primeiro cosmonauta a ser transferido para
este destacamento.

Em 2000, e enquanto permanecia no Instituto de Problemas
Médicos e Biológicos, participou na experiência SFINCSS
como membro da 7ª tripulação, mantém-se na experiência
durante 28 dias de 17 de Março a 14 de Abril. Em 2001
participou numa experiência de longa duração de hipocinética
(3 – 7 dias) e em 2002 participou numa experiência de
submersão simulada de 7 dias (simulação de
imponderabilidade por imersão).

A 28 de Janeiro de 2011 é anunciado que foi designado para a
tripulação principal da Expedição 37/38 e esta nomeação é
confirmada pela ESA a 18 de Fevereiro.

Desde Janeiro de 2003 foi submetido a um exame profundo
no Instituto de Problemas Médicos e Biológicos no processo
de selecção de candidatos para o destacamento de
cosmonautas desse instituto, sendo aprovado a 26 de Março.

Esta é a primeira missão espacial de Sergei Ryazansky que
assim se torna no 117º cosmonauta russo e no 532º ser
humano (juntamente com Michael Scott Hopkins) e realizar
um voo espacial orbital.
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Michael Scott Hopkins – Michael
Scott Hopkins é Engenheiro de Voo n.º 2
da Soyuz TMA-10M, Engenheiro de Voo
n.º 6 da Expedição 37 e Engenheiro de
Voo n.º 3 da Expedição 38 a bordo da
estação espacial internacional.
Nascido a 28 de Novembro de 1968 em
Lebannon, Missouri, Michael Hopkins
formou-se no Liceu Osage, Missouri, em
1987. Em 1991 recebeu o seu bacharelato
em Engenharia Aeroespacial pela
Universidade do Illinois e em 1992
obteve o mestrado na mesma área pela
Universidade de Stanford.
Mais tarde Hopkins frequentou a Escola
de Pilotos de Teste, sendo qualificado
como Engenheiro de Testes. Na altura da
sua selecção para o Corpo de
Astronautas, servia como assistente de
direcção no Pentágono.
A 29 de Junho de 2009 foi seleccionado
para o Grupo 20 de astronautas da
NASA, tendo frequentado um curso de
formação de dois anos que foi finalizado
em Julho de 2011. A 28 de Janeiro desse
ano havia sido anunciado que tinha sido
designado para a tripulação principal da
Expedição 37/38. A 18 de Fevereiro esta
nomeação é confirmada pela NASA.
A 6 de Setembro inicia a segunda fase do
treino no âmbito do programa da estação
espacial internacional no Centro de
Treino de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’,
estudando os sistemas e a estrutura da
Soyuz TMA e dos módulos russos da
estação espacial internacional. Ao mesmo
tempo melhorava os seus conhecimentos
da língua russa.
Esta é a primeira missão espacial para
Michael Hopkins que assim se torna no
332º astronauta dos Estados Unidos e no
532º ser humano (Sergei Nikolaevich
Ryazansky) juntamente com a realizar uma missão espacial
orbital.
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O programa científico da Expedição 37/38
Durante a sua permanência a bordo da ISS a Expedição 37/38 levará a cabo um programa científico que constará de 565 sessões
baseadas em 43 experiências, das quais 33 foram iniciadas em incrementos anteriores e 10 (Napor-mini RSA, Seismoprognoz,
Motocard, DALNOST', About Gagarin from Space, Virtual, SPLANH, Rasteniya, Akvarium e Kaplya-2) são novas.
Para a implementação deste programa de pesquisa científica é necessário o transporte de 346,84 kg de carga científica, dos quais
11,31 kg foram transportados a bordo da Soyuz TMA-10M; 1,06 kg serão transportadas a bordo da Soyuz TMA-11M; e 334,47 kg
serão transportados pela Progress M-21M. Os resultados científicos serão trazidos de volta para a Terra pelos veículos tripulados,
esperando-se que se obtenha um total de 19,01 kg de resultados (9,10 kg são trazidos pela Soyuz TMA-09M e 9,91 kg são trazidos
pela Soyuz TMA-10M). O programa científico requer um consumo contínuo de até 306W com uma média diária de 282W.
O programa científico requer um total de 144 horas do tempo da tripulação russa em órbita na fase da Expedição 37 (deste total. 69
horas 30 minutos serão dispensados por Fyodor Yurchikhin, 37h 15m por Oleg Kotov, 35h 15m por Sergei Ryazansky e 2 horas 0
minutos por Mikhail Tyurin) e um total de 308 horas 25 minutos serão dispensados na fase da Expedição 38 (96h 10m por Oleg
Kotov, 137 horas 50 minutos por Sergey Ryazansky e 74 horas 25 minutos por Mikhail Tyurin).
Os resultados serão entregues aos investigadores principais através de kits de amostras (25), dispositivos de dados electrónicos (49) e
dados telemétricos (221,8 Gbyte).
Quadro de Experiências por Área de Investigação
Área de Pesquisa

Experiências

Ciências da Terra e
Ciências Espaciais

BTN-Neutron, Vsplesk, Microsatellite, Napor-mini RSA, Obstanovka,
Relaksatsia, Seyner, Seismoprognoz, Uragan, Ekon-M

Homem no espaço

Vzaimodeystviye, Matryoshka-R, Motocard, Chromato-Mass Spectr M,
Virtual, SPLANH

Biologia espacial e
Biotecnologia

Aseptik, Bacteriofag, Biodegradatsia, Biorisk, Kaltsiy, Kaskad,
Konstanta, Lactolen, Structura, Akvarium, Rasteniya

Tecnologias de
exploração espacial

Albedo, Bar, Vector-T, Vizir, VIRU, Vynoslivost, Dalnost,
Identifikatsiya, Isgib, Kontrol, Sreda-MKS, Kapyla-2

Educação e promoção da
pesquisa espacial

Great Start, Kulonovskiy Kristall, MATI-75, About Gagarin from Space
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As experiências do programa científico da Expedição 37/38
Experiência

BTN-Neutron

Vsplesk

Microsatellite

Napor-mini RSA

Obstanovka

Relaksatsia

Seyner

Seismoprognoz

Uragan

Ekon-M
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Descrição
Construção de um modelo físico para a geração de partículas
carregadas e neutras durante as explosões solares;
desenvolvimento de um modelo físico de neutrão de albedo da
atmosfera terrestre tendo em conta o ambiente solar e geofísico,
medição dos efeitos em relação à longitude e altitude, hora do
dia e condições de iluminação, além das condições atmosféricas;
desenvolvimento de um modelo físico do fundo de neutrões na
vizinhança da ISS em diferentes condições de iluminação, bem
como o registo das explosões de raios gama.
Estudo dos fenómenos sísmicos e dos fenómenos que ocorrem
na crusta terrestre, na magnetosfera, na ionosfera e Cintura de
Van Allen, e estudo da natureza física dos efeitos sísmicos no
espaço próximo da Terra, bem como determinação da possível
previsão de terramotos ao se analisar emissões de partículas de
alta energia no espaço próximo da Terra.
Investigação dos processos físicos durante as descargas
eléctricas atmosféricas ocorridas nas tempestades tendo por base
as observações do satélite Chibis-M.
Desenvolvimento e teste de um radar de abertura sintética de
pequenas dimensões tendo por base conjuntos de antenas em
fase com o objectivo de resolução de problemas relacionados
com a gestão da natureza, controlo ecológico e monitorização de
situações de emergência.
Organização
e
apoio
da
monitorização
ecológica
electromagnética de baixa frequência de distúrbios ambientais
tendo por base instalações e equipamentos; obtenção de
medições das ondas de plasma na ISS no âmbito de programas
de investigação básica dedicados às relações Sol – Terra na área
ionosférica mais activa (camada F2). Criação de uma base de
dados experimental sobre o estado electromagnético ionosférico
da Terra para detectar e prevenir alterações desastrosas.
Tem como objectivo o estudo das reacções químicas
luminescentes e dos fenómenos ópticos atmosféricos que
ocorrem durante a interacção a alta velocidade entre os produtos
da exaustão dos motores a jacto e a alta atmosfera terrestre,
além de estudar os fenómenos ópticos que têm lugar durante a
reentrada de corpos na alta atmosfera terrestre e as suas
propriedades no ultravioleta.
Teste dos procedimentos de suporte de informação pelas
tripulações russas para operações cientificas e de pesca levadas
a cabo pelo Comité Estatal de Pescas nos diversos mares.
Determinação das escales de espaço e tempo dos efeitos dos
distúrbios ionosféricos e desenvolvimento de algoritmos para
detectar características de plasma do terramotos impactos
antropogénicos tendo por base dados de medições a bordo da
ISS.
Observação e registo do desenvolvimento de fenómenos
catastróficos identificados a partir da ISS e desenvolvimento de
critérios de classificação e resolução de indicações de
fenómenos catastróficos.
Determinação das possibilidades de se obter informação on-line
documentada durante a visualização utilizando instrumentos por
parte da tripulação utilizando dispositivos ópticos num voo
espacial de longa duração a partir do segmento russo da estação
espacial internacional para determinar os efeitos ecológicos das
actividades industriais no território da Federação Russa e m
outros países.
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Experiência

Vzaimodeystviye

Matryoshka-R

Motocard

Chromato-Mass Spectr M

Virtual

SPLANH

Descrição
Estudo das leis comportamentais de um pequeno grupo ao longo
de um voo espacial de longa duração. Estudo do impacto das
diferenças pessoais, culturais e nacionais na percepção mútua
dos membros da tripulação e da estrutura de grupo. Estudo da
dinâmica da auto-percepção dos membros da tripulação em
situações de stress durante as diferentes fases do voo espacial de
longa duração. Estudo da dinâmica de grupo ao longo do voo
espacial de longa duração.
Investigação da situação dinâmica radiológica no Módulo de
Serviço e no Módulo de Acoplagem, bem como medição das
doses acumuladas de radiação em modelos antropomórficos e
esféricos. Melhoramento dos métodos de dosimetria espacial e
avaliação do impacto da radiação no organismo dos tripulantes
da estação espacial durante a variação orbital da dinâmica da
situação radiológica (utilização de um manequim equipado com
uma série de sistemas e dispositivos cilíndricos contendo
detectores passivos).
Estudo da natureza dos distúrbios de locomoção nos voos
espaciais de longa duração e dos métodos para a sua correcção e
prevenção.
Investigação da aplicação prática do estudo do estado
microbiológico
humano
utilizando
a
espectografia
cromatográfica de massa para a manutenção médica em voo
espacial.
Obtenção de novos dados sobre os mecanismos de interacções
sensoriais e adaptações sensoriais, dinâmica da estabilidade dos
turnos de adaptação em voos espaciais de longa duração.
Desenvolvimento de um procedimento de prevenção de
fiabilidade de seguimento visual na complicada dinâmica e
condições visuais que causam desorientação e ilusões da
posição espacial
Obtenção de novos dados sobre a função estrututal-funcional de
diferentes secções do tracto gastrointestinal, órgãos e meios da
cavidade abdominal, espaço retroperitoneal e mecanismos nos
quais são baseados, que determinam as características das
alterações do sistema digestivo na imponderabilidade.

Alguns dos equipamentos utilizados em órbita para as experiências BTNNeutron, Matryoshka-R, Vsplesk, Relaksatsia e Uragan.
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Experiência
Aseptik
Bacteriofag
Biodegradatsia

Biorisk

Kaltsiy

Kaskad

Konstanta
Lactolen

Struktura

Akvarium

Rasteniya

Descrição
Determinação da fiabilidade experimental e avaliação da
efectividade desenvolvida na fase de preparação no solo para
proporcionar
condições
assépticas
para
experiências
biotecnológicas no voo espacial tripulado.
Estudo de como os factores do voo espacial afectam as
características genéticas, médicas e de diagnóstico.
Investigação dos estágios iniciais de colonização das superfícies
de diversos materiais por microrganismos nos compartimentos
pressurizados da ISS.
Aquisição de novos dados sobre possíveis manifestações de
adaptação fenotípica e alterações genotípicas em associações de
bactérias e fungos que forma microbiótipos típicos de materiais
estruturados utilizados em tecnologia espacial. Acomodação e
exposição de amostras passivas de materiais estruturados e de
sistemas de substratos de microrganismos no interior do módulo
de serviço da ISS.
Experiência destinada a revelar a possível causa da destruição
homeostática no organismo humano que se manifesta da
desmineralização do tecido ósseo.
Investigação do cultivo de células de microrganismos, de
animais e humanas em condições de microgravidade para obter
a biomassa concentrada com um alto conteúdo de células
proporcionando um aumento de substâncias bioactivas alvo.
Identificação dos efeitos do ambiente do voo espacial na
actividade de um modelo de um agente enzimático em relação a
um zimolito específico.
Determinação dos efeitos do voo orbital no crescimento,
genética e propriedades fisiológicas da estirpe produtora do
lactolen.
Estudo dos processos físicos da cristalização de proteínas para a
obtenção de proteínas mono cristais perfeitas e possíveis de
serem utilizados para a análise estrutural por raios-x, e
identificação da sua estrutura nos interesses das ciências
fundamentais, medicina e biotecnologia.
Recepção de dados sobre sistemas ecológicos fechados em
condições de microgravidade. Investigação do crescimento,
desenvolvimento e estado de componentes biológicos separados
de sistemas ecológicos fechados em condições de
micrigravidade.
Capacidade de monitorização da estabilidade de sensores de
temperatura num voo espacial ao se utilizar o método de
correcção das suas características de calibração no solo (base de
temperatura) de uma transição de fase de um meio de trabalho
numa celula.

Alguns dos equipamentos utilizados em órbita para as experiências Aseptik, Biodegradatsia e Biorisk.
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Experiência
Albedo
Bar
Vector-T
Vizir

VIRU

Vynoslivost
Dalmost

Identifikatsiya

Izgib
Kontrol

Sreda-MKS

Kaplya-2

Descrição
Desenvolvimento de métodos de numeração da radiação solar
reflectida na Terra do sistema de abastecimento de energia da
ISS.
Desenvolvimento de um processo para detectar sinais físicos de
fugas de ar nos módulos da ISS.
Desenvolvimento de procedimentos para a previsão dos
movimentos da ISS, métodos de registo dos sistemas de
orientação e controlo.
Desenvolvimento de equipamento ultra sónico de medição de
ângulos e métodos de estimativa da atitude espacial do eixo de
uma óptica no momento de realização de uma fotografia.
Aumentar a eficiência do treino e realização de experiências
espaciais por operadores através da utilização de manuais 3D
(manuais virtuais) a bordo da ISS. Desenvolvimento de
conceitos metódicos para criar manuais virtuais e sua utilização
a bordo da ISS
Identificação dos efeitos dos factores de ambiente espacial na
tensão, força e fatiga de amostras de materiais expostas.
Definição com alta-precisão dos parâmetros orbitais da ISS
utilizando sinais do sistema de tempo corrigido (GTS-2).
Identificação das cargas dinâmicas na ISS quando diferentes
operadores dinâmicos estão a funcionar na estação,
nomeadamente a quando da acoplagem, correcções orbitais,
execução de exercícios físicos, actividades extraveículares, etc.
Investigação das condições de micro aceleração com o intuito de
determinar os níveis de micro aceleração nas áreas que
envolvem experiências tecnológicas e determinação dos níveis
inadmissíveis.
Determinação do ambiente gravitacional da ISS.
Criação de uma base de dados sobre os parâmetros da atmosfera
do segmento russo da ISS dependendo do voo orbital.
Estudo das características dinâmicas da ISS; determinação de
parâmetros que definam a localização de dispositivos científicos
e sensores de atitude em relação às deformações da fuselagem
da estação espacial; determinação dos parâmetros dos distúrbios
magnéticos e micro gravíticos a bordo da estação espacial.
Estudo experimental da hidrodinâmica e de transferência de
calor de fluxos de gotículas monodisperas em condições de
microgravidade e alto vácuo, em aplicação dos radiadores –
refrigeradores dos veículos espaciais.

Equipamentos utilizados em órbita para a
experiência Sreda-MKS.
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Experiência
Great-Start

Kulonovskiy Kristall

MAI-75

About Gagarin from Space
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Descrição
Pesquisa e demonstração educacional dos feitos da
cosmonáutica tripulada em honra do 50º aniversário do primeiro
voo espacial tripulado.
Recepção de informação de vídeo do comportamento dinâmico
e de estruturas formadas por partículas diamagnéticas numa
armadilha magnética; investigação dos processos de formação
das seguintes micro partículas electricamente carregadas: meios
de poeira condensada, cristais de Coulomb e líquidos de
Coulomb.
Organizar linhas de comunicação entre utilizadores no solo e os
recursos de informação na ISS; utilizar protocolos de Internet
standard para obter recursos de informação na ISS; incluir um
perfil aeroespacial de recursos de telecomunicações
recepcionado durante a experiência no processo de treino para
instituições de educação superior.
Estudo das características da recepção de um sinal de natureza
composta (imagens, texto) e informação da comunidade
mundial de radioamadores acerca dos 50 anos do primeiro voo
espacial tripulado e propaganda da história dos feitos
fundamentais da Rússia no campo da exploração espacial.
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Lançamento da Soyuz TMA-10M
Treino geral
Quando um astronauta é nomeado para um determinado voo
espacial, é criada uma matriz de treino denominada CQRM
(Crew Qualifications and Responsability Matrix). No fundo,
este documento contém a informação acerca de qual membro
da tripulação irá levar a cabo uma determinada tarefa na
missão, isto é qual é o seu objectivo no voo que irá levar a
cabo. As equipas de treino na Rússia e nos Estados Unidos
utilizam este documento para determinar se um membro da
tripulação será operador ou se será especialista para um
determinado sistema da estação orbital. Um operador somente
necessita saber como operar um determinado equipamento, tal como o computador da estação, ou saber como enviar um comando
para um determinado sistema da estação: por exemplo, como elevar a temperatura num determinado módulo. Um especialista
necessita de saber como reparar um determinado problema com o computador ou reparar o sistema de controla a temperatura da
estação.
Geralmente o treino para uma missão a bordo da ISS tem uma
duração de 18 meses durante os quais os astronautas e
cosmonautas aprendem a trabalhar com os sistemas da estação.
Cada sistema na estação (eléctrico, aquecimento e
arrefecimento, comunicações, etc.) possui um plano de treino
separado para os operadores e para os especialistas. Todos os
membros da tripulação devem saber o suficiente acerca de
cada sistema da estação para serem pelo menos operadores. O
treino de um especialista é mais demorado, logo um astronauta
ou cosmonauta só será especialista em alguns sistemas,
enquanto os restantes membros da tripulação serão
especialistas em outros sistemas.
A toda a tripulação é designada uma equipa de treinadores.
Estes treinadores são especialistas que ensinam a tripulação
tudo o que é necessário para que a missão seja levada a cabo
com sucesso. O denominado Station Training Lead (STL) é o
responsável pela equipa de treino. Esta pessoa é um instrutor com muitos anos de experiência no ensino dos astronautas e
cosmonautas. A equipa possui um instrutor para cada um dos oito sistemas principais da estação espacial. A equipa também possui
instrutores para as experiências científicas que são levadas a cabo a bordo da estação e outros instrutores que ensinam os membros
da tripulação a levar a cabo saídas para o exterior em caso de
necessidade.
Os membros da tripulação também se deslocam ao Canadá
para aprenderem a operar com o braço robot da ISS, o
Canadarm2. Outra parte do treino dos membros da ISS
consiste em saber como tratar um outro membro da tripulação
caso este adoeça em órbita.
Uma parte fundamental do treino dos membros das futuras
tripulações da ISS é a sua preparação para levar a cabo várias
experiências científicas em órbita. A ISS é uma área
excepcional para a realização de experiências que não podem
ser levadas a cabo na Terra e como tal os astronautas e
cosmonautas em órbita devem tirar partido de todo o tempo
disponível. Equipas de cientistas e instrutores ocupam
centenas de horas para garantir que cada membro da tripulação
possui o conhecimento e a perícia necessária para levar a cabo
as experiências para as quais foi designado, pois os
investigadores na Terra dependem muito dessas experiências.
Uma parte fundamental do treino dos membros das futuras tripulações da ISS é a sua preparação para levar a cabo várias
experiências científicas em órbita. A ISS é uma área excepcional para a realização de experiências que não podem ser levadas a cabo
na Terra e como tal os astronautas e cosmonautas em órbita devem tirar partido de todo o tempo disponível. Equipas de cientistas e
Em Órbita – Vol.13 – N.º 141 / Outubro de 2013
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instrutores ocupam centenas de horas
para garantir que cada membro da
tripulação possui o conhecimento e a
perícia necessária para levar a cabo as
experiências para as quais foi
designado, pois os investigadores na
Terra
dependem
muito
dessas
experiências.
A
tripulação
recebe
formação
específica em variadas áreas tal como
já o haviam recebido tripulações
anteriores. Estas tripulações levaram a
cabo experiências com o cultivo de
células humanas para estudar a forma
como o cancro se desenvolve,
trabalhando também com antibióticos
para encontrar uma forma de os
produzir mais rapidamente na Terra. Essas tripulações procederam também ao crescimento de plantas para produzir sementeiras
resistentes a várias pragas e cristais para melhorar a produção de gasolina. O corpo humano foi também estudado em
microgravidade, reunindo-se informação relativamente a situações patológicas humanas como por exemplo a formação de pedras
nos rins e a análise da performance das
células do fígado. Outras experiências
tiram partido da reduzida gravidade na
ISS para estudar os processos físicos.
Ao eliminar a gravidade, os
pesquisadores podem compreender
melhor algumas das pequenas forças
que ocorrem em processos tais como na
produção de semicondutores.
Algumas das experiências levadas a
cabo em órbita requerem que os
membros das tripulações as activem e
terminem (como o crescimento de
cristais, por exemplo), enquanto que
outras experiências requerem que os
astronautas e cosmonautas sejam meros
operadores.
As
experiências
relacionadas com as Ciências da Vida
são únicas pois os membros da
tripulação servem muitas vezes como
cobaias humanas e operadores ao
mesmo
tempo.
Este
tipo
de
experiências
ajudam
a
melhor
compreender a forma como o corpo humano se adapta a longos períodos em microgravidade, podendo também esta informação
ajudar as pessoas na Terra.
Tal como aconteceu com as anteriores tripulações, os instrutores tiveram de determinar a forma de como os cosmonautas e
astronautas seriam treinados para cada experiência e quantas horas de treino seriam necessárias, além de definir quem iria levar a
cabo o treino, quais os procedimentos, software e equipamento seria necessário. Os planos de treino individual para cada experiência
são combinados num único plano que inclui todas as experiências de uma disciplina científica.
O Centro Espacial Marshall em Huntsville, Alabama, é responsável pela orientação do plano de treino de cada membro da tripulação
para todas as experiências levadas a cabo nos módulos americanos. As áreas de pesquisa incluem as Ciências da Vida, Ciências
Físicas, Biologia Espacial Fundamental, Desenvolvimento de Produtos Espaciais e Ciências da Terra / Voo Espacial.
Como o tempo da tripulação, quer seja antes, durante ou depois do voo, é um bem muito precioso, cada detalhe de uma dada sessão
de treino para uma dada experiência deve ser planeado, praticado e coordenado com muita precisão. Frequentemente o cientista ou o
investigador principal para uma determinada experiência, instrui os membros da tripulação na forma de como operar a sua
experiência. As sessões auxiliadas por computador (CBT – Computer Based Training) são também desenvolvidas por especialistas
para proporcionar sessões de treino no solo e em órbita. Estas sessões podem ser utilizadas pela tripulação para treino de
proficiência, para manter as suas aptidões e conhecimentos sobre uma experiência específica ou para treino inicial.
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Nos meses que antecederam o seu voo, os dois cosmonautas
tornaram-se especialistas em cada experiência que realizam em
órbita, prontos para proporcionar aos cientistas os dados que
necessitam para melhorar a vida no nosso planeta.
Um treino internacional
O treino dos membros da expedições permanentes na ISS
decorre em várias partes do planeta, nomeadamente no Centro
Espacial Johnson, Houston – Texas, no Centro Espacial
Kennedy, Florida, na Sede da Agência Espacial do Canadá,
Saint-Hubert – Quebec, no Centro de Treino de Cosmonautas
Yuri A. Gagarin, Cidade das Estrelas – Moscovo, e no
Cosmódromo GIK-5 Baikonur, Tyura Tan – Cazaquistão. O
Centro Espacial Johnson é a base dos astronautas da NASA e
uma casa longe de casa para os astronautas e cosmonautas
visitantes, e membros das expedições permanentes de outros
países. Sendo o principal local de treino para as tripulações, o
centro espacial possui equipas de instrutores profissionais,
instalações de treino, salas com ambientes de simulação
integrada e laboratórios para auxiliar os astronautas e
cosmonautas a se prepararem para a sua missão.
O Centro Espacial Kennedy, junto à costa atlântica, é o local de
lançamento dos vaivéns espaciais. Os astronautas obtêm a
prática fundamental nas instalações de processamento da
estação espacial com os elementos com os quais irão lidar
durante a sua missão antes de serem lançados para o espaço.
Sendo um participante essencial no projecto da ISS ao fornecer
o Canadarm2, o Canadá treina os astronautas nas suas instalações que possuem simuladores do denominado MSS (Mobile Servicing
System) que inclui o Canadarm2 e o MBS (Mobile Base System). Os membros das diversas tripulações recebem formação em
robótica para os preparar para as complexas operações com o braço robótico da ISS. Os astronautas treinam no VOTE (Virtual
Operations Training Environment) que proporciona um ambiente tridimensional de realidade virtual no qual os astronautas praticam
a manipulação do MSS compreendendo assim os seus movimentos em relação às estruturas externas da estação.
O Centro de Treino de Cosmonautas Yuri A. Gagarin está situado nos arredores de Moscovo na chamada Cidade das Estrelas
(Звездный) – Zvezdniy Gorodok. Este é o principal local de treino para os cosmonautas russos contendo instrutores profissionais,
salas de aula, simuladores e modelo em escala real dos elementos tripulados em órbita. Os cosmonautas recebem todo o ensinamento
necessário para conhecerem a fundo os módulos que compõe a secção russa da ISS. O centro de treino contém também o
denominado Hidrolaboratório que oferece um ambiente realista para o treino das actividades extraveículares levadas a cabo a partir
do módulo Pirs e utilizando fatos extraveículares Orlan-DM.
O Cosmódromo de Baikonur é utilizado para lançamentos orbitais desde o alvorecer da Era Espacial. O complexo é composto por
dezenas de plataformas, rampas e silos subterrâneos de lançamento, contendo também estações de rastreio e controlo. Os membros
das expedições permanentes e das tripulações táxi realizam simulações a bordo de modelos 7K-STMA.
Treino específico para as actividades
extraveículares
Uma parte muito especial do treino das
tripulações da ISS, é o treino para as
actividades extraveículares. A primeira fase
deste treino passa por ensinar aos
astronautas e cosmonautas como envergar
os diferentes tipos de fatos espaciais
extraveículares. Estes fatos proporcionam o
ar que o astronauta necessita enquanto
realiza os seus trabalhos no exterior da
estação, mantendo também o corpo do
astronauta numa temperatura confortável
apesar
de
estarem
temperaturas
extremamente quentes ou extremamente
frias no exterior.
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Como o fato espacial é muito grande, os membros da tripulação tiveram de praticar como movimentar-se enquanto o envergam e
aprenderam como utilizar as diversas ferramentas com as volumosas luvas nas mãos. Tanto os astronautas como os cosmonautas
praticam as saídas para o espaço no interior de grandes piscinas, treinando sete horas debaixo de água por cada hora que passam no
espaço exterior.
Os cosmonautas russos possuem uma piscina (Hidrolaboratório) no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri A. Gagarin, Cidade das
Estrelas. Aqui, tanto os astronautas como os cosmonautas aprendem a utilizar os fatos extraveículares russos Orlan-DM. Por outro
lado, também levam a cabo sessões de treino no NBL (Neutral Buoyancy Laboratory), situado no Centro Espacial Johnson em
Houston, Texas. O NBL possui um comprimento de 62 metros, uma largura de 31 metros e uma profundidade de 12 metros,
contendo 22,7 milhões de litros de água. No fundo desta enorme piscina, de facto a maior piscina interior do mundo, encontra-se um
modelo da ISS, que tem o mesmo tamanho da estação que se encontra em órbita.
Um astronauta que se encontra submerso no NBL, encontra muitas semelhanças ao estado de imponderabilidade no exterior de um
veículo em órbita, porém não é o mesmo que se encontrar a flutuar no espaço. Um astronauta não se encontra em imponderabilidade,
encontrando-se num estado de flutuação neutral1. No NBL são colocados pesos ou flutuadores junto do fato espacial de forma a
fazer do astronauta um flutuador neutral, o que o faz sentir como se estivesse no espaço flutuando sem gravidade.
Após saber se movimentar com o fato
espacial, o astronauta aprende a executar
as suas tarefas na sua actividade
extraveícular envergando um usual fato
de mergulho. Após passar esta fase
inicial, o astronauta começa a praticar os
mesmos procedimentos mas desta vez
envergando o seu fato espacial
extraveícular. Na piscina outros
mergulhadores auxiliam o astronauta a
movimentar-se até que este se habitue a
mover-se com o fato extraveícular. O
astronauta aprende também a manter-se
imóvel numa determinada posição, pois
um movimento mais forte no espaço e
fará com que este flutue para longe da
estação.
A fase seguinte verá o astronauta a
aprender a utilizar as ferramentas que
serão necessárias durante a saída para o
espaço. O astronauta pratica todos os
movimentos dezenas de vezes até que os
execute correctamente. Ao contrário dos
astronautas que auxiliam na montagem da ISS ou que tiveram de reparar o telescópio espacial Hubble, os membros das tripulações
permanentes da ISS aprendem a levar a cabo muitas tarefas no exterior da estação para estejam preparados a reparar qualquer falha
que possa surgir durante a permanência em órbita.
Os cosmonautas seguiram o regime normal de treinos e de preparação para a sua permanência a bordo da estação espacial
internacional com visitas frequentes ao Centro Espacial Johnson (Houston – Texas) e ao Centro de Treino de Cosmonautas Yuri
Gagarin (Moscovo).
A 28 de Janeiro de 2011 é anunciado que Oleg Kotov, Sergei Ryazansky e Michael Hopkins haviam sido seleccionados para a
tripulação principal da Expedição 37/38, sendo designado como Comandante da Expedição 38 o cosmonauta Oleg Kotov. Este
anúncio foi conformado pela ESA a 18 de Fevereiro de 2011.
Preparativos finais para o lançamento
Os preparativos do foguetão lançador 11A511U-FG Soyuz-FG (Е15000-046) decorreram sem problemas no edifício MIK-112 que
serve a Plataforma de Lançamento PU-5 do Complexo de Lançamento LC1 (17P32-5) ‘Gagarinskiy Start’. O MIK-112 foi
originalmente construído para o processamento dos foguetões lunares N-1 (instalações de processamento 11P591) e posteriormente
do super-foguetão Energia. As salas altas 3, 4 e 5 foram destruídas devido ao colapso do telhado em Maio de 2002, mas as salas 1 e
2 ficaram intactas. A Sala 1 é agora utilizada para a montagem e integração dos foguetões 11A511U Soyuz-U e 11A511U-FG
Soyuz-FG, além da integração final dos veículos de carga Progress M-M e dos veículos tripulados Soyuz TMA-M. A Sala 2 é

1

Este termo, “flutuador neutral”, significa que um objecto não flutua para a superfície ou se afunda para o fundo da piscina.
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utilizada em três salas estéreis para a Starsem, uma afiliada da Arianespace. Após a remoção dos diferentes componentes do
lançador, estes foram inspeccionados e mais tarde procedeu-se à sua montagem em preparação para o lançamento.
Previsto para chegar a Baikonur no dia 7 de Julhoo de 2013, o veículo 11F732A47 n.º 710 que seria utilizado na missão Soyuz
TMA-10M chegava ao cosmódromo no dia 14 de Julho. Após os usuais procedimentos alfandegários, o comboio foi transferido para
a rede de caminhos-de-ferro do cosmódromo e transportado para o edifício de processamento, montagem e teste MIK da Área 254.
Este edifício é utilizado para a integração e montagem dos veículos de carga Progress M-M, Soyuz TMA-M, preparação dos
módulos russos para a ISS e preparação dos estágios superiores Blok-DM. Contém também uma sala estéril que foi utilizada para a
preparação dos satélites de comunicações móveis Iridium e para a preparação dos satélites de comunicações Yamal, possuindo
também uma câmara bárica e térmica. O edifício é utilizado para os preparativos finais por parte dos cosmonautas (onde vestem os
fatos pressurizados, etc.) e no seu exterior estes apresentam-se à Comissão Estatal (desde a missão Soyuz TM-28 em Agosto de
1998).
Após ser transportado para o MIK 254, o veículo 11F732A47 n.º 710 seria removido dos contentores de transporte nos dias
seguintes, sendo colocado na plataforma de teste e processamento onde seria inspeccionado para atestar que não havia sofrido danos
durante o transporte. Após a chegada ao cosmódromo, os testes na Soyuz TMA-10M incidiram sobre os painéis solares do veículo
com os especialistas da Corporação RKK Energia e do Centro Espacial Yuzhny, subsidiário da empresa TsENKI, a realizarem
inspecções para verificarem o seu correcto funcionamento. De seguida foram realizados testes ao sistema de aproximação e
acoplagem Kurs no interior da câmara anecóica e posteriormente a Soyuz TMA-10M foi colocada no interior da câmara de vácuo
17T523M onde foram executados os testes para a verificação da existência de fugas.
Nesta fase a tripulação da Soyuz TMA-10M já havia levado a cabo inúmeras sessões de treino de preparação para a missão. Estes
treinos abrangem aspectos gerais a todas as missões, mas também aspectos particulares da Expedição 37/38.
Os exames finais das duas tripulações decorreram entre os dias 2 e 5 de Setembro no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri
Gagarin. Devido ao facto de a Soyuz TMA-10M
utilizar um esquema de aproximação rápida à ISS,
os exames das duas tripulações foram divididos
por quatro dias. No primeiro dia de exames a
tripulação suplente esteve no simulador da Soyuz
TMA-M no qual teve de resolver os problemas
associados à falha do sistema suplente de
transmissão VHF durante a fase de prélançamento, a ocorrência de um falso alarme no
sistema de controlo de despressurização,
problemas no sistema de limpeza da atmosfera de
bordo e uma falha no computador de bordo
durante a aproximação à ISS. Neste exame, no
qual a tripulação simulou uma aproximação
rápida à ISS, foi avaliada em 4,9.
O segundo dia de exames (3 de Setembro) a
tripulação suplente levou a cabo um exame no
qual simulou o procedimento de uma
aproximação de dois dias à ISS. Tal como no dia
anterior, os três homens tiveram de resolver
vários problemas entre os quais a falha do
principal sistema de transmissão de VHF após a
separação do veículo lançador, falha no
dispositivo que cria a orientação vertical a quando
da realização de uma manobra, o mau
funcionamento do sistema de medição do Kurs,
despressurização da cabine, falha do computador
de bordo durante o lançamento, e a falha do
sistema de propulsão no regresso à Terra. Neste
mesmo dia a tripulação principal iniciou os seus
exames abordo do simulador da secção russa da
ISS, resolvendo problemas com o sistema de
transmissão VHF, falso alarme de fumo no
interior dos módulos e problemas no sistema de
esgoto da ISS.
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A 4 de Setembro a tripulação principal participou
num exame no qual foram simulados os
procedimentos para uma aproximação de dois
dias à ISS, tendo também de resolver problemas
associados ao voo orbital
No quarto dia de exames a tripulação principal
procedeu ao exame de treino no simulador da
Soyuz TMA-M. Apresentando-se perante a
comissão de avaliação, a tripulação procedeu
posteriormente à obtenção do seu bilhete de
exame que consistia na realização de
procedimentos para a resolução de um problema
relacionado com o sistema de aproximação Kurs.
Outras situações introduzidas no exame estavam relacionadas com a despressurização da cápsula espacial e a falha do sistema de
controlo durante a descida e regresso à Terra. No exame os tripulantes procederam também à simulação do lançamento, separação
do estágio Blok-I, e aproximação e acoplagem com a estação
espacial internacional. No final a tripulação obteve a
classificação de 'excelente' (5,0). Por seu lado, a tripulação
suplente levou a cabo uma sessão de treino e exame no
simulador do segmento russo da ISS, resolvendo problemas
relacionados com a falha do principal transmissor de VHF,
perda de comunicações com o computador central e resolução
de problemas com o sistema de esgoto na ISS. A tripulação
suplente obteve uma classificação de 4,83.
A 6 de Setembro teve lugar uma reunião da Comissão
Interministerial no Centro de Treino de Cosmonautas Yuri
Gagarin que analisou os resultados dos exames e decidiu
recomendar o prosseguimento dos preparativos para a missão.
De seguida foi realizada uma conferência de imprensa com a
tripulação principal e com a tripulação suplente da Soyuz
TMA-10M que depois visitaram o museu daquele centro.
Mais tarde as duas tripulações visitaram a Praça Vermelha e
alguns dos seus monumentos, tendo depositado flores nos
túmulos de algumas personalidades do programa espacial
soviético e russo.
Finalizado o treino em Moscovo, era hora de as tripulações se
dirigirem para o Cosmódromo de Baikonur. As tripulações
chegaram a bordo de diferentes aviões (Tupolev Tu-154 e
Tupolev Tu-134) no dia 13 de Setembro, com a tripulação
principal a chegar em primeiro lugar ao cosmódromo onde
foram recebidos pelos responsáveis da cidade de Baikonur e
dos cosmódromo. À chegada o Comandante da Soyuz TMA10M referiu a prontidão da sua tripulação para prosseguir o
treino e executar a missão.
No dia 14 de Setembro a tripulação principal e a tripulação
levaram a cabo sessões de treino a bordo da Soyuz TMA10M, tomando conhecimento da documentação de bordo e do
conteúdo das cargas que serão lançadas a bordo, tendo
também experimentado os respectivos fatos espaciais
pressurizados Sokol-KV2 (tripulação principal) e os assentos
individuais, realizaram uma adaptação inicial ao interior da cápsula espacial, e tomaram conhecimento das cargas que serão
transportadas. No exterior do edifício experimentaram alguns equipamentos que poderão ser utilizados em situações de emergência
(binóculos, telefone via satélite, etc.). Entretanto, teve também lugar a cerimónia do içar das bandeiras em frente das instalações do
hotel onde estão alojados os cosmonautas e astronautas. Estiveram presentes para além dos cosmonautas e dos astronautas, uma
representação do Centro de Treinos de Cosmonautas ‘Yuri Gagarin’, representantes do Cosmódromo de Baikonur e representantes
da República do Cazaquistão.
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Por seu lado, a Comissão Técnica tomou a decisão de proceder
com o abastecimento da Soyuz TMA-10M com os gases de
pressurização e os propolentes necessários para as suas
manobras orbitais.
No dia 16 de Setembro a Soyuz TMA-10M já abastecida com
os gases de pressurização e propolentes necessários para as
suas manobras orbitais foi transportada de volta para as
instalações de integração e montagem da Área 254 (MIK 254)
onde seria submetida às operações de processamento finais. No
dia seguinte os especialistas da Corporação RKK Energia
'Sergei Korolev' procederam à acoplagem do compartimento
de transferência com a secção inferior da cápsula espacial. Este
compartimento permite a ligação física entre a cápsula espacial
e o terceiro estágio do foguetão lançador.
Os desenhadores e engenheiros da Corporação S.P. Korolev
RSC Energia procederam à inspecção do veículo no dia 19 de
Setembro e após assinarem o livro de procedimentos,
autorizaram a colocação da cápsula no interior da carenagem
de protecção 11S517A3 n.º E15000-013 do foguetão lançador.
Depois de ter sido inspeccionada pelos especialistas da
Corporação RKK Energia 'Sergei Korolev' e de ter sido
colocada no interior da carenagem de protecção (constituindo
assim o Módulo Orbital), a Soyuz TMA-10M foi
inspeccionada pelas duas tripulações que tiveram a
oportunidade de entrar no interior do veículo no dia 20 de
Setembro. Os tripulantes participaram também numa
conferência de imprensa. Os jornalistas tiveram a oportunidade
de manhã de conversarem com a tripulação durante uma
conferência de imprensa. Ainda na manhã a tripulação levou a
cabo uma simulação de uma acoplagem com a estação espacial
internacional, levou a cabo sessões de exercício físico e treino
no simulador de gravidade zero, além de jogarem bilhar e ténis
de mesa. Pela tarde foi cumprida a tradição do plantar de uma
árvore por cada tripulantes, uma tradição iniciada em 1961 por
Yuri Gagarin, e continuou depois o seu treino.
No dia 21 de Setembro o Módulo Orbital foi transportado
desde as instalações do edifício de montagem da Área 254
(MIK 254) para as instalações de integração e montagem do
foguetão lançador na Área 112 (MIK 112). Aqui, o Módulo
Orbital seria integrado com os estágios inferiores do foguetão
11A511U-FG Soyuz-FG (E15000-046) no dia seguinte.
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O processo de integração final do foguetão
lançador é feito em várias fases. Após se
colocar em posição, o estágio Blok-I é
acoplado ao compartimento de transferência
do módulo orbital que contém a cápsula
espacial. De seguida, procede-se à colocação
do sistema de salvamento de emergência ao
mesmo tempo que se prepara a parte inferior
do último estágio para a sua ligação com o
Blok-A, o estágio central do lançador. Nesta
altura já os quatro propulsores laterais de
combustível líquido estão acoplados com o
estágio central. Após a montagem do sistema
de emergência, todo o conjunto é elevado por
um guindaste pesado e deslocado alguns
metros, sendo colocado em posição e depois
acoplado ao Blok-A.
A 22 de Setembro era também realizada
uma
reunião
da
Comissão
Governamental e da Comissão Técnica
que tomou a decisão de autorizar o
transporte do foguetão para a plataforma
de lançamento PU-5 do Complexo de
Lançamento LC1 (17P32-5). A reunião
sumarizou os trabalhos de preparação do
foguetão lançador, da cápsula espacial e
da infra-estrutura de solo. A comissão
escutou os relatórios dos gestores e dos
gestores técnicos sobre os testes e os
preparativos, além da prontidão em se
levar a cabo a missão. O foguetão
lançador
11A511U-FG
Soyuz-FG
(Е15000-046) foi transportado para a
plataforma de lançamento no dia 23 de
Setembro pelas 0100UTC. Tal como
acontece com esta família de lançadores,
o seu transporte para a plataforma de
lançamento é levado a cabo na
horizontal sobre um vagão de caminho
de ferro especialmente equipado com
um sistema pneumático que segura o foguetão e o coloca na posição vertical sobre o fosso das chamas na plataforma de lançamento.
Desse comboio faz também parte uma carruagem com o sistema de ar condicionado e outros sistemas. Após ser colocado na
plataforma PU-5 deu-se início ao primeiro dia de actividades de preparação para o lançamento. No mesmo dia é levada a cabo uma
reunião da Comissão Governamental que aprova em definitivo a constituição da tripulação principal da Soyuz TMA-10M, tomando
também a decisão de se prosseguir com os preparativos para o lançamento do foguetão Soyuz-FG.
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Após os técnicos terem terminado os trabalhos de colocação do lançador na
plataforma de lançamento e de procederem à ligação de todas as condutas de
fornecimento de propolentes, gases de pressurização e de fornecimento
eléctrico, tiveram lugar vários testes ao veículo sendo também realizada uma
simulação do lançamento. Tendo em conta os resultados dos testes e simulações
foi decidido prosseguir com os trabalhos de preparação para o lançamento.
O dia 23 foi utilizado pelas tripulações para seleccionar os itens pessoais que
iriam levar na missão e realizaram treinos físicos de preparação para o
lançamento. Como parte das muitas tradições que são levadas a cabo antes de
cada missão, o reitor da capela de S. Jorge – O Vitorioso, padre Sergius,
abençoou o foguetão lançador da Soyuz TMA-10M na plataforma de
lançamento. Estas bênçãos foram iniciadas desde 1998 após o fim da União
Soviética. Neste dia teve lugar uma nova reunião da Comissão Estatal para o
lançamento da Soyuz TMA-10M durante a qual se deu a aprovação da
tripulação principal e suplente. A reunião teve lugar nas instalações do Centro
de Treino de Cosmonautas 'Yuri Gagarin' no Cosmódromo de Baikonur e foi
presidida pelo Presidente da Agência Espacial Russa, V. A. Popovkin. Na
reunião foram analisados todos os relatórios sobre os preparativos das
tripulações para o lançamento da Soyuz TMA-10M e no final da reunião foi
decidido confirmar a nomeação da tripulação principal para a missão. Os
membros das duas tripulações referiram também a sua prontidão para executar a
missão. A comissão deu também luz verde para se iniciar o abastecimento e
para se levar a cabo lançamento à hora prevista.

Após a sua aprovação por parte da Comissão Estatal, a tripulação da Soyuz
TMA-10M participou numa conferência de imprensa na qual respondeu a várias
questões colocadas pelos jornalistas presentes. As questões debruçaram-se sobre
os trabalhos que a tripulação irá levar a cabo em órbita, bem como as
experiências que iriam realizar.
A seis horas do lançamento a tripulação deixou as instalações do Hotel
Cosmonauta onde esteve albergada, juntamente com a tripulação suplente,
desde que chegara ao cosmódromo. Aplaudidos pelos familiares e amigos, a
tripulação entrava no autocarro que os levaria às instalações do edifício MIK
254 onde envergariam os fatos espacial Sokol-KV2 bem como um fato de
protecção térmica especial que foi desenhado para proteger os cosmonautas
antes do lançamento das condições gélidas de Baikonur. Após envergarem os
seus fatos pressurizados, a tripulação dirige-se para o exterior das instalações do
MIK 254 onde se apresentariam à Comissão Estatal e de seguida entrariam para
o autocarro que os levaria até à plataforma de lançamento. Após deixar o
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edifício, a tripulação entrou de novo no
autocarro que os levaria para a
plataforma de lançamento. Entretanto, a
Comissão Estatal que supervisiona os
preparativos para o lançamento da Soyuz
TMA-108M, deu luz verde para o
abastecimento do foguetão lançador
11A511U-FG Soyuz-FG após ter
recebido os relatórios dos responsáveis
pelos preparativos para o lançamento.
Entretanto, a contagem decrescente final
para o lançamento teve início pelas
1258UTC do dia 25 de Setembro (T-8h),
iniciando-se as verificações dos sistemas
do lançador. As baterias internas para o
fornecimento de energia foram instaladas
no foguetão lançador às 1458UTC e pelas
1528UTC a Comissão Estatal dava a luz
verde para o prosseguimento das
operações de lançamento (por esta altura
a tripulação chegava às instalações do
MIK 254). A verificação dos sistemas do
lançador e do veículo tripulado tem lugar
pelas 1558UTC, enquanto que decorria a
revisão
dos
procedimentos
de
abastecimento do foguetão lançador
(1618UTC). O abastecimento do
foguetão inicia-se às 1658UTC e às
1758UTC era finalizado o abastecimento
de oxigénio líquido ao primeiro e
segundo estágio do foguetão Soyuz-FG.
Deixando as instalações do MIK 254, a
tripulação apresenta-se perante a
Comissão Estatal e os dignitários
presentes pelas 1718UTC. Após a
apresentação e após o Comandante Oleg
Kotov anunciar que a sua tripulação está
pronta para a missão, a tripulação
ingressa num autocarro que a levará para
a plataforma de lançamento onde chega pelas 1818UTC, apresentando-se então às delegações presentes e de seguida entrava no
elevador que lhes daria acesso à câmara de entrada na cápsula espacial, ingressando depois na Soyuz TMA-10M (1828UTC). A
escotilha de acesso ao interior da nave espacial é encerrada às 1858UTC e a verificação final dos sistemas do módulo de descida tem
início pelas 1913UTC ao mesmo tempo que se procede à activação dos giroscópios, iniciando-se o fluxo de ar para os fatos espaciais
pressurizados,
procedendo-se
à
pressurização da Soyuz TMA-10M e
dando-se início à verificação final dos
sistemas do lançador. Às 1928UTC é
verificada a pressão na escotilha que
separa o módulo de descida do módulo
orbital. Nesta altura a tripulação activa
o sistema de comunicações.
O sistema de orientação inercial do
foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG foi
activado às 1958UTC e nesta altura
inicia-se a evacuação da área da
plataforma de lançamento PU-5. O
programa de voo é carregado nos
computadores de bordo às 2013UTC ao
mesmo tempo que é baixada a estrutura
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de serviço que contém o compartimento de acesso à
cápsula espacial. Pelas 2018UTC estavam finalizados
os testes dos sistemas do módulo de descida da Soyuz
TMA-10M ao mesmo tempo que se iniciam os testes
de pressurização dos fatos Sokol. O sistema de
comando de lançamento é activado às 2028UTC, bem
como o sistema de emergência. As duas metades da
torre de serviço são então colocadas na posição de
lançamento pelas 2033UTC. Os testes de
pressurização dos fatos da tripulação são finalizados
pelas 2043UTC, na mesma altura em que se completa
a evacuação da plataforma de lançamento. Nesta fase
o sistema de emergência é colocado em modo
automático. Pelas 2048UTC os sistemas de orientação
inerciais são colocados em modo de voo e os
gravadores de bordo são activados pela tripulação.
Estes gravadores irão registar todos os dados
telemétricos do veículo bem como as conversações
entre os cosmonautas e com o Centro de Controlo de
Voo em Moscovo (TsUP). A sequência automática de
lançamento é activada a T-6m 15s (2052:35UTC) com
o complexo de lançamento e todos os sistemas da
Soyuz TMA-10M e do foguetão lançador a serem
declarados prontos para o lançamento a T-6m
(2058:50UTC). Nesta altura a ‘Chave de Lançamento’
é entregue ao Director de Lançamento, sendo inserida
no comando de ignição a T-5m (2053:50UTC). Nesta
altura são activados os sistemas de telemetria de bordo
e do solo, com os sistemas de bordo a serem
transferidos para o controlo de bordo. Os sistemas de
controlo do Comandante da Soyuz TMA-10M são
activados. Por esta altura a tripulação começa a
consumir o ar proveniente dos fatos pressurizados ao
encerrar as viseiras dos seus capacetes.

A T-3m 15s (2055:35UTC) deu-se a purga com
nitrogénio das câmaras de combustão dos motores do
primeiro e do segundo estágio. A energia do mastro
umbilical para o 3º estágio é desligada a T-2m 40s
(2056:00UTC) e cinco segundos depois dá-se início à
pressurização dos tanques de propolente do foguetão
lançador (2056:05UTC). A T-2m 30s (2056:10UTC)
são activados os sistemas de medição de bordo e é
iniciada a pressurização de todos os tanques do
lançador com nitrogénio. As válvulas de
fornecimento, drenagem e de segurança dos tanques
do lançador são encerradas a T-2m 15s (2056:25UTC)
ao mesmo tempo que se termina com o abastecimento
de oxigénio e nitrogénio.
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Às 2057:50UTC (T-1m) o foguetão 11A511U-FG
Soyuz-FG começa a receber energia das suas próprias
baterias, dando-se início à sequência automática de
lançamento. Nesta altura é separada a primeira torre
umbilical conectada ao lançador. O segundo braço
umbilical para fornecimento de energia ao terceiro
estágio separa-se do lançador às 2058:10UTC. A
‘Chave de Lançamento’ é colocada na posição de
lançamento às 2058:30UTC, iniciando assim o
sequenciador automático, entrando em ignição os
motores do primeiro (propulsores laterais) e segundo
estágio, atingindo um nível de força intermédio. O
segundo mastro umbilical separa-se do lançador às
2058:35UTC e as turbo-bombas dos motores a
funcionam à velocidade de voo a T-10s (2058:40UTC).
Os motores do primeiro estágio atingem a força máxima
às 2058:45UTC, com o veículo a abandonar a
plataforma de lançamento e os quatro mastros de
suporte do veículo a deslocarem-se para a posição de
segurança ás 2058:50,411UTC.
A tabela mostra os tempos dos diferentes
acontecimentos durante o lançamento. O impacto no
solo do sistema de emergência tiver lugar na Área n.º 16
localizada no Distrito de Karaganda, Cazaquistão. O
sistema de emergência tem uma massa de 1.935 kg. O
impacto no solo terá ocorrido a 47º 18’ N – 67º 14’ E. O
impacto no solo dos propulsores que constituíram o
primeiro estágio teve lugar na Área n.º 49 localizada no
Distrito de Karaganda, Cazaquistão, a uma distância de
cerca de 348 km. A carenagem de protecção acabou por
cair na Área n.º 69 localizada no Distrito de Karaganda
a uma distância de cerca de 527 km, enquanto que o
segundo estágio impactou nas Áreas n.º 306 e 307
localizada no Distrito de Altai, República de Altai
(Rússia) – Distrito de Cazaquistão Este (Cazaquistão), a
uma distância de cerca de 1.570km. A secção de ligação
entre o 2º e o 3º estágio acabou por impactar na Área n.º
309 localizada no Distrito de Altai, República de Altai
(Rússia) – Distrito de Cazaquistão Este (Cazaquistão).
Após se separar do terceiro estágio do foguetão
lançador, a Soyuz TMA-10M ficou colocada numa
órbita com um perigeu a 199,1 km, apogeu a 241,1 km,
inclinação orbital de 51,69º e período orbital de 88,63
minutos.
Para chegar `estação espacial internacional a Soyuz
TMA-10M iria realizar várias manobras em órbita. As
duas primeiras manobras seriam realizadas logo após a
separação do terceiro estágio do foguetão lançador, com
os dados balísticos a serem introduzidos pelos cosmonautas no computador de bordo TsVM-101 de forma manual antes do
lançamento. Na segunda órbita, novos dados seriam transmitidos a partir do solo sendo automaticamente introduzidos no
computador de controlo e utilizados nas manobras orbitais subsequentes e que seriam realizadas antes da aproximação final à ISS.
Na altura em que a Soyuz TMA-10M entrava em órbita terrestre, a ISS encontrava-se numa órbita com um perigeu a 414,09 km,
apogeu a 434,90 km, inclinação orbital de 51,65º e período orbital de 92,81 minutos. A Soyuz TMA-10M iniciava então uma
«perseguição» de cerca de seis horas à estação espacial internacional ao longo das quais eram executadas algumas manobras orbitais
que alteram os parâmetros da órbita do veículo tripulado.

Em Órbita – Vol.13 – N.º 132 / Janeiro de 2012

34

Após entrar em órbita terrestre os tripulantes executam várias tarefas para preparar o veículo para o voo orbital. Estas tarefas
iniciam-se com a abertura automática dos painéis solares e das antenas de comunicações. De seguida procede-se com a pressurização
dos tanques de propolente, com o enchimento dos distribuidores e a sonda de acoplagem é colocada em posição. Os cosmonautas
podem agora ter acesso ao módulo
orbital da Soyuz TMA-08M mas
Fase do lançamento
Tempo (m:s)
Hora (UTC)
primeiro verificam que não existe
Ignição
0
2058:50,41
qualquer fuga de ar entre esse módulo e
Separação do sistema de emergência
1:54,16
2100:44,16
o módulo de regresso onde se
Final da queima e separação do 1º estágio
1:57,80
2100:48,21
encontram. Entretanto, são também
levados a cabo outros testes automáticos
Separação da carenagem de protecção
2:37,48
2101:27,89
tal como acontece com o auto-teste do
Final da queima do 2º estágio
4:45,05
2103:35,46
sistema de encontro e acoplagem KURS.
Os sensores angulares BDUS são
Separação do 2º estágio / ignição do 3º estágio
4:47,30
2103:37,61
também testados e a cápsula é colocada
Separação da grelha de ligação 2º / 3º estágio
4:57,05
2103:47,46
na atitude apropriada em órbita ao
mesmo tempo que é colocada numa lenta
Final da queima do 3º estágio
8:44,96
2107:35,37
rotação sobre o seu eixo longitudinal
Separação da Soyuz TMA-06M
8:48,26
2107:38,67
para evitar o aquecimento excessivo de
um doa seus lados (após ser testado o sistema de controlo rotacional manual). Após se verificar que não existem fugas entre o
módulo orbital e o módulo de descida, a
tripulação pôde então entrar no módulo
orbital e despir os seus fatos
pressurizados. Em antecipação das duas
primeiras manobras orbitais, a cápsula
espacial recebe então os dados relativos às
queimas que o seu motor terá de efectuar.
Entretanto, a tripulação activa o sistema de
purificação de ar SOA no interior do
módulo orbital ao mesmo tempo que
desactiva esse sistema no módulo de
descida.
A Soyuz TMA-10M executa várias
manobras orbitais aproximando a sua
órbita da órbita da ISS. A primeira
manobra tem lugar às 2343:28UTC (1ª
órbita) com o motor da Soyuz TMA-10M
a ser activado durante 78,8 segundos e
alterando a velocidade do veículo em
31,72 m/s. Após esta manobra a cápsula
ficará numa órbita com perigeu a
229,72km, apogeu a 308,25 km,
inclinação orbital de 51,67º e período
orbital de 89,73 minutos. A segunda
manobra tem lugar às 2228:04UTC (2ª
órbita) com o motor da cápsula a ser
activado durante 60,8 segundos e
alterando a velocidade do veículo em
24,58 m/s. No final desta manobra a
Soyuz TMA-10M encontra-se numa órbita
com um perigeu a 302,18 km, apogeu a
328,41 km, inclinação orbital de 51,67º e
período orbital de 90,59 minutos. A
terceira manobra seria realizada às
2302:32UTC (2ª órbita), com o motor da
Soyuz TMA-10M a ser activado durante
18,2 segundos e alterando a velocidade do
veículo em 7,0 m/s, ficando numa órbita
com perigeu a 303,13 km, apogeu a
343,22 km, inclinação orbital de 51,67º e
período orbital de 90,84 minutos.
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Finalmente, a quarta manobra é realizada às 2332:47UTC (2ª órbita), com o motor da Soyuz TMA-10M a ser activado durante 18,1
segundos e alterando a velocidade do veículo em 7,00 m/s, ficando numa órbita com um perigeu a 323,14 km, apogeu a 345,17 km,
inclinação orbital de 51,67º e período orbital de 91,08 minutos.
No lançamento a Soyuz TMA-10M tinha uma massa de 7.220 kg.

A acoplagem com o módulo Poisk teve lugar às 0245:27UTC do dia 26 de Setembro após um voo com uma duração de 5 horas e 46
minutos, com a escotilha da Soyuz TMA-10M a ser aberta às 0434UTC. Os três novos elementos juntavam-se à tripulação da
Expedição 37 como Engenheiros de Voo. Estas posições manter-se-ão até ao regresso da Soyuz TMA-09M que irá transportar
Fyodor Yurchikhin (Comandante da ISS), Luca Parmitano e Karen Nyberg de volta para a Terra.
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A Soyuz TMA-M e o foguetão 11A511U-FG Soyuz-FG
Veículo Soyuz TMA-M (11F732A47 - 11Ф732А47)
A Soyuz TMA (Союз ТМА-М - Tранспортный Mодифицированный Aнтропометрический Mодернизированный) surge como
uma versão melhorada da Soyuz TMA. As modificações introduzidas na nova versão têm como função:


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



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



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

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

Modificações
Cinco novos dispositivos com uma massa total de cerca de 42 kg (em vez de seis dispositivos com uma massa total de cerca de 101
kg) foram instalados no sistema de controlo, orientação e navegação. Neste caso, o consumo de energia é reduzido até 105 W (em
vez de 402W).
É utilizado um computador central (TsVM-101 - ЦВМ-101 цифровая вычислительная машина - com uma massa de 8,3 kg em
vez do velho Árgon-16 com uma massa de 70 kg) com novo dispositivo de interface com uma massa total de cerca de 26 kg e um
consumo energético de 80 W como parte das modificações ao sistema de controlo, orientação e navegação. A capacidade do
computador central é de 8 M operações por segundo, a capacidade da memória RAM é de 2.000 kB. A capacidade operacional é
consideravelmente aumentada. O sistema de telemetria analógico utilizado anteriormente foi também substituído por um novo
sistema de telemetria designado MBITS (МБИТС модернизированная бортоваяинформационно-телеметрическая система).
No sistema de medição de bordo (SOTR - СОТР система обеспечения теплового режима) são instalados 14 novos dispositivos
com uma massa de cerca de 28 kg (em vez de 30 dispositivos com uma massa de cerca de 70 kg), tendo o mesmo fluxo de dados. É
reduzido o consumo de energia do sistema de medição de bordo: no modo de transmissão directa de telemetria até cerca de 85 W
(em vez de 115W); no modo de gravação até cerca de 29W (em vez de 84W) e nos modos e reprodução até cerca de 85 W (em vez
de 140W).
As modificações no sistema de controlo térmico (SOTR) incidiram no controlo termoestático líquido dos dispositivos do sistema de
controlo, orientação e navegação, é proporcionado ao se instalar três placas de arrefecimento no módulo de instrumentação do
veículo; no circuito de arrefecimento do sistema de controlo térmico foi modificado para ligar as placas de arrefecimento para
proporcionar o controlo térmico de novos dispositivos do sistema de controlo, orientação e navegação, localizados no módulo de
instrumentação; na instalação uma nova unidade eléctrica de com capacidade aumentada no circuito de arrefecimento do sistema de
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controlo térmico; e no sistema de troca de calor de líquido para líquido é substituído para melhorar o controlo termoestático líquido
do veículo no local de lançamento com a incorporação de novos dispositivos que requerem este tipo de controlo.
As modificações no sistema de controlo, orientação e navegação (SUDN - СУДН система управления движением и навигацией)
são alteraram a unidade de processamento de comandos e a matriz de comando são melhoradas de forma a proporcionar a lógica de
controlo do sistema de controlo, orientação e navegação; e os sistemas de controlo de circuitos nas unidades de controlo de energia
são substituídos por fornecimento de energia do sistema de controlo, orientação e navegação.
As modificações no painel de controlo deram-se na introdução de um novo software que considera a troca de comandos e de dados
durante a modernização dos sistemas de bordo, enquanto que as modificações na estrutura do veículo e interfaces com a ISS foram
realizadas na estrutura do módulo de instrumentação em liga de magnésio é substituída por liga de alumínio para melhorar a eficácia
tecnológica e na introdução de canais multiplex para troca de dados entre o veículo e o segmento russo da ISS
A Soyuz TMA-M pode transportar até três tripulantes tendo uma vida útil em órbita de 200 dias, podendo no entanto permanecer 14
dias em voo autónomo. Tendo um peso de total de 7.220 kg (podendo transportar 900 kg de combustível), o seu comprimento total é
de 6,98 metros, o seu diâmetro máximo é de 2,72 metros e o seu volume habitável total é de 9,0 m3. Pode transportar um máximo de
170 kg de carga no lançamento e 50 kg no regresso à Terra. A velocidade máxima que pode atingir no regresso à Terra com a
utilização do pára-quedas principal é de 2,6 m/s, sendo a sua velocidade normal de 1,4 m/s, porém com o pára-quedas de reserva a
sua velocidade máxima é de 4,0 m/s e a velocidade normal será de 2,4 m/s2. Tal como o seu antecessor, o veículo Soyuz TMA é
composto por três módulos: o Módulo Orbital, o Módulo de Reentrada e o Módulo de Propulsão e Serviço.


Módulo Orbital (Botivoi Otsek - бытовой отсек) – Tem um peso de 1.278 kg, um comprimento de 3,29 metros, diâmetro de
2,2 metros e um volume habitável de 6,6 m3. Está equipado com um sistema de acoplagem dotado de uma sonda retráctil com
um comprimento de 0,5 metros, e um túnel de transferência. O comprimento do colar de acoplagem é de 0,22 metros e o seu
diâmetro é de 1,35 metros. O sistema de acoplagem Kurs está equipado com duas antenas, estando uma colocada numa antena
perpendicular ao eixo longitudinal do veículo. Este módulo separa-se do módulo de descida antes do accionamento dos retrofoguetões que iniciam o regresso à Terra.

2

De salientar que no caso da Soyuz TM a velocidade máxima que o veículo poderia atingir no regresso à Terra utilizando o seu
pára-quedas principal era de 3,6 m/s, sendo a sua velocidade normal de descida de 2,6 m/s. Com o pára-quedas de reserva a Soyuz
TM poderia atingir uma velocidade máxima de 6,1 m/s, com uma velocidade normal de descida de 4,3 m/s.
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Módulo de Reentrada (Spuskaemiy Apparat - Cпускаемый Aппарат) – Podendo transportar até 3 tripulantes, tem um peso
de 2.835 kg, um comprimento de 2,14 metros, um diâmetro de 2,20 metros e um volume habitável de 3,85 m3. Possui 6
motores de controlo com uma força de 10 kgf que utilizam N2O4 e UDMH como propolentes. O Módulo de Descida permite
aos seus tripulantes o uso dos seus fatos espaciais pressurizados durante as fases de lançamento e reentrada atmosférica,
estando também equipado com o sistema de controlo do veículo, pára-quedas, janelas, sistema de comunicações e com os
assentos Kazbek-UM (Казбек-УМ). A aterragem é suavidade utilizando um conjunto de foguetões que diminui a velocidade
de descida alguns segundos antes do impacto no solo.

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

Blok-B, V, G, D

Blok-A

Blok-I

Б, В, Г, Д

A

И

Comprimento (m)

51,10

19,60

27,1

6,745

Diâmetro (m)

10,30

2,68

2,95

2,66

Massa bruta (kg)

298.400

43.400

99.500

25.300

Massa sem propolente (kg)

24.200

3.810

6.550

2.410

Massa do propolente (kg)

274.200

39.590

92.950

22.890

Motor

-

6 X RD-107A

RD-108A

RD-01104

Propolente

-

Querosene/LOX

Querosene/LOX

Querosene/LOX

Força – nível do mar (kN)

2.971

838,5

792,48

-

Força – vácuo (kN)

-

1.021,3

990,18

297,93

Impulso especifico (s)

-

310

245

-

Impulso especifico – vácuo (s)

-

-

311

359

Tempo de queima (s)

510

118

280

230

Lançamento

Data

Hora UTC

2011-023
2011-067
2011-078
2012-022
2012-037
2012-058
2012-074
2013-013
2013-025
2013-054

07-Jun-11
14-Nov-11
21-Dez-11
15-Mai-12
15-Jul-12
23-Out-12
19-Dez-12
28-Mar-13
28-Mai-13
25-Set-13

20:12:44,924
04:14:03,953
13:16:14,190
03:01:22,968
02:40:03,091
10:51:10,934
12:12:35,340
20:43:20,288
20:31:24,262
20:58:50,411

3

Veículo
Lançador
И15000-037
И15000-038
И15000-039
Л15000-041
Л15000-042
Л15000-044
Л15000-040
Е15000-043
E15000-045
E15000-046

Carga
Soyuz TMA-02M (37633 2011-023A)
Soyuz TMA-22 (37877 2011-067A)
Soyuz TMA-03M (38036 2011-078A)
Soyuz TMA-04M (38291 2012-022A)
Soyuz TMA-05M (38671 2012-037A)
Soyuz TMA-06M (38871 2012-058A)
Soyuz TMA-07M (39032 2012-074A)
Soyuz TMA-08M (39125 2013-013A)
Soyuz TMA-09M (39170 2013-025A)
Soyuz TMA-10M (39263 2013-054A)

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

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

3
4

Também designado 14D22
Também designado 11D55 ou RD461.
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Lançamentos orbitais em Setembro de 2013 (Parte I)
Em Setembro de 2013 foram levados a cabo 11 tentativas de lançamentos orbitais sendo todas bem sucedidas e colocados em órbita
21 satélites operacionais, sendo um deles tripulado. Desde 1957 e tendo em conta que até ao final de Setembro de 2013 foram
realizados 4966 lançamentos orbitais bem sucedidos, 441 lançamentos foram realizados neste mês o que corresponde a 8,9% do total
e a uma média de 8,0 lançamentos por ano neste mês. É no mês de Janeiro no qual se verificam menos lançamentos orbitais (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 Setembro de 2013, o total de lançamentos orbitais em 2013 corresponde a 1,13% do total de
lançamento desde 1957, tendo sido realizadas 5311 tentativas de lançamentos orbitais das quais 345 falharam.
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China lança novo tripleto de escuta oceanográfica
Com lançamentos regulares desde 2006, os satélites Yaogan Weixing são referidos pelas autoridades chinesas como sendo utilizados
para a realização de experiências científicas, detecção remota de recursos terrestres, monitorização de colheitas e auxilio na redução
e prevenção de desastres naturais. Porém, a designação destes satélites esconde o seu verdadeiro objectivo.

A série Yaogan Weixing
No passado a então União Soviética utilizou a designação ‘Cosmos’ para esconder a verdadeira natureza de centenas e centenas de
satélites que colocava em órbita, atribuindo-lhes uma natureza científica. Porém, cedo os especialistas Ocidentais estranharam
tamanho investimento na Ciência por parte de uma nação e concluíram que a maior parte desses satélites teria uma aplicação militar.
Nos nossos dias algo de semelhante poderá estar a ocorrer com os satélites chineses da série Yaogan. Segundo as autoridades
chinesas estes satélites são utilizados para a realização de experiências científicas, para levarem a cabo a detecção remota de
recursos terrestre e estimar colheitas e para auxiliar nas tarefas de prevenção e redução de desastres naturais. Tirando estes
objectivos, nada mais é referido sobre estes veículos.
Dos satélites até agora colocados em órbita foram identificados três tipos, sendo alguns satélites destinados para a observação
electro-óptica digital, outros para a observação utilizando radares SAR (Synthetic Aperture Radar) e outros para a escuta das
transmissões electrónicas oceanográficas. Os satélites de observação electro-óptica digital foram desenvolvidos pela 5ª Academia do
CASC, enquanto que os satélites SAR foram desenvolvidos pela 8ª Academia do CASC.
A série de lançamento foi iniciada a 27 de Abril de 2006 com o lançamento do
YG-1 Yaogan Weixing-1 por um foguetão CZ-4C Chang Zheng-4C a partir do
Centro de Lançamento de satélites de Taiyuan. O satélite foi colocado numa órbita
com um apogeu a 621 km de altitude, perigeu a 602 km de altitude, inclinação
orbital de 97,81º e período orbital de 96,93 minutos. Esta órbita foi posteriormente
elevada para uma órbita circular operacional com um apogeu a 629 km de altitude,
perigeu a 628 km de altitude, inclinação orbital de 97,87º e período orbital de 97,28
minutos. Ao se observar a carenagem de protecção de carga depressa se salienta o
seu comprimento de 10 metros e o diâmetro de 3,8 metros. O YG-1 Yaogan
Weixing-1 terá sido o primeiro satélite JB-5 Jianbing-5 destinado à observação
através de um radar SAR.
O segundo satélite desta série
seria lançado a 25 de Maio de
2007 por um foguetão CZ-2D
Chang Zheng-2D a partir do
Centro de Lançamento de
Satélites de Jiuquan. O YG-2
Yaogan Weixing-2 era colocado
numa órbita com um apogeu a
655 km de altitude, perigeu a
630 km de altitude, inclinação
orbital de 97,85º e período
orbital de 97,57 minutos. As
autoridades chinesas anunciavam
os mesmos objectivos para a
missão, mas este lançamento diferia do anterior devido ao facto de o Yaogan
Weixing-2 não ser a única carga presente a bordo do vector lançador sendo
lançado também o satélite ZP-1 Zheda PiXing-1 ‘MEMS-Pico’ (31491 2007019B). Este satélite teve como objectivo proporcionar uma plataforma orbital para
o ensaio de novas tecnologias, tais como acelerómetros, micro-giroscópios e
sensores de infravermelhos. Entretanto, os dados orbitais apontam para que o
Yaogan Weixing-2 se encontre numa órbita com um apogeu a 658 km de altitude,
perigeu a 631 km de altitude, inclinação orbital de 97,93º e período orbital de
97,61 minutos. Crê-se que na realidade que este tenha sido o primeiro de uma
nova geração de satélites de reconhecimento digital electro-óptico JB-6 Jianbing6. Estes satélites terão substituído os veículos FSW-4 que faziam regressar uma
cápsula com filme contendo imagens obtidas durante a sua missão. Os novos satélites terão uma resolução de 0,6 metros a 1,9
metros.
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Ainda em 2007, no dia 11 de Novembro, era lançado um foguetão CZ-4C Chang Zheng-4C desde Taiyuan transportando o satélite
YG-3 Yaogan Weixing-3. O satélite seria colocado numa órbita com um apogeu a 613 km de altitude, perigeu a 457 km de altitude,
inclinação orbital de 97,85º e período orbital de 95,34 minutos. O perigeu orbital
seria elevado a 14 de Novembro para os 613 km de altitude com o apogeu a ser
colocado nos 624 km. O satélite atingiria posteriormente uma órbita circular
operacional com um apogeu a 630 km de altitude, perigeu a 627 km de altitude,
inclinação orbital de 97,84º e período orbital de 97,28 minutos. O YG-3 terá sido o
segundo satélite Jianbing-5
O satélite YG-4 Yaogan Weixing-4 seria lançado no 1 de Dezembro de 2008 por
um foguetão CZ-2D Chang Zheng-2D desde Jiuquan. Mais uma vez os detalhes
técnicos acerca do novo satélite foram inexistentes, mas tendo por base a análise
levada a cabo aos três satélites predecessores da série os analistas ocidentais
concluíram que este novo satélite poder-se-á tratar do segundo veículo da série
militar JB-6 Jianbing-6 de reconhecimento digital. As observações ópticas dos
satélites Jianbing-6 deverão complementar as observações SAR levadas a cabo
pelos satélites da série militar Jianbing-5 (YG-1 Yaogan-1 e YG-3 Yaogan-3).
No dia 15 de Dezembro de 2008
era lançado desde Taiyuan um
foguetão CZ-4B Chang Zheng-4B
transportando o satélite YG-5
Yaogan Weixing-5. Apesar de já
há vários meses se aguardar pelo
lançamento deste satélite, a sua
natureza permanece, tal como acontece com os anteriores satélites Yaogan,
envolta em mistério.
As referências iniciais a este lançamento indicavam a missão o primeiro satélite da
série militar Jianbing-7. Não havendo muitos dados relativos a esta série de
satélites crê-se que seja um novo tipo de satélite de observação. Observações
posteriores verificaram que o satélite Zi Yuan-2 (3), também designado Jianbing-3 (3), havia sido removido da sua órbita antes do
lançamento do Yangan-5. Esta manobra pode indicar que o Yangan-5 seja um novo tipo de satélite electro-óptico de 2ª geração que
venha substituir os Jianbing-3.
Segundo o analista Phillip Clark, o satélite Yaogan-5 atingiu a sua órbita operacional
a 20 de Dezembro ficando colocando numa órbita com um apogeu a 495 km de
altitude, perigeu a 488 km de altitude e inclinação orbital de 94,44 minutos. De notar
que o mesmo período orbital era utilizado pela série Jianbing-3, apesar de existiram
ligeiras diferenças nas suas excentricidades orbitais o que resultava em apogeus e
perigeus em altitudes diferentes.
A 21 de Abril de 2009 a secção de ciência e tecnologia da versão on-line do jornal
People’s Daily, anunciava o lançamento do Yaogan Weixing-6 a 22 de Abril de
2009, referindo o lançamento de um satélite de detecção remota desde o Centro de
Lançamento de Satélites de Taiyuan. O lançamento seria confirmado no mesmo dia
pela agência de notícias Xinhua. O lançamento acabou por ter lugar às
0255:04,562UTC do dia 22 de Abril e foi levado a cabo por um foguetão CZ-2C
Chang Zheng-2C/III. Mais uma vez, e segundo a agência Xinhua o satélite YG-6
Yaogan Weixing-6 seria utilizado para “estudos dos recursos terrestres, protecção e
vigilância ambiental, planeamento urbano, estimativa de colheitas, redução e
prevenção de desastres naturais, e para a realização de experiencias espaciais”. O
Yaogan Weixing-6 foi desenvolvido pela Academia de Tecnologia de Voo Espacial
de Xangai da Corporação Aeroespacial de Ciência e Tecnologia da China e segundo
alguns analistas ocidentais, este satélite poderá ser o primeiro veículo da série militar
JB-7 Jianbing-7, um novo tipo de veículo SAR de 2ª geração. Esta foi a primeira vez
que um satélite Yaogan foi colocado em órbita por um foguetão CZ-2C Chang
Zheng-2C com o satélite a ser colocado num novo tipo de órbita tendo em conta esta
série de satélites apontando-se assim para um satélite com uma massa inferior a
2.700 kg (JB-5 Jianbing-5). Os parâmetros orbitais iniciais do satélite eram: apogeu a
517 km de altitude, perigeu a 485 km de altitude, inclinação orbital de 97,65º e
período orbital de 94,63 minutos. A órbita foi posteriormente ajustada para um apogeu a 512 km de altitude, perigeu a 508 km de
altitude, inclinação orbital de 97,59º e período orbital de 94,82 minutos.

46
Em Órbita – Vol.13 – N.º 141 / Outubro de 2013

A natureza do YG-6 acabou por ser revelada numa carta de felicitações enviada pela Academia de Ciências da China ao congratular
o lançamento do satélite radar JB-7 Jianbing-7 (1).
Ainda antes do final de 2009 seriam lançados dois
novos satélites desta série. A 9 de Dezembro era
colocado em órbita o YG-7 Yaogan Weixing-7 por
um foguetão CZ-2D Chang Zheng-2D a partir de
Jiuquan. O satélite, supostamente um veículo de
observação electro-óptica, seria colocado numa
órbita com um apogeu a 658 km de altitude, perigeu
a 619 km de altitude, inclinação orbital de 97,84º e
período orbital de 97,49 minutos. Os dados mais
recentes mostram o satélite numa órbita com um
apogeu a 661 km de altitude, perigeu a 622 km de
altitude, inclinação orbital de 97,88º e período
orbital de 97,56 minutos. A 15 de Dezembro era
lançado um foguetão CZ-4C Chang Zheng-4C que
colocaria em órbita o satélite YG-8 Yaogan
Weixing-8. A sua órbita inicial tinha um apogeu a
1.193 km de altitude, perigeu a 1.184 km de
altitude, inclinação orbital de 100,50º e período
orbital de 109,17 minutos. A órbita do Yaogan
Weixing-8, supostamente um veículo de observação electro-óptica (de 3ª geração?), desvia-se completamente dos parâmetros
orbitais dos seus antecessores (apogeu a 1.205 km de altitude, perigeu a 1.192 km de altitude, inclinação orbital de 100,46º e período
orbital de 109,39 minutos). Juntamente com o satélite YG-8 Yaogan Wexing-8 foi colocado em órbita o pequeno satélite XW-1 Xi
Wang-1 (36122 2009-072B).
A missão do tripleto de satélites YG-9 Yaogan
Weixing-9 diferiu mais uma vez dos parâmetros
verificados em quase todos os lançamentos
anteriores. De facto a 5 de Março de 2010 eram
colocados em órbita três satélites por um foguetão
CZ-4C Chang Zheng-4C desde. As imagens do
lançamento que foram divulgadas mostraram uma
carenagem de protecção de carga muito maior do que
habitualmente seria de esperar para uma missão deste
tipo, o que levantou suspeitas sobre a natureza da
carga a bordo do CZ-4C Chang Zheng-4C. De facto,
observações posteriores vieram a confirmar a
presença de três objectos activos em órbita
resultantes deste lançamento.
Ao se verificar os parâmetros orbitais dos objectos
em órbita, notou-se uma semelhança com o tipo de
parâmetros orbitais usualmente associados aos satélites NOSS norte-americanos. Estes satélites, usualmente lançados em tripletos,
são utilizados para vigilância naval electrónica. O satélite
Yaogan Weixing-9 é na realidade um conjunto de três
satélites (um veículo principal e dois subsatélites).
Certamente que as autoridades chinesas não irão revelar a
natureza destes veículos, mas informações anteriormente
publicadas por fontes chinesas e agora associadas a este
lançamento, levam de facto a confirmar que a China terá
assim dado início a um novo programa de vigilância
marítima electrónica. Aparentemente os satélites terão sido
fabricados na Academia de Tecnologia Espacial da China
em Pequim
O satélite YG-10 Yaogan Weixing-10 foi lançado no dia 9
de Agosto de 2010. O lançamento teve lugar desde Taiyuan
e foi levado a cabo por um foguetão CZ-4C Chang Zheng4C. O satélite foi colocado numa órbita inicial com um
apogeu a 621 km de altitude, um perigeu a 607 km de
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altitude, inclinação orbital de 97,82º e período orbital de 96,98 minutos. Mais uma vez as autoridades chinesas referiram este satélite
como um veículo destinado a tarefas de detecção remota, mas o YG-10 Yaogan Weixing-10 pode ser na realidade um veículo de
observação SAR. Os dados mais recentes indicam que o satélite se encontra numa órbita circular com um apogeu a 629 km de
altitude, um perigeu a 628 km de altitude, inclinação orbital de 97,83º e período orbital de 97,28 minutos.
Satélite

Construtor

Tipo

Yaogan Weixing-1

SAST

SAR 1ª Geração

Yaogan Weixing-2

CAST

EOpt

Yaogan Weixing-3

SAST

SAR 1ª Geração

Yaogan Weixing-4

CAST

EOpt

Yaogan Weixing-5

CAST

EOpt 2ª Geração

Yaogan Weixing-6

SAST

SAR 2ª Geração

Yaogan Weixing-7

CAST

EOpt

Yaogan Weixing-8

SAST

EOpt 3ª Geração

Yaogan Weixing-9

CAST

Vig. Oceanog.

Yaogan Weixing-10

SAST

SAR 1ª Geração

Yaogan Weixing-11

CAST

EOpt

Yaogan Weixing-12

CAST

EOpt 2ª Geração

Yaogan Weixing-13

SAST

SAR 2ª Geração

Yaogan Weixing-14

CAST

EOpt 4ª Geração?

Yaogan Weixing-15

SAST

EOpt 3ª Geração

Yaogan Weixing-16

CAST

Vig. Oceanog.

Yaogan Weixing-17

CAST

Vig. Oceanog.

O satélite YG-11 Yaogan Weixing-11 lançado a 22 de Setembro de
2010 terá sido um novo veículo de observação electro-óptica.

O programa SAR
Os radares SAR são um instrumento de microondas que produz
imagens de alta resolução da superfície da Terra em quaisquer
condições atmosféricas e em qualquer hora do dia. Um
instrumento SAR pode medir tanto a intensidade como a fase da radiação microondas emitida, originando não só uma alta
sensibilidade à textura mas também em algumas capacidades tridimensionais. Enquanto os sistemas ópticos convencionais para
obtenção de imagens são menos efectivos durante a noite e em más condições atmosféricas, o sistema SAR gera a sua própria
radiação microondas que pode penetrar nas nuvens, neblina, águas baixas e mesmo no solo para obter imagens de alta resolução da
superfície da Terra bem como debaixo de água e a baixa profundidade no solo.
O desenvolvimento por parte da China da tecnologia SAR foi iniciado em finais dos anos 70 do Século XX. Em 1981 foi operado
pela primeira vez o primeiro sistema SAR mono-polarizado transportado por um avião. O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de
Pesquisa Electrónica da Academia de Ciências da China. O primeiro sistema SAR multi-polarizado foi introduzido nos anos 90 para
a monitorização de inundações. O primeiro sistema operacional em tempo real que poderia analisar as imagens a bordo de um avião
e transmiti-las para estações no solo foi introduzido em 1994.
Há muito que a China planeava colocar em órbita um satélite SAR para obter imagens em alta resolução tendo em vista a sua
aplicação em quaisquer condições atmosféricas, nomeadamente na localização de forças navais do Estreito de Taiwan. A China
também desenvolveu um interesse particular na potencial aplicação civil destes sistemas após os danos provocados pelas inundações
e deslizamento de terras originados pelos tufões de 1994. Enquanto que a China utilizava sistemas de detecção remota por
observação óptica, surgiu um interesse particular na obtenção de imagens através de microondas que poderia penetrar na região Sul
da China quase permanentemente coberta de nuvens. Crê-se que o sistema espacial SAR da China tenha beneficiado da sua
cooperação com a Rússia e com a Europa.
Por seu lado, o Exército de Libertação do Povo vê a obtenção de imagens pelos sistemas SAR como vital para a sua capacidade do
domínio da informação em futuros conflitos. Ao contrário dos sistemas ópticos passivos convencionais, os sistemas SAR espaciais
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podem levar a cabo através das nuvens, chuva, nevoeiro e poeiras para detectar alvos no solo ou subsolo, e pode ser útil para a
criação de mapas militares detalhados. Os engenheiros chineses têm examinado os satélites SAR como um meio de detectar
submarinos inimigos em águas pouco profundas.
Satélite

Data
Designação
NORAD
Lançamento
Internacional

Hora UTC

Yaogan Weixing-1

2006-015

29092

27-Abr-06

22:48:00

Yaogan Weixing-2

2007-019

31490

25-Mai-07

07:12:00

Yaogan Weixing-3

2007-055

32289

11-Nov-07

22:48:34,843

Yaogan Weixing-4

2008-061

33446

01-Dez-08

04:42:00

Yaogan Weixing-5

2008-064

33456

15-Dez-08

03:22:04,521

Yaogan Weixing-6

2009-021

34839

22-Abr-09

02:55:04,562

Yaogan Weixing-7

2009-069

36110

09-Dez-09

08:42:00

Yaogan Weixing-8

2009-072

36121

15-Dez-09

02:31:04,790

Yaogan Weixing-9

2010-009

36413

05-Mar-10

04:55:05,227

Yaogan Weixing-10

2010-038

36834

09-Ago-10

22:49:05,551

Yaogan Weixing-11

2010-047

37165

22-Set-10

01:42:00,835

Yaogan Weixing-12

2011-066

37874

11-Nov-11

03:21:05,279

Yaogan Weixing-13

2011-072

37941

29-Nov-11

18:50:04,467

Yaogan Weixing-14

2012-021

38257

10-Mai-12

07:06:04,493

Yaogan Weixing-15

2012-029

38354

29-Mai-12

07:31:05,187

Yaogan Weixing-16

2012-066

39011

25-Nov-12

04:06:04

Yaogan Weixing-17

2013-046

39239

01-Set-13

19:16:00

Veículo Lançador
CZ-4C Chang Zheng-4C
(Y1)
CZ-2D Chang Zheng-2D
(Y8)
CZ-4C Chang Zheng-4C
(Y3)
CZ-2D Chang Zheng-2D
(Y9)
CZ-4B Chang Zheng-4B
(Y20)
CZ-2C Chang Zheng-2C
(Y19)
CZ-2D Chang Zheng-2D
(Y10)
CZ-4C Chang Zheng-4C
(Y4)
CZ-4C Chang Zheng-4C
(Y5)
CZ-4C Chang Zheng-4C
(Y6)
CZ-2D Chang Zheng-2D
(Y11)
CZ-4B Chang Zheng-4B
(Y21)
CZ-2C Chang Zheng-2C
(Y20)
CZ-4B Chang Zheng-4B
(Y12)
CZ-4C Chang Zheng-4C
(Y10)
CZ-4C Chang Zheng-4C
(Y9)
CZ-4C Chang Zheng-4C
(13)

Local
Lançamento
Taiyuan, LC7
Jiuquan, 603
Taiyuan, LC7
Jiuquan, 603
Taiyuan, LC9
Taiyuan, LC7
Jiuquan, 603
Taiyuan, LC9
Jiuquan, 603
Taiyuan, LC9
Jiuquan, 603
Taiyuan, LC9
Taiyuan, LC9
Taiyuan, LC9
Taiyuan, LC9
Jiuquan, 603
Jiuquan, 603

A pesquisa e o desenvolvimento iniciais da primeira geração de sistemas SAR espaciais teve lugar em finais dos anos 80 e o
desenvolvimento dos primeiros modelos deu-se em 1991. Em Maio de 1995 o Comité Estatal de Ciência e Tecnologia e o
COSTIND aprovaram o desenho e os trabalhos associados aos sistemas de transmissão de dados em alta velocidade. Um sistema de
simulação no solo para a primeira geração de satélites SAR foi desenvolvido pelo CAS e pelo BUAA em finais dos anos 90. Mesmo
antes do lançamento da primeira geração de satélites SAR, já se havia iniciado a pesquisa da segunda geração destes sistemas.
Segundo alguns relatórios, a segunda geração de satélites SAR estaria prevista para o 11º Plano de Desenvolvimento Quinquenal da
China (entre 2006 e 2010).
As principais empresas estatais envolvidas no desenvolvimento do sistema
SAR incluem o Instituto Académico da China para as Ciências Electrónicas
(instrumentos SAR), Academia de Tecnologia de Voo Espacial de Xangai
(desenho do satélite e veículo lançador CZ-4B), Instituto 501 e Instituto 504
da Academia de Tecnologia Espacial da China, Instituto de Pesquisa de
Tecnologia Electrónica de Nanjing, Instituto de Equipamento Electrónico do
Sudoeste e a Universidade de Aeronáutica e astronáutica de Pequim
(BUAA).
O Instituto de Pesquisa Electrónica do CAS foi designado, ao abrigo do
Projecto 863, para desenvolver um sistema SAR nacional desde os finais dos
anos 80. São escassos os detalhes disponíveis acerca do sistema SAR
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transportado a bordo dos satélites JB-5 Jianbing-5, mas alguma informação do CAS revelou que o protótipo do SAR desenvolvido,
utiliza a banda L e é capaz de duas opções de resolução. Em modo de alta resolução o sistema possui uma resolução de 5 metros e
um campo de visão de 40 km. Por outro lado, no modo de baixa resolução o sistema tem uma resolução de 20 metros e um campo de
visão de 100 km. O protótipo foi testado a bordo de um avião e os
resultados foram satisfatórios.
Das 16 missões lançadas, três diferem de forma substancial das restantes
por executarem um tipo de missão completamente diferente e pela sua
estrutura ser distinta. Em Maio de 2012 surgiu nos fóruns de discussão na
Internet chinesa uma interessante referência a um projecto denominado XX8. Este projecto era descrito como estando composto por um satélite
principal e dois satélites secundários. Vários analistas apontaram para o
facto de o projecto XX-8 poder corresponder aos satélites militares JB-8
Jianbing-8. As missões YG-9, YG-16 e YG-17 são compostas por tripletos
de satélites que executam missões semelhantes aos satélites norteamericanos NOSS (Naval Ocean Surveillance Satellites), isto é são satélite
de vigilância oceânica detectando os sinais
electrónicos enviados a partir de embarcações
que percorrem os oceanos.

O foguetão CZ-4C Chang Zheng-4C
O desenvolvimento do foguetão CZ-4C
Chang Zheng-4C de três estágios tem como
base o foguetão CZ-4B Chang Zheng-4B e
surge pela necessidade de se desenvolver um
lançador cujo estágio superior tivesse a
capacidade de múltiplas ignições em órbita
com o motor YF-40A. Para além desta
capacidade, o CZ-4C possui anéis estruturais
na base do primeiro e do segundo estágio,
uma cobertura climatérica na secção interestágio (que é ejectada no lançamento) e uma
carenagem de maiores dimensões (que foi
pela primeira vez introduzida com o CZ-4B).
Assim, todas estas características permitem
que o CZ-4C Chang Zheng-4C seja capaz de
colocar em órbita cargas de maiores
dimensões e com uma maior precisão em
relação ao CZ-4B Chang Zheng-4B.
1 – Carenagem de protecção de carga; 2
– Satélite; 3 – Adaptador de carga; 4 –
Secção de equipamento; 5 – Motor do
terceiro
estágio;
6
–
Secção
interestágio; 7 – Tanque de oxidante do
segundo estágio; 8 – Secção
intertanque; 9 – Tanque de combustível
do segundo estágio; 10 – Motores
vernier do segundo estágio; 11 – Motor
do segundo estágio; 12 – Anéis
estruturais; 13 – Secção interestágio; 14
– Tanque de oxidante do primeiro
estágio; 15 – Secção intertanque; 16 –
Tanque de combustível do primeiro
estágio; 17 – Anéis estruturais; 18 –
Estabilizadores aerodinâmicos; 19 –
Motores do primeiro estágio.
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O CZ-4C é capaz de colocar uma carga de 4.200 kg numa órbita terrestre baixa, 2.800 kg numa órbita sincronizada com o Sol a 900
km de altitude ou 1.900 kg numa órbita de transferência para a órbita geossíncrona.
No lançamento desenvolve uma força de 2.960.000 kN e a sua massa total é de cerca de 250.000 kg. Tem um comprimento total de
48,50 metros e um diâmetro de 3,35 metros.
Lançamento

Veículo
lançador

Data de
Lançamento

Local de
Lançamento

Hora (UTC)

2006-015

Y1

27-Abr-06

Taiyuan, LC9

22:48:00

2007-055

Y3

11-Nov-07

Taiyuan, LC9

22:48:34.843

2008-026

Y2

27-Mai-08

Taiyuan, LC9

03:02:33.070

2009-072

Y4

15-Dez-09

Taiyuan, LC9

02:31:04.790

2010-009

Y5

05-Mar-10

2010-038

Y6

09-Ago-10

Taiyuan, LC9

22:49:05.551

2010-059

Y7

04-Nov-10

Taiyuan, LC9

18:37:12.089

2012-029

Y10

29-Mai-12

Taiyuan, LC9

07:31:05,187

2012-066

Y9

25-Nov-12

Jiuquan, LC43/603

04:06:04

2013-046

Y13

01-Set-2013

Jiuquan, LC43/603

19:16:00

Jiuquan, LC43/603 04:55:05.227

Satélites
Yaogan Weixing-1
(29092 2006-015A)
Yaogan Weixing-3
(32289 2007-055A)
Fengyun-3A
(32958 2008-026A)
Yaogan Weixing-8
(36121 2009-072A)
Xiwang-1
(36122 2009-072B)
Yaogan Weixing-9A
(36413 2010-009A)
Yaogan Weixing-9B
(36414 2010-009B)
Yaogan Weixing-4C
(36415 2010-009C)
Yaogan Weixing-10
(36834 2010-038A)
FY-3B Fengyun-3B
(37214 2010-59A)
Yaogan Weixing-15
(38354 2012-029A)
Yaogan Weixing-16A
(39011 2012-066A)
Yaogan Weixing-16B
(39012 2012-066B)
Yaogan Weixing-16C
(39013 2012-066C)
Yaogan Weixing-17A
(39239 2013-046A)
Yaogan Weixing-17B
(39240 2013-046B)
Yaogan Weixing-17C
(39241 2013-046C)

Lançamento da missão Yaogan Weixing-17
Envoltas no usual secretismo das missões militares, a data de lançamento da missão YG-17 Yaogan Weixing-17 só foi conhecida
muito próximo da sua realização. Inicialmente não se sabia que tipo de missão seria esta, porém a 24 de Agosto de 2013 surgiu a
informação de que o foguetão lançador para a missão já se encontrava no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, apontandose o lançamento para finais de Agosto. Novos indícios sobre este lançamento surgiram a 30 de Agosto quando o navio de rastreio
Yuan Wang-5 foi avistado a navegar no Mar de Timor.
O lançamento da missão Yaogan Weixing-17 acabaria por ter lugar no dia 1 de Setembro às 1916UTC. Com a colocação destes três
satélites em órbita, a China completou um sistema operacional de vigilância oceanográfica com os satélites. Estes satélites têm por
base a plataforma CAST-2000 (anteriormente designada CAST-698) e os primeiros satélites terão sido construídos em Pequim, no
entanto a produção foi posteriormente transferida para a Companhia Aeroespacial de Satélites Dongfanghong, em Shenzhen, que é
uma subsidiária do CAST (Academia Chinesa de Tecnologia Espacial).
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LADEE para a Lua
A mais recente missão de exploração lunar norte-americana foi lançada a 7 de Setembro de 2013 pelo primeiro foguetão MinotaurV. A LADEE tem como objectivo obter informações sobre a atmosfera lunar, sobre as condições perto da superfície do nosso
satélite natural e sobre as influências ambientais na poeira lunar.

A sonda LADEE
A sonda LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) foi desenvolvida, projectada, integrada e testada no Centro de
Investigação Ames da NASA localizado em MoffetT Field, Califórnia.
A sonda é composta por um núcleo central construído utilizando a arquitectura Modular Common Spacecraft Bus (MCSB). O
MCSB é uma forma inovadora de facilitar os processos de fabrico e montagem; para lá dos usuais desenhos e na direcção de
desenhos de multi utilização e montagem, que podem reduzir de forma drástica os custos de desenvolvimento dos veículos espaciais.
O seu desenho modular permite de forma paralela o seu desenvolvimento, montagem, e teste dos módulos.
Os módulos da LADEE consistem no Módulo Radiador, que transporta os sistemas aviónicos, sistema eléctrico e sensores de
atitude; o Módulo Principal; o Módulo de carga, que transporta os dois maiores instrumentos, e o Módulo de Extensão, que alberga o
sistema de propulsão.
O desenho baseado no MCSB tem a facilidade de ser utilizado em
vários tipos de missões – incluindo viagens para orbital e descer na
Lua, órbitas terrestres baixas, e objectos próximos da Terra – com
diferentes módulos ou sistemas de aplicações Plug-and-Play. Por
exemplo, um MCSB utilizado numa missão para descer num corpo
planetário poderia adicionar um módulo com ‘pernas’ e outros
componentes associados. Para um orbitador, os engenheiros
poderiam adicionar uma extensão de corpo. E para uma missão
mais compacta, poderiam remover a extensão para tornar o veículo
mais leve e assim diminuir os custos do lançamento.
A estrutura da LADEE é uma estrutura leve fabricada em
compósito de carbono com uma massa de 248,2 kg (sem
propolente) ou 383 kg (abastecido).
O subsistema de controlo de atitude é utilizado para fornecer um
controlo estabilizado nos três eixos espaciais ao longo de toda a
missão. O subsistema é utilizado para orientar os instrumentos
científicos em diferentes direcções de observação e é composto por
um sensor solar, dois detectores estelares, rodas de reacção, e uma
unidade de medição inercial.
O sistema de propulsão foi construído pela Space Systems/Loral
(SSL), Palo Alto – Califórnia, forneceu a propulsão necessária para
transferir a LADEE para uma órbita lunar baixa após a sua
separação do veículo lançador. Também possuí a capacidade para
fornecer um controlo nos três eixos espaciais e é utilizado como
parte da estratégia de controlo de momento da sonda.
O subsistema de propulsão é um módulo projectado para ser
facilmente integrado com a arquitectura de pequenos veículos
desenvolvido pelo Centro de Investigação Ames da NASA. É um
sistema de bi-propolente que partilha uma longa herança com a
frota de veículos comerciais da SS/L. o módulo de propulsão é
composto por uma estrutura compósita, um motor de controlo orbital de 455 N, quatro motores de controlo de atitude de 22 N,
tanques de propolente, tanques de pressurização, sistemas electrónicos de controlo de válvulas, válvulas, reguladores e filtros. O
motor principal é um motor High Performance Apogee Thruster (HiPAT) de 455 N. O motor é composto de materiais de alta
temperatura e um elevado rácio de saída para maximizar a performance. Os propulsores de alta eficiência de 22 N são fabricados
utilizando materiais de alta temperatura similares ao HiPAT; os motores de controlo de atitude partilham a longa herança com a frota
de veículos comerciais da SS/L. O motor principal fornece a maior parte da força necessária para as manobras de correcção de
trajectória e os motores do sistema de controlo são utilizados para as pequenas manobras planeadas para a Fase Científica da missão.
Os propulsores de controlo de atitude estão inclinados para proporcionarem uma propulsão emparelhada durante as manobras com o
motor principal. A localização dos motores de gás quente foi projectada para minimizar a contaminação no corpo principal e nos
painéis solares.
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O subsistema de propulsão é composto por tanques de titânio, motores de platina-rénio, e componentes e condutas de aço inoxidável.
Existe um sistema de bi-propolente pressurizado que utiliza monometil hidrazina e uma mistura de óxidos de azoto. Quatro tanques
de propolente e dois tanques de hélio fornecem o armazenamento de combustível, oxidante e pressurizante. Os tanques de
propolente e de pressurizante têm por base um desenho standard e já utilizado anteriormente. Em voo, o hélio é armazenado a uma
pressão máxima de 3600 psi e o propolente a 250 psi. Os tanques de propolente utilizam dispositivos de tensão superficial para
manter o fluxo de líquido na saída dos tanques. O subsistema de propulsão tem um grande motor de controlo orbital de 460 N para
manobras de controlo orbital e quatro pequenos motores de 25 N para estabilização durante as manobras de controlo orbital, e para
dessaturação das rodas de reacção, que normalmente controlam a atitude do veículo. Os dois sistemas de propulsão são baseados em
desenhos já anteriormente utilizados em satélites de comunicações geossíncronos.

O subsistema de comando e tratamento de dados do LADEE é utilizado para o envio de telemetria e para o processamento de
comandos.
O subsistema de energia é responsável pela geração e armazenamento de energia para o veículo e para os seus sistemas. Este
subsistema inclui um conjunto de painéis solares externos fixos e uma bateria de iões de lítio. O painel solar gera a energia para
operar o veículo, sendo composto por 30 painéis e é capaz de gerar 295 watts a 1UA. Os conjuntos solares estão ligados a um
sistema Electrical Power System (EPS) no sistema de aviónicos do satélite que controla a activação, a distribuição de energia e os
serviços de carregamento da bateria de iões de lítio. Esta, tem uma capacidade de 28 amp/h com uma potência de 28 volt, e é
utilizada para fornecer energia ao veículo quando os conjuntos solares não são capazes de gerar a energia suficiente para os sistemas
a bordo.
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O subsistema de telecomunicações é responsável pelo envio da telemetria e dos dados radiométricos do veículo e pela recepção dos
comandos a partir do solo durante a missão. Este subsistema é composto por uma antena de médio ganho e várias antenas
omnidireccionais. Estas antenas, são principal meio ao dispor dos controladores da missão para poderem comunicar com o veículo.
O sistema Lunar Laser Communications Demonstration utiliza o laser colocado num braço articulado.
As instalações espalhadas por vários centros da NASA irão apoiar a missão, incluindo o Multi-Mission Operations Center (MMOC)
localizado no Centro de Investigação Ames da NASA localizado no Silicon Valley, Califórnia, que irá servir como base para as
operações da missão e para o controlo em tempo real do observatório. A LADEE também possui um Centro de Operações
Científicas no Centro de Voo Espacial Goddard, Greenbelt – Maryland, que irá catalogar e distribuir os dados dos instrumentos para
as equipas científicas localizadas em centros operacionais.
O Segmento de Solo tira partido de várias instalações de comunicações por rádio para comunicar com o veículo. A principal estação
de comunicações no solo é uma antena de 18 metros de diâmetro localizada no Complexo de White Sands, Las Cruces – Novo
México. Outras instalações incluem as antenas de 34 metros da Rede de Espaço Profundo localizadas em Madrid e Canberra.
Os instrumentos científicos
A bordo do LADEE estão três instrumentos
científicos e uma demonstração tecnológica: o
Ultraviolet and Visible Light Spectrometer (UVS); o
Neutral Mass Spectrometer (NMS) e a Lunar Dust
Experiment (LDEX).
O Ultraviolet and Visible Light Spectrometer (UVS)
está localizado na parte superior da LADEE e tem
como função determinar a composição da atmosfera
lunar e detectar remotamente alguma poeira em
suspensão. Tendo como principal investigador
Anthony Colaprete, do Centro de Investigação Ames,
o UVS é um espectrómetro (um instrumento que
mede as diferentes cores da luz) e irá medir a luz entre
os 230 e os 180 nanómetros, isto é os comprimentos
de onda ultravioletas e uma ligeira parte do espectro
visível. O UVS possui dois meios de observação
incluindo o telescópio de limbo e o observador solar.
O telescópio de limbo será direccionado
imediatamente acima da superfície lunar, o seu limbo,
e procurar emissões de luz por gases exosféricos e a
diminuição ou dispersão da luz solar pelos grãos de
poeira lunar. Para uma órbita típica, o telescópio de
limbo será focalizado na fronteira entre o dia e a noite
lunar, bem como o «entardecer» lunar. Durante estas actividades o LADEE irá manter o telescópio apontado abaixo dos 20 km da
superfície lunar. Cada observação do limbo será acompanha por uma inclinação na qual o campo de observação do telescópio é
colocado abaixo do limbo lunar, para que assim a Lua esteja inteiramente no campo de visão do telescópio.
O observador solar do UVS irá observar o Sol para monitorizar a passagem do conjunto à medida que passa de uma posição muito
acima da superfície lunar para debaixo do limbo lunar. Caso existe alguma poeira presente acima da superfície lunar, a totalidade da
luz solar que entra no instrumento será parcialmente bloqueada. O UVS é sensível a pequenas concentrações de poeira perto da
superfície lunar.
O UVS só pode detectar moléculas de água na atmosfera lunar se estas estiverem positivamente ou negativamente carregadas, ou se
a água foi dissociada pela luz ultravioleta para produzir hidroxil. Os cientistas estão muito interessados na água na Lua, porque pode
migrar de latitudes mais baixas para os pólos onde fica aprisionada devido às temperaturas baixas. A sonda Lunar CRater
Observation and Sensing Satellite (LCROSS) descobriu gelo de água quando impactou na Lua em 2009.
O Neutral Mass Spectrometer (NMS) está colocado no corpo do satélite e irá medir as variações químicas na atmosfera lunar
durante várias órbitas em diferentes ambientes espaciais. O principal investigador do instrumento é Paul Mahaffy do Centro de Voo
Espacial Goddard.
Em baixas altitude, o NMS é capaz de medir a abundância de gases tais como o árgon, que pode indicar a presença de processos
geofísicos internos na Lua. Os cientistas irão utilizar as medições de hélio para compreender a importância do vento solar na criação
e na dinâmica da exosfera de hélio da Lua. O NMS foi também projectado para detectar elementos metálicos na exosfera que podem
indicar processos mais energéticos a actuar na superfície lunar tais como a crepitação das partículas do vento solar e a vaporização
dos materiais provenientes de impactos de meteoritos. O hélio e o árgon são alvos importantes para o NMS e a sua ambundância
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variável seguida ao longo da missão irá ajudar os cientistas a compreender as respostas deste ténue ambiente espacial às entradas de
energia e a forma como estes átomos se movem desde a superfície até ao espaço. O NMS pode detectar compostos químicos com
uma massa molecular ou uma massa atómica entre 2 e 150 unidades de massa atómica caso estejam presentes em abundâncias
suficientes. O NMS irá procurar vestígios de outros átomos ou compostos tais como metano, enxofre, magnésio, monóxido de
carbono, hidrogénio e água ou o seu fragmento hidroxil.
O NMS usualmente mede os gases neutros e de seguida torna-os carregados negativamente ou positivamente utilizando um raio de
electrões para serem classificados pela sua massa através de um espectrómetro de massa. Porém, ocasionalmente o NMS irá utilizar
outro modo para procurar iões que já estão presentes neste ambiente espacial.
A Lunar Dust Experiment (LDEX) está
colocada na parte superior da LADEE e tem
como missão detectar partículas de poeira
lunar na sua ténue atmosfera. Estas medições
irão ajudar os cientistas a resolver mistérios
duradouros, incluindo: foi a poeira lunar,
electricamente carregada pela luz solar
ultravioleta, responsável pelo brilho no
horizonte que os astronautas das missões
Apollo observaram antes do nascer do Sol? O
principal investigador do LDEX é Mihaly
Horanyi, do Laboratório para a Física
Atmosférica e Espacial, Universidade do
Colorado em Boulder.
O LDEX detecta os impactos da poeira lunar
utilizando o plasma criado pelo impacto num
dispositivo de detecção de carga. As partículas
de poeira impactem num grande alvo hemiesférico e criar nuvens de electrões e pares de
iões. Estes são focados e acelerados num
campo eléctrico e detectados numa placa de
micro-canal. O LDEX está projectado para
operar na relativa baixa velocidade do LADEE a 1,6 km/s, e poderá detectar impactos únicos de partículas individuais com um raio
de aproximadamente 1 micrómetro. Adicionalmente, o LDEX pode também identificar o sinal colectivo dos impactos simultâneos
de partículas com um raio superior a 0,1 micrómetro. Caso estejam presentes nos níveis previstos, estes pequenos grãos serão
medidos através das correntes geradas pelos seus impactos no LDEX.
Os instrumentos científicos
A missão da LADEE está dividida em várias fases,
sempre a primeira a Fase de Lançamento. Esta iniciase com o lançamento propriamente dito e termina
cerca de 20 minutos mais tarde, culminando com a
separação da LADEE do último estágio do foguetão
lançador, quando o veículo se activa e transita para
um modo de segurança.
Para chegar à órbita lunar com o lançamento do
Minotaur-V, o lançamento da LADEE estava limitado
a uma mão cheia de dias em cada mês. Em cada dia
na oportunidade de lançamento, ocorria uma janela de
lançamento de 15 minutos.
O veículo lançador seleccionado para esta missão foi
o Minitaur-V da Força Aérea dos Estados Unidos.
Esta foi a primeira missão deste lançador que é
composto por cinco estágios a propulsão sólida com
uma carenagem de 2,34 metros de diâmetro. O
veículo tem um comprimento de 24,56 metros.

57
Em Órbita – Vol.13 – N.º 141 / Outubro de 2013

A família de lançadores Minotaur é fornecida através do Programa
Orbital/Suborbital e é gerida Força Aérea dos Estados Unidos e pelo
Missile Systems Center, Space Development and Test Directorate
Launch Systems Division, localizado na Base Aérea de Kirtland; novo
México.
Os primeiros três estágios do Minotaur-V utilizam motores de
combustível sólido provenientes do míssil Peacekeeper. Os primeiros
três estágios funcionam durante cerca de 208 segundos, sendo
posteriormente separados sequencialmente após a queima de cada um
e acabam por cair no Oceano Atlântico. O quarto estágio utiliza um
motor Star-48V, com uma ignição de 84,8 segundos. A queima do
quarto estágio ocorre durante a porção final da fase propulsiva e é
utilizado para colocar o veículo numa órbita terrestre baixa. O quinto
estágio utiliza um motor Star-37FM, com uma queima de 63,5
segundos.
O LADEE está albergado numa carenagem de protecção com um
diâmetro de 2,34 metros e uma altura de 6,3 metros. A carenagem é
utilizada para proteger o observatório durante a fase inicial do
lançamento quando as forças aerodinâmicas são grandes. A
carenagem foi ejectada pouco depois da ignição do terceiro estágio, a
cerca de 163 segundos no voo e a uma altitude de cerca de 124 km.
A separação do LADEE ocorreu a 23,45 minutos após o lançamento,
isto é 5,44 minutos após o final da queima do quinto estágio. Após a
separação inicia-se a Fase de Activação e Verificação, na qual se
procede à activação dos sistemas do veículo e à verificação da sua
funcionalidade.
Todos os eventos da missão da LADEE – excepto a captura lunar
gravitacional – são levados a cabo utilizando o sistema de propulsão
para manobrar o veículo. O lançador Minotaur-V executou uma
queima de inserção na órbita de faseamento para colocar a LADEE no
primeiro «loop» de faseamento, porém todas as manobras após esta
queima seriam realizadas utilizando o sistema de propulsão da sonda.
A primeira manobra de faseamento ocorreu seis dias após o
lançamento. A LADEE orbitou a Terra por três vezes numa órbita
altamente elíptica, realizando correcções de trajectória em cada
passagem caso fosse necessário. Na última órbita, o subsistema de
propulsão da LADEE adicionou energia suficiente à órbita até que a
gravidade lunar acabaria por capturar a sonda, com a LADEE a iniciar
uma trajectória de aproximação à Lua. Aqui a LADEE entrava na Fase
de Inserção na Órbita Lunar.
O principal objectivo da Fase de Inserção na Órbita Lunar foi a crítica
manobra de inserção numa órbita em torno da Lua. Esta fase iniciouse com a chegada da LADEE à vizinhança da Lua. A sonda chegou à
proximidade do nosso satélite natural com uma lenta rotação em torno
do seu eixo longitudinal, que está orientado em direcção ao Norte
eclíptico (quase perpendicular em relação ao Sol e à Terra).
À medida que a LADEE se aproximava da Lua, accionava o seu
sistema de propulsão para ser capturada pelo campo gravitacional
lunar (caso isto não acontecesse, a LADEE continuaria numa
trajectória que a faria escapar do campo gravitacional da Lua). A
manobra de inserção na órbita lunar teve uma duração de cerca de três
minutos e alterou a velocidade de forma suficiente para que o veículo
fosse capturado pela Lua.
A primeira manobra estabeleceu a órbita inicial em torno da Lua e
queimas subsequentes colocaram a sonda numa órbita circular a 250
km com um período orbital de cerca de 24 horas. A altitude de 250 km
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foi seleccionada para permitir a
visibilidade das comunicações com
a Terra durante as queimas e para
minimizar a necessidade para
manobras orbitais durante a Fase
de Comissionamento.
Aproximadamente 30 dias após o
lançamento inicia-se a fase de
Comissionamento
com
uma
duração de 40 dias. A órbita inicial
de 250 km torna-se numa órbita
com 200 x 300 km devido à
gravidade lunar. Durante os
primeiros 30 dias, as actividades de
comissionamento de alta altitude,
tais como a fase operacional
principal
da
demonstração
tecnológica do LLCD, e a
activação e verificação básica das
cargas científicas é finalizada. O
período orbital da LADEE durante
a Fase de Comissionamento é de aproximadamente duas horas.
O LLCD requer que o LADEE mantenha de forma precisa a sua orientação em relação ao Lunar Laser Ground Terminal. Entre
órbitas sucessivas das observações do Lunar Laser Ground Terminal, a sonda é orientada para a melhor geração de energia e
estabilidade termal.
Durante os últimos 10 dias da Fase de Comissionamento, o subsistema de propulsão da LADEE baixa a altitude do veículo para 75
km acima da superfície lunar enquanto continuam as actividades de verificação das cargas científicas e são realizadas as primeiras
medições da exosfera lunar e das propriedades das
poeiras. Esta fase é finalizada com a LADEE a ser
manobrada para uma órbita científica dando-se início
à Fase Cientifica.
A Fase Científica tem duma duração de 100 dias e
consiste na recolha de dados científicos. No início
desta fase, a LADEE encontra-se numa órbita quase
circular com uma altitude de cerca de 20 a 150 km, o
período orbital será de 111,5 minutos a 116,5
minutos.
Devido às características do campo gravitacional
lunar, a órbita de 50 x 50 km requer uma actividade
intensa de manutenção orbital com as manobras a
terem lugar em períodos de 3 a 5 dias ou então menos
frequentes a cada duas semanas. As manobras de
manutenção orbital são utilizadas para manter a
altitude mais baixa acima dos 50 km e a altitude mais
alta abaixo dos 150 km. Estas manobras são
projectadas para manter a altitude sobre o terminador
do nascer do sol lunar sempre que possível.
A órbita científica é projectada para satisfazer os
requisitos básicos da missão da LADEE, que são para
uma orbita equatorial a baixa altitude e quase
circular. O principal parâmetro de projecção de uma
perspectiva científica é a altitude orbital, dado que a
sensibilidade à atmosfera lunar é depende da altitude orbital (isto é, quanto mais baixa a altitude, mais sensíveis são as medições
científicas). Os limites à altitude orbital mínima dependem principalmente das considerações do tempo de vida em órbita. Durante a
Fase Científica de 100 dias, a Lua irá rodar mais de três vezes por debaixo da órbita da LADEE.
A LADEE e os seus instrumentos são projectados para orbitar a Lua numa postura vertical; isto é, com o eixo de rotação longitudinal
a apontar para Norte. Esta atitude vertical de cruzeiro tem como objectivo colocar a antena na melhor posição para as comunicações
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com a Terra, e permite uma exposição ao Sol similar às condições de energia e térmicas na órbita lunar. Dependendo da colocação
da antena, a rotação da LADEE pode ser suspensa para a realização de comunicações com a Terra.
A Fase de Decomissionamento é a fase final da missão da LADEE. Durante esta fase a sonda irá realizar uma calibração final de
banda Ka e irá continuar a obter dados científicos à medida que os recursos energéticos e termais assim o permitam. Esta fase
termina no final da Fase Científica e 100 dias após o seu comissionamento.
O desenho da órbita científica da LADEE é tal que quando propolente a bordo estiver quase esgotado no final da Fase Científica, a
órbita da sonda será sistematicamente reduzida até que se der o impacto na superfície lunar. A sonda irá continuar a recolher dados
até ao seu impacto. É pouco provável que haja alguns requisitos de atitude durante a fase de decomissionamento, excepto talvez a
manutenção da direcção da antena em relação à Terra para a transmissão de telemetria e rastreio até à última órbita.
Não existem planos para determinar os possíveis pontos de impacto na superfície lunar. Se o propolente da LADEE é totalmente
consumido e se o decaimento orbital decorrer de forma natural, o ponto de impacto pode não ser visível a partir da Terra.

A estrutura principal da LADEE tem um comprimento de 2,37 metros e uma largura de 1,85 metros. No lançamento tinha uma
massa de 383 kg (134,8 kg corresponde ao propolente e ao hélio, e 49,6 kg corresponde às cargas científicas), tendo uma massa de
248,2 km sem propolentes.

Porque estudar a exosfera lunar?
A atmosfera da Terra é importante para todos nós. Para além de nos proporcionar o ar para respirarmos, protege-nos dos extremos de
temperatura, da radiação prejudicial que vem do espaço, e do vasto número de metoróides. A atmosfera é um sistema muito
complexo que somente agora começamos a compreender. Obter uma melhor compreensão da atmosfera, a forma como nos protege,
e a forma como a podemos proteger, é de grande interesse para nós.
Para compreendermos a atmosfera terrestre e a forma como funciona, é essencial estudar outras atmosferas com uma grande
variedade de condições para lá da Terra. Isto é possível examinando as atmosferas de outros mundos. Por exemplo, ao estudarmos a
atmosfera de Vénus, aprendemos sobre o papel do dióxido de carbono como um gás de efeito de estufa, e vimos como levou a
temperaturas tão altas como 460ºC.
A Lua tem um tipo de atmosfera à qual os cientistas chamam fronteira superficial exosférica. Esta atmosfera muito ténue pode de
facto ser o tipo mais comum de atmosfera no nosso Sistema Solar. Porém, e apesar de ser tão frequente, as atmosferas exosféricas
permanecem um mistério. A Lua, Mercúrio, os grandes asteróides, muitas das luas que orbitam os gigantes do Sistema Solar e até
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alguns dos objectos na Cintura
de Kuiper para lá de Neptuno,
todos possuem atmosferas
exosféricas.
Para
compreendermos
as
atmosferas e a forma como
funcionam,
também
necessitamos de compreender o
tipo
mais
comum
de
atmosferas. Felizmente, a Lua
está no nosso «quintal»
celestial, e as observações da
atmosfera lunar e das condições
da superfície pela sonda
LADEE, irão nos fornecer com
as observações que poderemos
aplicar a muitos mundos.

Objectivos científicos
A missão LADEE irá alargar o conhecimento que temos sobre a Lua para melhor o nosso conhecimento sobre o desenvolvimento de
outros corpos no interior do Sistema Solar, tais como Mercúrio, Vénus, Terra e Marte. Sendo o corpo planetário mais acessível para
além da Terra, e sendo um que pouco
mudou desde o seu desenvolvimento
inicial (ao contrário da Terra, Vénus e
Marte), a Luz oferece um olhar único sobre
o distante passado da evolução planetária.
Uma descoberta surpreendente foi feita nos
anos 60 do Século XX, quando os
astronautas
da
Apollo
observaram
emissões difusas acima da superfície lunar.
A LADEE irá determinar se o que eles
viram é o brilho do Na ou poeira, e
documentar o ambiente dessa poeira
(tamanho – frequência) para ajudar a
orientar a projecção de engenharia para
uma base e para futuras missões robóticas.
Os principais objectivos científicos da
LADEE são: a determinação da densidade
global, composição, e medição de alguma
variabilidade temporal e espacial da frágil
atmosfera lunar; investigar os processos
que controlam a sua distribuição e
variabilidade,
incluindo
as
fontes,
profundidades, e interacções superficiais;
caracterizar o ambiente exosférico de
poeira lunar, sua variabilidade e impactos
na atmosfera lunar; determinar o tamanho,
carga, e distribuição espacial dos grãos de
poeira electrostaticamente transportados e
determinar os seus prováveis efeitos na
exploração lunar e na pesquisa astronómica
a partir da superfície lunar.
Um segundo objectivo científico é o de
alargar o conhecimento obtido da Lua para
outros planetas terrestres. Estes objectivos
deverão ser conseguidos na Fase Científica
da missão.
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O foguetão Minotaur-V
O foguetão Minotaur-V é um veículo lançador a
cinco estágios que é baseado na tecnologia já
testada e utilizada no foguetão Minotaur-IV ao
qual se adiciona um quinto estágio utilizado para
propulsionar a sonda LADEE para a sua órbita
de transferência lunar. Este lançador aproveita a
experiência obtida no programa do míssil
Peacekeeper da Força Aérea dos Estados
Unidos, juntamente com a longa herança dos
lançadores da Orbital Sciences Corporation
(OSC), tais como o Minotaur-I, Minotaur-IV,
Pegasus e Taurus, para criar um foguetão
lançador altamente viável para os programas
espaciais norte-americanos.
A configuração de lançamento standard do
Minotaur-V tem por base três motores de
combustível
sólido
Peacekeeper
decomissionados que a OSC melhorou e
integrou com modernos sistemas aviónicos e
outros subsistemas, juntamente com o quarto
estágio comercial Star-48BV de combustível
sólido e o Star-37FM, também de combustível
sólido.
O foguetão Minotaur-V é capaz de lançar cargas
até 342 kg para órbitas trans-lunares.
O Minotaur-V pode ser lançado desde o
Complexo de Lançamento SLC-8 na Base Aérea
de Vandeberg, Califórnia, desde a Plataforma de
Lançamento LP-0B do MARS Wallops Island, e
desde a Plataforma de Lançamento LC1 do
Complexo de Lançamento de Kodiak, Alasca.
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1º estágio

2º estágio

3º estágio

4º estágio

5º estágio

5º estágio
(opcional)

Designação

SR-118

SR-119

SR-120

Star-48BV

Star-37FM

Força (kN)

1.607

1.365

329

64

47,26

Tempo de queima (s)

82

54

62

84

63

Combustível

Sólido

Sólido

Sólido

Sólido

Sólido

Star-37FMV

A seguinte figura mostra a performance do Minotaur-V.

Lançamento da LADEE
No dia 25 de Agosto de 2013, a sonda LADEE era colocada sobre o quinto estágio do seu foguetão lançador Minotaur-V que havia
sido montado na Plataforma de Lançamento LP-0B nos dias 11 e 12 de Agosto (os três estágios inferiores SR118, SR119 e SR120),
com o quarto estágio (Star-48BV) a ser colocado a 17 de Agosto. O quinto estágio encontrava-se no interior da carenagem de
protecção na qual também se encontrava a LADEE. O foguetão foi montado sobre um pedestal de cimento no interior de uma
estrutura amovível que seria deslocada para a sua posição de lançamento mais tarde.
A 3 de Setembro foi realizado um ensaio geral do lançamento e no dia seguinte foi realizada uma reunião que após analisar os
resultados deste ensaio, deu luz verde para o lançamento da LADEE. Nesta reunião foram discutidos diversos aspectos, entre os
quais o estado do veículo lançador, as condições da sonda, dos sistemas de solo e as previsões meteorológicas que apontavam para
apenas 5% de probabilidades de ocorrências de situações adversas para o lançamento.
Com tudo a postos para o início da contagem decrescente, esta teve lugar às 2227UTC do dia 6 de Setembro a T-5h. A contagem
decrescente era controlada por uma equipa de 50 especialistas provenientes da NASA, da Força Aérea dos Estados Unidos, da
Orbital Sciences Corporation, e do porto espacial MARS de Wallops Island. Pelas 2315UTC, procedeu-se à remoção da torre móvel
de serviço que permitiu a montagem do Minotaur-V e que permitia o acesso dos especialistas às diversas zonas do lançador.
Entre as muitas actividades levadas a cabo durante a contagem decrescente e que têm por objectivo verificar e preparar os diversos
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sistemas necessários para o lançamento, os especialistas procederam à verificação da operacionalidade do sistema de finalização de
voo do foguetão lançador. Este sistema permite que p foguetão seja destruído por razões de segurança caso algo corra mal durante a
fase inicial do lançamento e que possa colocar em perigo vidas humanas ou instalações no solo. Esta verificação do sistema de
finalização de voo terminou pelas 2350UTC. Entre outros testes levados a cabo, os especialistas procederam a um teste de
mobilidade do sistema de controlo de força vectorial do motor Star-48BV (4º estágio), procedendo também ao alinhamento do
sistema de navegação inercial do lançador e estabeleceram as ligações rádio com o Minotaur-V. Finalizados os testes, a T-3h
(0027UTC do dia 7 de Setembro) o Minotaur-V e o equipamento de suporte no solo eram desactivados.
Às 0105UTC a equipa de controlo procedia ao processo de armar o veículo para o lançamento. Este processo era finalizado pelas
0138UTC. Nesta altura iniciava-se a evacuação da área nas imediações da plataforma de lançamento. A contagem decrescente
entrava na sua fase final a T-1h 10m (0217UTC), com os sistemas do Minotaur-V a serem novamente activados a T-1h 8m
(0219UTC).
O sistema de navegação inercial do lançador era novamente alinhado para o lançamento a T-50m (0237UTC) com este processo a
ser finalizado a T-46m (0241UTC). Por seu lado, o sistema de telemetria do lançador era activado a T-30m (0257UTC) e o sistema
de segurança era activado e testado a T-28m (0259UTC).
A hora exacta do lançamento era enviada para o computador de voo do Minotaur-V às 0315UTC (T-12m). Nesta altura a área de
perigo e as zonas de impacto dos diferentes estágios do foguetão lançador encontravam-se isoladas. A T-9m 30s (0317UTC), o
sistema de finalização de voo começou a utilizar as suas baterias internas para o fornecimento de energia, sendo armado para o
lançamento a T-8m (0319UTC). A permissão final para o lançamento é dada a T-6m 30s (0320UTC) e a T-5m (0322UTC) o
Minotaur-V começava a utilizar as suas fontes internas para o fornecimento de energia. O sistema de orientação do lançador é
colocado em modo de navegação a T-4m (0323UTC) com o computador de bordo s ser configurado para o lançamento.
A sequência automática de lançamento tem início a T-2m (0325UTC) e o lançamento do primeiro Minotaur-V acaba por ter lugar às
0327UTC. O quadro mostra os principais eventos durante o lançamento.
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A separação da LADEE teve lugar
às 0350UTC. Pouco depois da
separação, a LADEE activou os seus
sistemas de estabilização para
eliminar o excesso de movimento e
para colocar a sonda num modo de
orientação estável enquanto que os
controladores verificavam o seu
estado e procediam à activação dos
seus sistemas. Nesta altura, o
computador de bordo detectou que o
sistema de estabilização estava a
consumir mais energia do que era
previsto e como tal, o software da
LADEE ordenou que o sistema de
estabilização fosse desacrivado
como uma medida de precaução. O
sistema seria reactivado mais tarde.
Em órbita terrestre, a LADEE iria
realizar uma série de manobras até
atingir a órbita lunar. Pelas
0400UTC do dia 10 de Setembro a
sonda entraria em modo de
segurança devido a um erro de
alinhamento entre dois sensores
estelares.
O
problema
de
alinhamento seria corrigido e a
sonda iria resumir o ritmo nornal de
operações no dia 11 de Setembro. Ainda neste dia a LADEE executaria a manobra AM-1 (2300UTC) que consistiu num teste de
engenharia do principal motor do Orbital Control System (OCS) e que seria importante para a denominada queima Lunar Orbit
Insertion (LOI-1) que seria realizada a 6 de Outubro. Um novo teste (AM-1b) seria realizado mais tarde com bons resultados.
A primeira manobra Phasing Loop Perigree Maneuver (PM-1) da LADEE seria realizada às 1638UTC do dia 13 de Setembro. A
sonda não entrou em modo de segurança nesta fase. A 15 de Setembro a equipa de controlo continuava a levar a cabo testes nos
sistemas da LADEE, tendo finalizado os testes com o NMS e com o UVS. No dia 16 de Setembro foram realizados os testes
eléctricos iniciais com o Lunar Lasercom Spacecraft Terminal (LLST). Estes testes não envolveram a transmissão óptica para a
Terra, mas verificaram todos os sistemas para garantir que haviam resistido ao lançamento e que estavam prontos para a realização
das experiências.
A 18 de Setembro a equipa da LADEE finalizava mais actividades relacionadas com a preparação dos instrumentos. O NMS havia
realizado actividades de preparação para a ejecção da sua cobertura e realizado a calibração dos picos de espectro. Por seu lado, o
UVS realizou uma segunda calibração em escuro (a primeira havia sido realizada no dia anterior) e nesta altura encontrava-se em
«modo de forno» no qual o instrumento era mantido a uma temperatura elevada para evaporar qualquer substância contaminante. A
LADEE já havia passado pelo seu apogeu orbital e encontrava-se nesta altura na sua segunda orbita de faseamento de regresso à
Terra.
A 21 de Setembro a LADEE finalizava a segunda manobra de perigeu com uma queima que colocava a sonda na órbita necessária
para atingir a Lua como planeado. Os testes de activação do instrumento LDEX foram finalizados a 22 de Setembro.
A LADEE entraria em órbita lunar no dia 6 de Outubro após a realização de uma manobra (LOI-1) que teve lugar às 1057UTC,
colocando a sonda numa órbita a 269 x 15.772 km com um período orbital de cerca de 24 horas. A manobra LOI-2 seria realizada às
1038UTC do dia 9 de Outubro e colocaria a sonda numa órbita a 227 x 2.200 km, com uma terceira manobra a ter lugar às 0333UTC
do dia 13 de Outubro, a circularizar a órbita a uma altitude de 235 km.
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Rokot/Briz-KM lança três satélites Gonets-M
O regresso do foguetão 14A05 Rokot/Briz-KM após a missão realizada em Janeiro de 2013, era bastante aguardado para assim se
constatar que os problemas com o estágio superior Briz.KM haviam sido resolvidos. O sucesso desta missão, que colocou em órbita
três satélites Gonets-M, abriu caminho para o lançamento dos três satélites Swarm que terá lugar em Novembro de 2013

O foguetão 14A05 Rokot/Briz-KM
Características gerais e descrição
O foguetão 14A05 Rokot/Briz-KM é um lançador russo a três estágios de propulsão líquida
totalmente operacional que é comercialmente disponibilizado pala empresa Eurockot Launch
Servives para lançamentos para a órbita terrestre baixa. A Eurockot Launch Servives é uma
empresa germano-russa que foi especificamente formada para oferecer comercialmente o
foguetão Rokot/Briz-KM. Os lançamentos realizados foram do âmbito comercial são levados
a cabo com veículos fornecidos pela GKNPTs Khrunichev.
Este foguetão utiliza como os seus dois primeiros estágios o míssil balístico intercontinental
RS-18 (SS-19 Stiletto). O RS-18, que foi originalmente desenvolvido como o míssil UR100N, foi desenhado entre 1964 e 1975. Mais de 360 RS-18 foram fabricados durante os anos
70 e 80. O RS-18 fornece assim os dois primeiros estágios, sendo o Briz-KM o terceiro
estágio deste lançador. Este estágio está equipado com um motor capaz de múltiplas queimas
e consome propolentes líquidos.
O foguetão Rokot disponibilizado pela Eurockot é a versão comercial do lançador Rokot
básico que foi lançado três vezes desde o Cosmódromo GIK-5 Baikonur. A versão comercial,
o lançador Rokot com o estágio superior Briz-KM, é a única versão disponibilizada pela
Eurockot.
A unidade propulsora que fornece os dois primeiros estágios para p foguetão Rokot provém
dos mísseis RS-18 existentes e são acomodados dentro dos sistemas de transporte /
armazenamento existentes. O terceiro estágio que fornece a capacidade orbital contém um
sistema de controlo / orientação moderno e autónomo que controla os três estágios.
Capacidade de múltiplas ignições por parte do terceiro estágio permite a implementação de
vários esquemas de injecção de cargas.
Especificamente, o foguetão Rokot é composto por: a) uma unidade de propulsão RS-18
(fornecendo o primeiro e o segundo estágio); b) um sistema compósito superior.
O sistema compósito superior é composto por: a) o estágio superior Briz-M; b) a carenagem;
c) adaptador de carga ou sistema de carga múltipla; d) o veículo espacial.

O lançamento ocorre a partir do sistema de transporte / armazenamento erecto sobre o solo
(os lançamentos a partir de silos são levados a cabo desde o mesmo contentor). O lançador
encontra-se fisicamente apoiado num anel no fundo do contentor de lançamento. A ligação
umbilical entre o lançador e o contentor de lançamento é separado mecanicamente no
lançamento. Durante o lançamento, o foguetão é orientado por dois carris de guia no interior
do contentor de lançamento. O contentor é utilizado uma única vez. O contentor protege a
plataforma de lançamento dos escapes e chamas provenientes do motor, e garante que a temperatura correcta e níveis de humidade
são mantidos dentro dos limites durante o armazenamento e operações.
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O primeiro estágio
O primeiro estágio do foguetão Rokot tem um diâmetro externo de 2,5 metros e um comprimento de 17,2 metros. O corpo principal
do estágio contém os tanques de N2O4 e UDMH separados por um anteparo comum. A pressurização dos tanques é conseguida ao se
utilizar um sistema de gás quente. O sistema de propulsão é composto por quatro motores em suspensão cardan, de ciclo fechado e
alimentados por turbo-bombas com a designação RD-0233/RD-0234. O primeiro estágio contém quatro retro-motores sólidos para a
separação entre o primeiro e segundo estágios.
O segundo estágio
O segundo estágio do foguetão Rokot tem um
diâmetro externo de 2,5 metros e um comprimento de
3,9 metros. Contém um motor fixo de ciclo fechado
alimentado a turbo-bomba designado RD-0235 e
motores vernier RD-0236 para controlo direccional. A
separação entre o primeiro e o segundo estágio é uma
separação ‘a quente’ devido ao facto de que os
motores vernier são accionados mesmo antes da separação. Os gases da exaustão são divergidos por escotilhas especiais no primeiro
estágio. Após a separação, o primeiro estágio é ‘travado’ por retro-foguetões, depois o motor do segundo estágio entra em ignição.
Tal como o primeiro estágio, contém um anteparo
comum e um sistema de pressurização a gás quente.
Cada motor RD-0236 contém uma turbo-bomba e
quão câmaras de combustão (cada uma pode ser
direccionada numa direcção)
O sistema compósito superior
A figura em baixo mostra o sistema compósito
superior do foguetão 15A35 Rokot que consiste no
estágio Briz-M, carenagem, adaptador de carga e
veículo espacial.
O terceiro estágio Briz-M
O estágio Briz-M que foi adoptado como a versão
standard do terceiro estágio para a versão comercial
do foguetão Rokot, deriva do estágio original Briz-M
utilizado durante os três primeiros voos do Rokot. O
estágio é composto por três compartimentos principais que incluem o compartimento de propulsão, o compartimento de
equipamento (hermeticamente selado) e o compartimento interestágio. De forma a acomodar que satélites de maiores dimensões
sejam acomodados e para reduzir as cargas dinâmicas, foram
introduzidas alterações estruturais ao estágio Briz-K. A
estrutura da secção de equipamento do estágio Briz-K original
foi alargada e aplanada ao se fazer uma redistribuição do
equipamento de controlo.
O novo compartimento de equipamento pode também actuar
como um sistema de carga múltipla permitindo assim que
vários satélites sejam colocados em órbita no mesmo
lançamento. Adicionalmente, o compartimento foi reforçado
com a introdução de novas paredes de reforço para
proporcionar uma rigidez estrutural adequada. Além disso, o
estágio superior Briz-KM já não se encontra fixo ao lançador
na sua base mas encontra-se suspenso no interior do
compartimento de transição alongado. Este compartimento é
uma estrutura de suporte que fornece uma interface mecânica
na unidade de propulsão e acomoda o sistema de separação do
Briz-KM.
Consequentemente, a carenagem está agora fixada
directamente ao compartimento de equipamento. Podem assim
ser acomodadas uma grande variedade de configurações de
carga, variando de lançamentos de um único satélite a vários
veículos, posicionados num único nível ou em dois ou mais níveis utilizando um sistema de transporte indicado.
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O compartimentou de equipamento do Briz-KM contém:
•

Um sistema de telemetria incluindo transmissores e antenas. O Briz-KM também contém gravadores para uma capacidade
de arquivo e transmissão de telemetria.

•

Sistemas de orientação, navegação e controlo para todos os estágios de voo e manobras antes e após a separação da carga.
Contém um sistema de orientação inercial baseado numa giro-plataforma de três eixos num computador de bordo. O
Sistema de Controlo possuí três canais independentes com votação por maioria e é totalmente autónomo em relação em
controlo no solo.

•

Sistema de detecção com antenas de recepção / transmissão.

O Briz-KM pode também ser equipado com até três baterias Ag/Zn que podem fornecer tanto o Briz-KM como os sistemas das
cargas. O compartimento de propulsão consiste no compartimento de combustível e motores de propulsão incluindo o equipamento
associado.
O compartimento de propulsão do Briz-KM incluindo os tanques de combustível e os sistemas de propulsão foi obtido sem qualquer
alteração a partir da configuração do Briz-K. Os tanques de combustível consistem num tanque de combustível de baixa pressão
(UDMH) e um tanque de oxidante (N2O4) separados por um anteparo comum. O tanque inferior de oxidante rodeia do motor
principal de 20 kN. Cada tanque contém equipamento tal como deflectores, condutas de alimentação e dispositivos de controlo de
ulagem para facilitar as reignições do motor principal durante as fases de imponderabilidade.
Os sistemas de propulsão do Briz-KM incluem um motor principal, motores vernier e de controlo de atitude que estão localizados na
base do compartimento de propulsão
juntamente
com
condutas
de
alimentação e tanques esféricos de
azoto. Os 12 motores de controlo de
atitude de 16 N controlam as manobras
do Briz-KM. Os quatro motores vernier
de 400 N que estão localizados na base
do Briz-KM são utilizados para a
colocação do propolente antes da
reignição do estágio e para manobras
orbitais. O motor principal de 20 kN
fornece o maior impulso para se atingir
a órbita final. As características e
extensa herança de voo de todos estes
motores estão assinaladas nas duas
tabelas ao lado.
Sem combustível o estágio Briz-KM
tem uma massa de 1.600 kg. A massa
total do oxidante (N2O4) é de 3.300 kg,
enquanto que a massa de combustível
(UDMH) é de 1.665 kg.
A carenagem
A carenagem utilizada no Rokot foi especialmente desenhada para a versão comercial do lançador e tem por base a tecnologia
utilizada noutros programas da empresa Khrunichev. A carenagem é montada no topo da secção de equipamento do terceiro estágio.
A separação da carenagem e a sua ejecção são conseguidas através de mecanismos de separação que seguram as suas duas metades
ao longo de uma linha vertical através de um sistema pirotécnico localizado no nariz da carenagem. Imediatamente após este evento,
vários piro-parafusos na linha de separação horizontal da carenagem são accionados e as duas metades são então libertadas para
serem separadas por meio de molas. As duas metades rodam em ganchos localizados nas bases e são subsequentemente ejectadas.
O desenho conceptual é baseado no desenho da carenagem utilizada nos foguetões 8K82KM Proton-M comerciais. A carenagem é
fabricada a partir de uma fina camada de compósito de fibra de carbono com uma estrutura em favos de mel em alumínio. A
Khrunichev tem vindo a utilizar a fibra de carbono para as carenagens desde 1985. São especialmente úteis para a absorção de ruído
acústico. O sistema de separação da carenagem tem uma excelente herança no seu desenho. Os seus mecanismos têm sido
extensivamente testados no solo e utilizados em vários programas.
O contentor de transporte e lançamento
O contentor de transporte e lançamento (CTL) fornece as seguintes funções de armazenamento da unidade de propulsão em
condições climáticas controláveis; transporte da unidade de propulsão (primeiro e segundo estágio); erecção do lançador na
plataforma de lançamento; preparação pré-lançamento do lançador e protecção ambiental; e lançamento. Por seu lado, o CTL
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consiste de: um contentor cilíndrico; uma extensão para o terceiro estágio / carga; guias internos; e sistemas para abastecimento,
pressurização; controlo térmico e apoio eléctrico.
Qualificação do Rokot e historial de voo
O sistema de lançamento Rokot tem a longa história de voos com um registo excelente. Para manter esse registo impressionante, que
inclui um registo de 80 lançamentos desde 1983 sem qualquer falha para o lançador Rokot (RS18), a Eurockot manteve
propositadamente o maior número possível de características na sua versão comercial em relação à versão militar.
A versão original, o Rokot-K (com o estágio Briz-K) foi lançada com sucesso três vezes a partir de um silo desde o Cosmódromo
GIK-5 Baikonur. No entanto, esta versão não podia servir o mercado anunciado pela Eurockot para as inclinações altas ou polares.
Além do mais, a configuração do Rokot-K não permitia o lançamento de grandes cargas para orbitas terrestres baixas.
Assim, para proporcionar operações comerciais do lançador Rokot para o mercado referido, a Eurockot procedeu a modificações ao
lançador Rokot-K e abriu uma nova base de lançamento no Cosmódromo GIK-1 Plesetsk. Para manter a herança do Rokot-K e do
RS-18 lançado desde silos e de contentores móveis, é utilizado um sistema idêntico para lançamentos acima do solo em Plesetsk. De
forma similar, não se procederam a grandes modificações nos sistemas aviónicos / controlo para o sistema Rokot/Briz-KM. Somente
foram levadas a cabo alterações estruturais ao sistema compósito superior. Todas as modificações foram submetidas a um extensivo
programa de qualificação antes dos primeiros lançamentos.
Os primeiros lançamentos do Rokot tiveram lugar com a configuração Rokot-K e foram lançados com uma pequena carenagem
desde um silo no Cosmódromo GIK-5 Baikonur. Os dois primeiros lançamentos tiveram lugar a 20 de Novembro de 1990 e 20 de
Dezembro de 1991. Durante estes voos foram levadas a cabo experiências geofísicas. Nestes voos, após o final da queima dos dois
estágios, foi levada a cabo com sucesso a separação do estágio superior Briz, realizando-se um voo suborbital controlado e
estabilizado, atingindo-se uma altitude máxima de 900 km a uma inclinação de 65º. Foi nesta fase do voo que foram levadas a cabo
as experiências.
Várias reignições do motor principal do estágio superior foram levadas a cabo nestes voos. Os primeiros lançamentos permitiram o
ensaio da eficiência de todos os sistemas e equipamentos do veículo de lançamento, estimando-se a performance da dinâmica do
estágio superior em condições de ausência de peso durante as múltiplas reignições da unidade de propulsão, e procedeu-se á
aquisição de dados a nível de choques, cargas vibracionais e acústicas.
O terceiro lançamento do Rokot foi levado a cabo com sucesso a 26 de Dezembro de 1994. Em resultado deste lançamento o satélite
de radioamador Rádio-ROSTO com uma massa de cerca de 100 kg foi colocado numa órbita circular baixa com uma altitude de
1.900 km e uma inclinação de 65º. Várias reignições do estágio superior também foram levadas a cabo neste voo.
Os cinco lançamentos seguintes foram levados a cabo sob os auspícios da Eurockot, usando a versão comercial Rokot/Briz-KM e
foram todos bem sucedidos. Os lançamentos foram levados a cabo desde a plataforma da Eurockot em Plesetsk. O primeiro
lançamento a ser levado a cabo sob a gestão da Eurockot foi o Commercial Demonstration Flight (CDF) que colocou em órbita dois
satélites simulados, o SIMSAT-1 e o SIMSAT-2.
Esta missão CDF permitiu que a Eurockot atingisse os objectivos de: alcance da prontidão operacional das operações comerciais em
Plesetsk; verificação em voo da configuração Rokot/Briz-KM; injecção orbital de dois satélites simulados (SIMSAT-1 e SIMSAT-2)
numa órbita com uma altitude de 547 km e uma inclinação de 86,4º; teste e verificação das instalações técnicas, plataforma de
lançamento, sistema de abastecimento, operações, equipamento de suporte eléctrico no solo, e sistema de medição de dados, registo
e processamento; medição e avaliação do ambiente da carga durante o voo e confirmação dos dados existentes no Guia do Usuário; e
demonstração da fiabilidade inerente dos sistemas do veículo lançador Rokot.
Revalidação dos mísseis RS-18 utilizados pala Eurockot
As unidades de propulsão RS-18 utilizadas pela Eurockot para o foguetão lançador Rokot são mísseis balísticos intercontinentais que
foram atribuídos para a Eurockot pelo governo russo. Os RS-18 recebidos pela Khrunichev são submetidos a um programa de
revalidação antes de serem utilizados como lançador espaciais. De forma geral este procedimento envolve:
•

Após a retirada do combustível, os RS-18 são removidos dos seus silos para armazenamento;

•

Os RS-18 são armazenados em condições climática controladas num estado inactivo no interior dos seus contentores de
transporte até ao início dos preparativos para o lançamento (a atmosfera no interior dos contentores é climaticamente
controlada utilizando-se azoto seco);

•

Verificações constantes de controlo de qualidade dos RS-18 através de programas regulares de testes que envolve a sujeição
de partes a testes de voo, testes dos motores «a quente» e análise física destrutiva incluindo testes metalúrgicos, bem como
testes funcionais das unidades de propulsão armazenadas.
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Lançamento

Data

Hora (UTC)

Veículo

2008-025

23-Mai-08

18:20:09,000

5113922114/72509

2009-013

17-Mar-09

14:21:13,776

???

2009-036

6-Jul-09

01:26:34,00

4921791573/72510

2009-059

2-Nov-09

01:50:51,014

4925882033/72513

2010-023

2-Jun-10

01:59:15

5111992007П/72516

2010-043

8-Set-10

03:30:03,991

6309793567/72514

2011-005

1-Fev-11

14:00:14,017

6309793568/72517

2012-041

28-Jul-12

01:35:33,981

4926391835/72515

2013-001

15-Jan-13

16:24:58,965

4926391831/72518

2013-048

11-Set-13

23:23:03,975

4926391838/72519

Carga
Yubileyniy (32953 2008-025A)
Cosmos 2437 (32954 2008-025B)
Cosmos 2438 (32955 2008-025C)
Cosmos 2439 (32956 2008-025D)
GOCE (34602 2009-013A)
Cosmos 2451 (35498 2009-036A)
Cosmos 2452 (35499 2009-036B)
Cosmos 2453 (35500 2009-036C)
SMOS (36036 2009-059A)
PROBA-2 (36037 2009-059B)
SERVIS-2 (36588 2010-023A)
Gonets-M n.º 12L (37152 2010-043A)
Cosmos 2467 (37153 2010-043B)
Cosmos 2468 (37154 2010-043C)
Cosmos 2470 'GEO-IK-2 n.º 11L' (37362 2011-005A)
Cosmos 2481 (38733 2012-041A)
Gonets-M n.º 13L (38734 2012-041B)
Gonets-M n.º 14L (38735 2012-041C)
MiR (38736 2012-041D)
Cosmos 2482 (39057 2013-001A)
Cosmos 2483 (39058 2013-001B)
Cosmos 2484 (39059 2013-001C)
Gonets-M (14) (39249 2013-048A)
Gonets-M (16) (39250 2013-048B)
Gonets-M (17) (39251 2013-048C)

Os satélites Gonets-M
Sendo uma versão melhorada dos satélites Gonets, o satélite Gonets-M,
fabricado pela Reshetnev (antiga NPO Prikladnoi Mekhaniki (NPO
PM)) e com uma massa de 280 kg no lançamento, é a versão civil dos
satélites 17F13 Strela-3 que são satélites de comunicações militares com
a capacidade de gravar transmissões recebidas e de as retransmitir para
qualquer estação de recepção localizada por debaixo da sua órbita. Estes
satélites são operados na constelação Gonets-D1M. O sistema Gonets
está disponível para apoiar as organizações internacionais de saúde
permitindo-lhes serviços de comunicações globais para a transferência
de dados médicos e outros registos para locais remotos.
Os satélites operacionais são colocados em constelações de doze satélites localizados em dois planos
orbitais (seis satélites por plano) entre 1996 e 1998. Cada satélite está equipado com um único canal
simultâneo terra-satélite e satélite-terra. A bordo faz-se o armazenamento de 12 Mbites de dados com
um fluxo de transmissão de 2,4 kbit/s. O controlo de atitude do satélite é conseguido através da
estabilização por gradiente de gravidade. O satélite é alimentado por um sistema de fornecimento de
energia através de células solares e baterias de níquel – hidrogénio, fornecendo 40 W de energia para
a instrumentação que é desenhada com um tempo de vida útil de dois anos.
Na sua variante comercial os satélites (Gonets) são capazes de armazenar e transmitir informações em 2 a 3 canais nas bandas de
2.004 MHz a 400 MHz com uma potência de 10 W. Os fluxos de transmissão disponíveis incluem os 2,4 kbit/s, 9,6 kbit/s e 64 kbit/s
com uma capacidade de armazenamento a bordo de 8Mbytes. O terminal portátil é semelhante a um telemóvel e pesa entre os 1 kg e
os 3 kg. Os satélites Gonets encontravam-se em órbitas com uma altitude média de 1.350 km com uma inclinação de 82,5º, similares
aos satélites Strela-3, mas distribuídos em seis planos orbitais com um número total de 36 veículos. A infra-estrutura garante um
tempo médio de comunicação de 20 minutos com uma probabilidade de mais de 80%.
O primeiro satélite Gonets-M foi colocado em órbita a 21 de Dezembro de 20055 por um foguetão 11K65M Kosmos-3M.
5

O lançamento teve lugar às 1934:20,320UTC e foi levado a cabo pelo foguetão 11K65M Kosmos-3M (53727232) desde o
Complexo de Lançamento LC132/1 do Cosmódromo GIK-1 Plesetsk, sendo também colocado em órbita o satélite Cosmos 2416 do
tipo Rodnik.
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Lançamento
O lançamento desta missão estava inicialmente previsto para ter lugar a 20 de Junho de 2013, sendo posteriormente adiado para 27
de Junho, 25 de Julho, e 10 de Setembro. Estes adiamento ter-se-ão devido à necessidade de inspeccionar o estágio Briz-M (72519)
devido aos problemas registados na missão realizada a 15 de Janeiro de 2013 e que resultou na perde de um dos três satélites
Rodnik-S então colocados em órbita. O estágio foi transportado de volta para o Cosmódromo GIK-1 Plesetsk em Julho com os
satélites a chegarem ao cosmódromo a 6 de Agosto.
Não foram divulgados quaisquer dados relativos aos preparativos para a missão (que decorreram no Complexo de Lançamento
LC133/3 ‘Plataforma de Lançamento 3 do Complexo de Lançamento 133’) e o lançamento acabaria por ter lugar às
2323:03,975UTC do dia 11 de Setembro. A queima do primeiro estágio do foguetão 14А05 Rokot/Briz-KM (4926391838/72519)
terminou às 2323:06UTC, com a carenagem de protecção a separar-se às 2325:54UTC. O final da queima do segundo estágio
ocorria às 2328:09UTC, altura em que se deu a separação do estágio Briz-KM com os três satélites.
O conjunto iria executar uma série de duas manobras orbitais antes da separação sequencial dos três satélites. A primeira manobra
teve lugar entre as 2328:15UTC e as 2337:44UTC e a segunda manobra ocorreu entre as 0037:24UTC e as 0038:17UTC do dia 12
de Setembro. A separação sequencial dos três satélites ocorria às 0107:13UTC.
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O voo inaugural do Epsilon
O novo foguetão japonês Epsilon teve o seu voo inaugural a 14 de
Setembro de 2013 colocando em órbita o satélite Hisaki (SPRINT-A).

O foguetão Epsilon
O foguetão lançador Epsilon é um veículo a propulsão sólida para uma
nova era, combinando a alta performance e o baixo custo. Tendo por
base o foguetão M-V, um foguetão de vários estágios a combustível
sólido com a melhor performance no mundo (descontinuado em 2006),
tentou-se atingir uma performance melhorada com o novo foguetão e
construir um sistema que permitirá os lançamentos frequentes ao
largamente reduzir os custos operacionais através do melhoramento dos
aspectos da sua eficiência operacional, tais como a montagem e
inspecção. Ao longo de cada vez maiores oportunidades de lançamento,
a JAXA espera que as actividades de desenvolvimento espacial venham
a aumentar. O maior objectivo do Epsilon é o de tornar o espaço mais
acessível à medida que o lançamento de foguetões se venha a tornar
mais fácil.
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Os foguetões lançadores convencionais requerem um período significativo de tempo e
esforço para o seu lançamento. Com o foguetão Epsilon, os sistemas de lançamento são
melhorados e simplificados por ordem a reduzir o tempo necessário para os preparativos
para o lançamento. Isto irá tornar o tempo de preparação para o lançamento do Epsilon o
mais curto em todo o mundo.
De forma notável, a inspecção dos dispositivos de bordo será feita de forma autónoma
pelo próprio lançador. Este avanço irá permitir que o controlo de lançamento seja feito a
partir de qualquer parte do mundo simplesmente conectando um computador portátil à
rede, o que significa ter um sistema de controlo de lançamento que é independente dos
locais de lançamento. Estes conceitos inovadores serão um modelo para os veículos
lançadores do futuro.

O Epsilon partilha muitos componentes
não só com o foguetão M-V, mas também
alguma da tecnologia que é utilizada no
foguetão H-2A.
O primeiro estágio tem um comprimento
de 11,7 metros e 2,6 metros de diâmetro,
tendo uma massa de 75.000 kg (66.300 kg
de propolente sólido). O motor
desenvolve 2.271 N em vácuo, tendo um
tempo de queima de 116 segundos e um
impulso específico de 284 s.
O segundo estágio tem um comprimento
de 4,3 metros e 2,2 metros de diâmetro,
tendo uma massa de 12.300 kg (10.800 kg
de propolente sólido). O motor
desenvolve 371,5 N em vácuo, tendo um
tempo de queima de 105 segundos e um
impulso específico de 300 s.
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O terceiro estágio tem um comprimento de 2,3 metros e 1,4 metros de diâmetro, tendo uma massa de 3.300 kg (2.500 kg de
propolente sólido). O motor desenvolve 99,8 N em vácuo, tendo um tempo de queima de 90 segundos e um impulso específico de
301 s.
O estágio PBS tem um comprimento de 1,2 metros e 1,5 metros de diâmetro, tendo uma massa de menos de 100 kg (100 kg de
propolente sólido). O motor desenvolve 0,4 N em vácuo, tendo um tempo de queima de 1.100 segundos e um impulso específico de
215 s.
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O satélite Hisaki (SPRINT-A)
O Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of Interaction of Atmosphere (SPRINT-A) é o primeiro observatório mundial
para a observação remota de planetas tais como Vénus, Marte e Júpiter, a partir da órbita terrestre. Ao capturar os raios ultravioletas
extremos emitidos a partir de um planeta e da sua periferia, que não pode ser observada desde o solo, o SPRINT-A vai-nos permitir
recolher informações sobre a atmosfera que flui para o espaço e sobre a magnetosfera que cobre o planeta. Isto permite-nos analisar
a composição da atmosfera e o comportamento da magnetosfera.
O principal objectivo de estudo é a magnetosfera de cada planeta, a região onde o campo magnético de um planeta tem a sua
influência. Ao determinar de forma simultânea a variabilidade da magnetosfera de Júpiter, o planeta com o campo magnético mais
forte no Sistema Solar, e a variabilidade do vento solar, será possível desvendar o mecanismo do vento solar que afecta a
magnetosfera de Júpiter.
Outro objectivo é a atmosfera dos planetas terrestres. A atmosfera de um planeta sem magnetosfera, tais como Vénus e Marte, evolui
ao ser arrancada pelo vento solar proveniente do Sol. O estado actual da evolução atmosférica de um planeta pode ser identificado ao
se determinar a massa total dos componentes atmosféricos que se escapam do planeta. Pela primeira vez, o SPRINT-A irá tentar
determinar a distribuição da atmosfera e do plasma de um planeta que estão sobre influência do vento solar.
Os raios ultravioletas extremos indicam um leque de UV com comprimentos de onda extremamente curtos. Esta zona refere-se a
uma região da luz que é útil para analisar a atmosfera de um planeta. Como estes raios são absorvidos pela atmosfera da Terra, não
podem ser observados no solo, comente a partir do espaço. Como pouco foi feito até agora utilizando os raios ultravioletas extremos
para observar o Universo, esperamse descobertas inovadoras a partir
desta missão.

Estudando a magnetosfera
dos planetas
A Terra tem um campo magnético
que pode ser comparado a ter um
grande íman no seu núcleo. A
magnetosfera é uma região no
espaço na qual a energia do campo
magnético de um planeta pode
chegar. Mercúrio, Júpiter e Saturno
também possuem magnetosferas
que protegem do ambiente de um
planeta do vento solar que pode
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ocasionalmente ser decomposto gerando assim uma aurora brilhante. Ao se observar
Júpiter, com o seu campo magnético mais forte do Sistema Solar e com uma
magnetosfera que é diferente da magnetosfera terrestre, será possível determinar o
caminho de penetração e profundidade da energia do vento solar. Júpiter tem um
campo magnético inerente que é 10.000 vezes mais forte do que o da Terra e roda
sobre o seu eixo a uma alta velocidade de 10 horas por ciclo. O gás gerado por
erupções na lua vulcânica Io, enchem a magnetosfera do planeta tornando-a dez vezes
maiores do que a do Sol.

Estudando a atmosfera dos planetas
Graças à atmosfera que cobre o nosso planeta, uma atmosfera que contém oxigénio, a Terra sustem um ambiente no qual uma grande
variedade de criaturas pode viver e prosperar. Em contraste, enquanto Vénus e Marte são parecidos com a Terra, as suas atmosferas
diferem de forma substancial da da Terra. A missão SPRINT-A tem como objectivo tentar
determinar que tipos de eventos ocorreram no estágio embrionico do Sistema Solar ao
analisar o mecanismo pelo qual o forte vento solar permite que uma atmosfera se dissipe no
espaço.
Com gravidades que são 40% e 98% da existente na Terra e com temperaturas e pressões
atmosféricas de -60ºC e 0,01 atm (Marte) e 400ºC e 90 atm (Vénus) – estes dois planetas
possuem ambientes que são exóticos comparados com o ambiente do nosso planeta. Como
tanto Marte e Vénus têm fracos campos magnéticos inerentes, as suas atmosferas são
dissipadas de forma massiva pelo vento solar.

SPRINT-A
O SPRINT-A é o primeiro satélite da JAXA desenvolvido no projecto Small Scientific
Satellite (SSS) que tem por objectivo reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento para pequenos satélites ao introduzir um modelo
standard e modular. A JAXA tem como objectivo lançar três missões deste tipo a cada cinco anos, utilizando o foguetão Epsilon.
O SPRINT-A, baptizado com a designação de Hisaki (火崎), é baseado na plataforma NEXTAR NX-300L desenvolvida pela
empresa NEC. O satélite tinha uma massa de 340 kg no lançamento e as suas dimensões são 4 x 1 x 1 metros, recebendo energia 900
watts de duas asas solares. Em órbita o satélite tem uma envergadura de 7 metros. É estabilizado nos seus três eixos espaciais e o seu
tempo de vida útil é de 1 ano. A missão era anteriormente designada EXCEED (Extreme Ultraviolet Spectroscope for Exospheric
Dynamics) e substitui o satélite TOPS
(Telescope Observatory for Planets on
Small-satellite) que tinha como missão
observar as atmosferas de alguns
planetas.

Centro Espacial de Uchinoura
O lançamento do SPRINT-A teve lugar
a partir do Centro Espacial de
Uchinoura que até 2003 era designado
Centro Espacial de Kagoshima. Foi a
partir deste centro que o Japão lançou o
seu primeiro satélite às 0425UTC do
dia 11 de Fevereiro de 1970 quando o
foguetão Lambda-4S (L-4S-5) colocou
em órbita o satélite Ohsumi (L-4S-5). O
lançamento bem sucedido do Ohsumi
seguiu-se a quatro tentativas falhadas
para colocar em órbita um satélite. Este
foi o primeiro lançamento orbital a
partir de Uchinoura desde 22 de
Setembro de 2006 (2136:30UTC)
quando o foguetão M-V-7 colocou em
órbita os satélites Hinode (Solar-B),
HITSat e SSSat.
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Lançamento
O primeiro lançamento do Epsilon esteve agendado para ter lugar a 27 de Agosto de 2013 pelas 0445UTC. A contagem decrescente
decorreu sem problemas até T-19 s quando o computador de bordo detectou que os giroscópios se encontravam desviados mais de 1º
no canal longitudinal em comparação com os valores determinados com os computadores no solo. Isto aconteceu logo após o
software de voo ter sido introduzido no computador e antes da passagem para o consumo interno de energia. O lançamento seria
agendado para o dia 14 de Setembro após a realização de duas simulações do lançamento executadas a 5 e 8 de Setembro.

No dia do lançamento, o foguetão era removido pelo sistema automático de rotação na rampa de lançamento às 0254UTC. O
lançamento seria adiado por 15 minutos para as 0500UTC devido à presença de embarcações dentro da área de exclusão de
segurança. O lançamento do satélite SPRINT-A a bordo do primeiro foguetão Epsilon tinha lugar às 0500:00UTC. A seguinte tabela
mostra os principais acontecimentos durante o lançamento.
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Evento

Valores actuais
(mm:ss)

Hora UTC

Valores previstos
(mm:ss)

Ignição

00:00

0500:00

00:00

Final da queima 1º estágio

01:54

0501:54

01:52

Separação carenagem

02:31

0502:31

02:30

Separação 1º / 2º estágio

02:40

0502:40

02:41

Final da queima 2º estágio

04:24

0504:24

04:24

Separação 2º / 3º estágio

10:23

0510:23

10:24

Ignição 3º estágio

10:27

0510:27

10:28

Final da queima 3º estágio

11:56

0511:56

11:57

Separação 3º estágio / PBS

16:57

0516:47

16:48

PBS: 1ª ignição

21:56

0521:56

19:08

Final da 1ª queima PBS

25:43

0525:43

29:58

PBS: 2ª ignição

54:24

0554:24

53:50

Final da 2ª queima PBS

59:19

0559:19

60:30

Separação SPRINT-A

61:39

0601:39

61:40

Ao se analisar os dados relativos à actuação do estágio PBS pode-se verificar haver uma grande diferença entre os valores previstos
e os valores nos quais aconteceram alguns eventos. A primeira ignição do PBS estava prevista para ter lugar a T+19m 08s e deveria
ter uma duração de 650 segundos. No entanto esta só teve início a T+21m 26s e teve uma duração de 267 segundos (o que
corresponde a 41% do tempo de queima previsto). Da mesma forma, a segunda ignição deveria ter ocorrido a T+53m 50s e uma
duração de 295 segundos, tendo na realidade início a T+54m 24s e uma duração de 295 segundos (74% da duração prevista).
Segundo o especialista Jonathan McDowell, “o tempo total de queima do PBS foi de 562 segundos em vez dos previstos 1050
segundos.” O satélite SPRINT-A foi colocado numa órbita com um perigeu a 946,8 km (com um perigeu previsto a 950 km), apogeu
a 1.156,8 km (com um apogeu previsto a 1.150 km), inclinação orbital de 29,7º (com uma inclinação prevista de 30º) e período
orbital de 106,2 minutos (com um período orbital previsto de 106 minutos). Os parâmetros orbitais atingidos estão dentro dos limites
previstos, logo o PBS “…deve ter obtido uma maior performance e / ou uma precisão de injecção melhor do que a prevista por
parte dos estágios iniciais e do próprio PBS.”
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Atlas-V lança terceiro AEHF
Havendo uma cada vez maior necessidade de segurança nas comunicações entre os diferentes cenários militares, os satélites AEHF
(Advanced Extremely High Frequency), assumem um papel cada vez mais importante. O terceiro satélite desta série foi colocado em
órbita a 18 de Setembro de 2013 no primeiro lançamento orbital deste dia.

Os satélites AEHF
O sistema AEHF é um serviço
conjunto de comunicações por satélite
que irá proporcionar comunicações
globais,
seguras,
protegidas
e
resistentes às interferências para as os
meios militares de alta prioridade.
Estes satélites irão permitir ao
Conselho de Segurança Nacional dos
Estados Unidos a ao UCC (Unified
Combatent Commanders) um controlo
das suas forças tácticas e estratégicas a
todos os níveis de conflito através da
guerra nuclear geral e apoiar na
obtenção
da
superioridade
na
informação.
O sistema AEHF é o seguidor do
sistema Milstar, aumentando e
melhorando as capacidades deste, e
expandindo a arquitectura MCSW. Irá
proporcionar conectividade ao longo
de todo o espectro das áreas das
missões, incluindo a guerra terrestre,
aérea e naval; operações especiais;
operações nucleares estratégicas;
defesa estratégica; teatro de defesa de
mísseis; e operações espaciais e
inteligência.
Inicialmente previsto para ter seis
satélites, o sistema AEHF terá quatro
satélites na órbita geossíncrona que
irão proporcionar 10 vezes mais
cobertura em relação aos satélites
Milstar com um aumento substancial
na cobertura para os utilizadores norteamericanos. O sistema AEHF é
composto por três segmentos: espacial
(os satélites), solo (controlo de missão e ligações de comunicações associadas), e terminais (os utilizadores). Os segmentos irão
fornecer comunicações num conjunto especial de dados desde 75 bps até cerca de 8Mbps. O segmento espacial consiste de uma
constelação inter-ligada de quatro satélites. O segmento de controlo de missão controla os satélites em órbita, monitoriza o seu
estado, e fornece a monitorização e planeamento do sistema de comunicações. Este segmento é extremamente resistente, tendo
estações de controlo móveis e fixas. Os sistemas de comunicação com os satélites e entre os satélites operam em frequências
extremamente elevadas (EHF) enquanto que as comunicações com o solo operam em frequências super elevadas (SHF). O segmento
de terminais inclui terminais fixos e móveis, terminais em embarcações e submarinos, e terminais no ar utilizados por todos os
serviços e parceiros internacionais (Canadá, Holanda e Reino Unido).
Com uma massa de 6.168 kg, os satélites AEHF são baseados no modelo comercial A2100 da Lockheed Martin que inclui um
sistema de propulsão eléctrico Hall que é 10 vezes mais eficiente do que os sistemas de bi-propolente convencionais. Os motores
removem a eccenticidade orbital durante as operações de transferência orbital, manutenção orbital e reposicionamento do satélite. A
carga a bordo contém sistemas de processamento de sinais de comunicações EHF/SHF. O aumento da cobertura é proporcionado por
antenas de dois SHF Downlink Phased Arrays, dois Crosslinks, duas antenas Uplinks/Downlink resistentes às interferências, uma
antena Uplink EHF Phased Array, seis antenas direccionáveis Uplink/Downlink e antenas de cobertura geral para Uplink/Downlink.
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Satélite

Designação USA

Desig. Int.

NORAD

AEHF-1
AEHF-2
AEHF-3
AEHF-4
AEHF-5
AEHF-6

USA-214
USA-235
USA-246

2010-039A
2012-019A
2013-050A

36868
38254
39257

Data
Lançamento
14-Ago-10
04-Mai-12
18-Set-13
??-Abr-17
?????
?????

Hora UTC

Veículo Lançador

11:07:00
18:42:00
08:10:00

Atlas-V/531 (AV-019)
Atlas-V/531 (AV-031)
Atlas-V/531 (AV-041)
Atlas-V/531
?????
?????

O foguetão Atlas-V/541
A ULA
A 2 de Maio de 2005 a Boeing Company e a
Lockheed Martin Corporation anunciaram a
intenção de formar uma empresa conjunta
denominada United Launch Alliance (ULA)
que juntava assim duas das mais experientes
e bem sucedidas companhias que suportaram
a presença americana no espaço por 50 anos.
Em conjunto os lançadores Atlas (Lockheed
Martin) e Delta (Boeing) transportaram mais
de 850 cargas para a órbita terrestre e não só,
desde
satélite
meteorológicos,
de
telecomunicações,
veículos
militares,
satélites científicos e sondas interplanetárias
que alargaram o nosso conhecimento do
Universo.
A ULA proporciona assim dois veículos capazes de proporcionar um acesso seguro, económico, fiável e eficiente ao espaço para as
missões governamentais americanas, continuando assim uma tradição de apoio às iniciativas espaciais estratégicas norte-americanas
com soluções de lançamento avançadas e robustas.
A equipa da ULA engloba mais de 3800 funcionários que trabalham em locais espalhados pelos Estados Unidos. A sede da empresa
está situada em Denver, Colorado, com a maior parte das actividades de engenharia e administrativas consolidadas nas instalações
da Lockheed Martin Space Systems Company. As operações de integração e montagem estão localizadas nas instalações de fabrico e
montagem da Boeing em Decatur, Alabama. As estruturas mecânicas do Atlas-V, fabrico da ogiva de protecção, do sistema de
adaptação e montagem são levadas a cabo em Harlingen, Texas.
As instalações de lançamento utilizadas pela ULA são o SLC-17 (Plataformas A e B), SLC-37 (foguetões Delta-2 e Delta-4,
respectivamente) e o SLC-41 (Atlas) no Cabo Canaveral, e SLC-2W (Delta-2), SLC-6 (Delta-4) e o SLC-3E (Atlas-V) na Base
Aérea de Vandenberg.

Breve história dos lançadores Atlas
O míssil balístico Atlas teve a sua origem requisição feita pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) em Outubro de 1945, que
conduziu ao desenvolvimento durante a década de 50 dos mísseis Atlas, Navaho, Snark, Matador e Mace. Em 10 de Janeiro de 1946
foram submetidas duas propostas para a construção de mísseis com um alcance de 11.100 km, sendo uma das proposta a de um
míssil alado e propulsionado a jacto e a outra proposta e de um míssil supersónico, de trajectória balística e propulsionado por
foguetão. A proposta do míssil balístico incluía o aparecimento de novas tecnologias, tal como o desenho de uma estrutura de peso
reduzido através do uso de tanques de combustível de parede única e incluídos numa única estrutura monocoque que seria mantida
rígida através da pressão interna. A performance deste míssil era quase do tipo “single-stage-to-orbit” ao se dar a separação dos
motores de ignição inicial durante a ascensão.
A 19 de Abril de 1946 a Consolidated Vultee Aircraft Corporation (Convair) foi incumbida de construir e testar dez mísseis MX774 Hiroc de forma a verificar e validar as propostas do novo míssil. Os testes do MX-774 iniciaram-se em San Diego em 1947, mas
em Junho desse ano a Convair, empresa que propusera as duas propostas iniciais à USAF era informada que havia perdido o
concurso para o novo míssil, sendo os contratos atribuídos às empresas Northrop e Martin que deveriam desenvolver a tecnologia
dos mísseis alados e subsónicos.
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Os cortes no orçamento para a defesa dos
Estados Unidos forçaram a USAF a terminar
o contrato com a Convair em Julho de 1947,
e isto a apenas três meses da data prevista
para o primeiro voo. Porém, os fundos ainda
disponíveis permitiram a realização de três
testes do MX-774 no White Sands Proving
Ground entre Julho e Dezembro de 1947.
Posteriormente, a Convair prosseguiu estudos
auto-financiados do projecto.
Porém, o início da Guerra da Coreia e o
surgimento da Guerra Fria fizeram com que
se desse um aumento nos fundos para a
defesa e a Convair recebeu um novo contrato
em Setembro de 1951 para desenvolver o
MX-1593, por forma a iniciar o desenho de
um míssil balístico incorporando as
características já validadas pelo MX-774. Em
1953 a General Dynamics, uma nova divisão
da Convair, apresenta à USAF um programa
acelerado de desenvolvimento do novo
míssil.
O
anúncio
público
do
desenvolvimento do Atlas só surge a 16 de
Dezembro de 1954.
Nos primeiros anos da década de 50 um
problema que atrasava o desenvolvimento da
tecnologia era a baixa fiabilidade dos motores
de combustível líquido. Este problema
conduziu posteriormente ao conceito de «um
estágio e meio» no qual todos os motores
entram em ignição antes da decolagem e os
motores principais são separados numa
determinada fase do voo, sendo este mantido
por motores de sustentação. Este método
permitia a verificação do bom funcionamento de todos os motores antes do veículo deixar a plataforma de lançamento.
A ordem para o desenvolvimento em grande escala do Atlas surge em Janeiro de 1955, sendo designado WS107A-L (Weapons
System 107A-L). Na Convair o projecto era designado Modelo-7, curiosamente o mesmo número que, na União Soviética, Korolev
dava ao seu míssil. Em Setembro de 1955 o projecto de desenvolvimento do Atlas recebe a classificação de prioridade nacional
quando os relatórios dos serviços secretos indicam que a União Soviética está adiantada no desenvolvimento da tecnologia dos
mísseis balísticos intercontinentais. O projecto torna-se num dos programas mais complexos de desenvolvimento, produção e teste
jamais levados a cabo nos Estados Unidos e em certa parte comparável ao Projecto Manhatan.
O primeiro teste do sistema de propulsão tem lugar a 21 Junho de 1956 na Base
Aérea de Edwards e resulta num fracasso. Um novo teste realizado no dia seguinte,
no qual o motor teve uma ignição de 4s, é coroado de sucesso. Os primeiros veículos
de teste são terminados no final desse ano. O primeiro voo do Atlas-A (Atlas-A 4A)
tem lugar a 11 de Junho de 1957 e o veículo é destruído devido a uma falha no
sistema de abastecimento de combustível. Um segundo teste (Atlas-A 6A) tem lugar
a 25 de Setembro de 1957 e o veículo é novamente destruído, desta vez aos três
minutos de voo devido novamente a uma falha no sistema de abastecimento de
combustível. O primeiro voo com sucesso do Atlas-A (Atlas-A 12A) ocorre a 17 de
Dezembro de 1957 com o míssil a atingir o alvo localizado a 965 km.
O primeiro míssil operacional, o Atlas-D, constituiu a base do lançador das cápsulas
tripuladas do Programa Mercury. Utilizando os estágios superiores Agena e Centaur,
o Atlas tornou-se no lançador médio por excelência dos Estados Unidos sendo
utilizado para lançar veículos para a órbita geossíncrona e sondas planetárias. O
quadro seguinte resume os veículos da família Atlas desenvolvidos desde os anos
50.
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Veículo Atlas

Características

MX-774

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

Atlas-A

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

Atlas-B

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

Atlas-C

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

Atlas-D

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

Atlas-Vega

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

Atlas-E

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

Atlas-F

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

Atlas-Able

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

Atlas LV-3A / Agena-A Inicialmente o Agena era designado como Hustler. O veículo era baseado no motor de propulsão
nuclear
Atlas LV-3A / Agena-B Utilização de um estágio superior Agena melhorado.
Atlas LV-3B / Mercury Utilizado no Projecto Mercury.
As diferentes versões do
lançador Atlas ao longo da
História: 1 – Atlas-B
Score; 2 – Atlas-Able; 3 –
Atlas LV-3 Mercury; 4 –
Atlas LV-3 Agena; 5 –
Atlas LV-3C Centaur; 6 –
Atlas SLV-3 Agena-B; 7 –
Atlas SLV-3 Agena-D; 8 –
Atlas-E OV-1; 9 – Atlas
SLV-3A Agena-D; 10 –
Atlas SLV-3D Centaur D1A; 11 – Atlas-E; 12 –
Atlas Agena-D.

A família Atlas-V
A família de lançadores Atlas-V oferece diferentes versões do mesmo veículo que podem ser utilizadas para colocar em órbita todo
o tipo de cargas. O Atlas-V foi desenvolvido de forma a satisfazer as necessidades da USAF ao abrigo do programa EELV (Evolved
Expendable Lauch Vehicle) e da demanda internacional por parte da ILS (International Launch Services) para satisfazer os seus
clientes comerciais e governamentais.
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Tendo como base o denominado CCB (Common Core Booster), o Atlas-V divide-se em duas versões: o Atlas-V 400 e o Atlas-V
500. Estas versões podem ser facilmente distinguidas pela utilização da ogiva normal utilizada em anteriores Atlas e este será a
versão 400. Por seu lado a versão 500 utiliza uma ogiva muito maior e com um diâmetro de 5,0 metros, sendo baseada na ogiva
utilizada pelo lançador europeu Ariane-5. A versão Atlas-V 500 pode ainda incorporar até cinco propulsores laterais de combustível
sólido, aumentado assim a sua capacidade de carga útil.
Tanto a versão 400 como a versão 500 utilizam como segundo
estágio uma versão alongada do estágio Centaur (CIII). O CIII
pode ser utilizado com somente um motor (Single-Engine
Centaur) ou então com dois motores (Dual- Engine Centaur).
O Atlas-V pode ser lançado a partir do SLC-41 (Space
Launch Complex-41) do Cape Canaveral Air Force Station
ou então do SLC-3W (Space Launch Complex-3W) da
Vandenberg Air Force Base.
De forma geral o Atlas-V é um lançador a dois estágios
podendo ser auxiliado por um máximo de cinco propulsores
sólidos acoplados ao primeiro estágio. Pode colocar 12.500 kg
numa órbita terrestre baixa a 185 km de altitude ou então
5000 kg numa órbita de transferência para a órbita
geossíncrona. Durante o lançamento é capaz de desenvolver
875.000 kgf, tendo um peso de 546.700 kg. O seu
comprimento total é de 58,3 metros e o seu diâmetro base
atinge os 5,4 metros.
O primeiro estágio do Atlas-V, o CCB, tem um comprimento
de 32,5 metros e um diâmetro de 3,8 metros, tendo um peso
bruto de 306.914 kg e um peso sem combustível de 22.461
kg. No lançamento desenvolve uma força de 423.286 kgf,
tendo um Ies de 338 s e um Ies-nm de 311 s, o seu Tq é de
253 s. O CCB está equipado com um motor RD-180 de
fabrico russo que consome oxigénio líquido (LOX) e
querosene. O RD-180 tem duas câmaras de combustão, tendo
um comprimento de 3,6 metros e um diâmetro de 3,0 metros,
tendo um peso de 5.393 kg. No lançamento desenvolve uma
força de 423.050 kgf, tendo um Ies de 338 s e um Ies-nm de
311 s, o seu Tq é de 150 s.
O RD-180 é o único motor que tem a capacidade de aumentar e diminuir a sua potência durante o voo e que é utilizado em
lançadores americanos (não tendo em conta o SSME utilizado nos vaivéns espaciais). Durante o primeiro voo do Atlas-3 (no qual o
RD-180 também foi utilizado), o motor utilizou somente 74% do máximo de 423.286 kgf que pode desenvolver na fase inicial do
lançamento e nos três minutos seguintes aumentou a potência até 92% do total, voltou a diminuir para 65% e a aumentar para 87%.
Assim, a capacidade de aumentar e diminuir a potência do motor significa uma viagem mais suave tanto para o foguetão como para
a carga que transporta, permitindo também uma utilização mais eficiente do combustível. O RD-150 foi certificado para a utilização
no Atlas-V através de uma série intensiva de testes levados a cabo pela NPO Energomash, Khimky, e sob a direcção da Lockheed
Martin.
Podendo usar até cinco propulsores laterais de combustível sólido, pesando cada um 40.824 kg e tendo um comprimento de 17,7
metros e um diâmetro de 1,6 metros. Desenvolvidos pela Aerojet, cada propulsor desenvolve no lançamento uma força de 130.000
lgf, tendo um Ies de 275 s e um Ies-nm de 245 s e um Tq de 94 s.
O segundo estágio do Atlas-V, Centaur V1, tem um comprimento de 12,7 metros e um diâmetro de 3,1 metros, tendo um peso bruto
de 22825 kg e um peso sem combustível de 2.026 kg. Desenvolve uma força de 10.115 kgf, tendo um Ies de 451 s e um Tq de 894 s.
O Centaur V1 está equipado com um motor RL-10A-4-2 fabricado pela Pratt & Whitney, consumindo LOX e LH2. O RL-10A-4-2
tem uma câmara de combustão, tendo um peso de 167 kg. No lançamento desenvolve uma força de 10.110 lgf, tendo um Ies de 451
s e um Tq de 740 s.
A designação que é dada a cada versão do lançador é composta por uma numeração em três dígitos. O primeiro dígito indica o
diâmetro da ogiva utilizada pelo lançador (em metros). Assim, por exemplo quando temo um veículo Atlas-V/400, significa que
estamos na presença de uma ogiva com 4 metros de diâmetro. O segundo dígito indica o número de propulsores sólidos utilizados no
lançador e pode variar entre 0 (zero) e 5 (de salientar que a versão Atlas-V/400 não usa propulsores laterais de combustível sólido e
por isso só veremos este número na versão Atlas-V/500). Finalmente, o terceiro dígito indica o número de motores presentes no
estágio Centaur e que pode variar entre 1 ou 2 motores.
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O complexo de lançamento Space Launch Complex-41 (SLC-41)
A construção do SLC-41 foi iniciada em Abril de 1965 e terminada nesse mesmo ano. Foram necessários mais de 6,5 milhões de
metros cúbicos de terra provenientes do Rio Banana, para se fazerem as fundações do complexo, composto por uma torre de serviço
móvel MST (Mobile Service Tower) e por uma torre umbilical UT (Umbilical Tower) que faziam parte das instalações de
lançamento dos foguetões Titan. A MST tinha uma altura de 80,7 metros e pesava mais de 2.268 t. Por seu lado a UT atingia os 53,3
metros de altura e pesava 907,2 t.
A USAF aceitou o complexo a 12 de Dezembro de 1965 e utilizou-o pela primeira vez no dia 21 de Dezembro de 1965 para lançar
um foguetão Titan-IIIC6. Nos anos seguintes o complexo e a plataforma foram utilizados como ponto de partida para várias missões
históricas como a Voyager-1, Voyager-2, Viking-1 e a Mars Pathfinder.
Em 1986 o complexo sofreu uma renovação para albergar o lançamento dos foguetões Titan-IV. O primeiro lançamento desta nova
versão do Titan deu-se a 14 de Junho de 19897 e o último a 9 de Abril de 19998.

6

Neste lançamento o foguetão Titan IIIC (3C-8) foi lançado às 1400:01UTC e colocou em órbita os satélites Transtage- 8 (01863
1965-108A); OV2-3 (01863 1965-108A); LES-3 (01941 1965-108D); LES-4 (01870 1965-108B) e Oscar-4 (01902 1965-108C). O
OV2-3 permaneceu ligado ao Transtage-8.
7
Neste lançamento o foguetão Titan-402A/IUS (K-1 / 45D-1) foi lançado às 1318UTC e colocou em órbita o satélite militar DSPF14 (20066 1989-046A).
8
Neste lançamento o foguetão Titan-402A/IUS (K-32 / 4B-27) foi lançado às 1701:00UTC e colocou em órbita o satélite militar
USA-142 DSP-F19 (25669 1999-017A).
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De forma a compreender a
natureza do SLC-41 ajudará
visualizando o tamanho do
foguetão Titan-IV. Atingindo
mais de 34 metros de altura, 10
metros de diâmetro, pesando mais
de 861,8 t e gerando mais de 635
t de força no lançamento, o TitanIV equipado com um estágio
superior Centaur era capaz de
colocar uma carga de 5,4 t numa
órbita geossíncrona. Cargas ainda
mais pesadas poderiam ser
colocadas em órbitas mais baixas
ou em órbitas polares.
A evolução da tecnologia levou a
que o Titan-IV fosse considerado
obsoleto,
tendo
a
USAF
contratado a Lockheed Martin
para desenvolver um novo
sistema de lançamento que é
agora o Atlas-V. Os engenheiros
da Lockheed foram encarregues
de desenvolver não só o novo lançador, mas também as instalações de lançamento do novo veículo. Assim, o SLC-41 teve de sofrer
uma transformação para albergar o seu novo vector de lançamento. A primeira fase da transformação do complexo passou pela
remoção das velhas torres para que as novas torres pudessem ser construídas. A empresa Olshan Demolishing Management foi
contratada par desmantelar e demolir o velho complexo. O plano inicial previa que as torres fossem desmontadas peça por peça,
porém devido ao facto que o
calendário
dos
trabalhos
foi
progressivamente atrasado devido às
investigações
relacionadas
com
acidentes com o Titan-IV, a Olshan
optou por contratar a empresa Dykon,
Inc., para demolir as torres utilizando
explosivos. Nesta fase colocava-se o
receio das explosões danificarem de
qualquer de uma maneira ou de outra
o Complexo de Lançamento 39
utilizado pelos vaivéns espaciais, pois
estas estruturas localizam-se muito
perto do SLC-41.
Depois de serem asseguradas todas as
medidas de segurança, a USAF deu
luz verde para a demolição das torres
que veio a acontecer a 14 de Outubro
de 1999. Depois das torres serem
abatidas, a Olshan iniciou um
processo de reciclagem. Durou mais
de oito semanas para cortar a torre em
pedaços que pudessem ser manejáveis
e posteriormente transportados para
um edifício situado em Port
Canaveral, onde foram recicladas.
Actualmente o SLC-41 é um dos mais
sofisticados existentes no planeta e
representa a maior alteração na
filosofia da indústria de foguetões dos
Estados Unidos nos últimos anos. O
SLC-41 foi transformado na primeira
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“clean pad” a ser utilizada pelos americanos. Este conceito passa por montar o foguetão num edifício de montagem em vez de se
montar o lançador por estágios na própria plataforma de lançamento como se fazia desde os primórdios do programa espacial
americano. Sendo montado no edifício de montagem, o lançador é posteriormente transportado para a plataforma de lançamento
algumas horas antes da ignição. A “clean pad” significa também que a utilização de grandes torres de serviço na plataforma de
lançamento deixam de ser necessárias. Da mesma forma, o espaço de tempo gasto na preparação dos lançadores fica mais reduzido e
deixam de existir problemas relacionados com as convencionais plataformas de lançamento que podem atrasar o início de uma
missão por vários meses.
O centro nevrálgico do SLC-41 é o denominado Atlas-V Spaceflight Operations Center (ASOC), combinando num só lugar o que
anteriormente estava espalhado por diversos locais. O edifício onde está localizado o ASOC era anteriormente utilizado para
processar os propulsores laterais de combustível sólido utilizados pelo Titan-IV, sendo completamente reformulado e expandido pela
Lockheed. Situado a 6,6 km da plataforma de lançamento, é neste edifício multiusos para onde o estágio Atlas-V e o estágio superior
Centaur são transportados logo após a chagada ao Cabo Canaveral e vindos das oficinas em Denver, Colorado. Aí, os técnicos da
Lockheed podem realizar vários testes nos estágios e depois armazená-los temporariamente até ser altura de serem transportados para
o edifício de montagem para serem preparados para o lançamento. No interior do ASOC também está situado o centro de controlo de
lançamento que alberga os técnicos oficiais da missão, as equipas de engenheiros da Lockheed, clientes e os técnicos que controlam
a contagem decrescente.
O centro de controlo possui doze consolas de controlo no primeiro andar destinadas à equipa que dirige o lançamento. Entre estas
consolas encontra-se a posição do Director de Lançamento, do Assistente do Director do Lançamento, as posições de controlo e
monitorização dos propolentes do Atlas e do Centaur, a posição do controlo de voo e de sistemas eléctricos do lançador, a posição de
controlo do software no solo, a posição de controlo das instalações eléctricas, posição de controlo ambiental, de segurança e do
monitor que controla os limites de emergência que podem ser atingidos. Ainda no primeiro andar do edifício existem duas salas,
situadas à direita da equipa que controla o lançamento, onde está localizada a rede de informática do computador principal e uma
estação de controlo operacional por satélite.
Lançamento

Data

Veículo

Missão

Local Lançamento

Plataforma
Lançamento

2012-019

4-Mai-12

531

AV-031

Cabo Canaveral

SLC-41

2012-033

20-Jun-12

401

AV-023

Cabo Canaveral

SLC-41

2012-046

30-Ago-12

401

AV-032

Cabo Canaveral

SLC-41

2012-071

11-Dez-12

501

AV-034

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-004

31-Jan-13

401

AV-036

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-008

11-Fev-13

401

AV-035

Vandenberg AFB

SLC-3E

2013-011

19-Mar-13

401

AV-037

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-023

15-Mai-13

401

AV-039

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-036

15-Jul-13

551

AV-040

Cabo Canaveral

SLC-41

2013-050

18-Set-13

531

AV-041

Cabo Canaveral

SLC-41

Carga
USA-235 ‘AEHF-2’
(38254 2012-019A)
USA-236 ‘NROL-38 Drake’
(38466 2012-033A)
RBSP-A
(38752 2012-046A)
RBSP-B
(38753 2012-046B)
USA-240 X-37B-1 'OTV-3'
(39025 2012-071A)
TDRS-11 ‘TDRS-K’
(39070 2013-004A)
Landsat-8 (LDCE)
(39084 2013-008A)
USA-241 ‘SBIRS-GEO 2’
(39120 2013-011A)
USA-242 ‘Navstar68 GPS-IIF-4’
(39166 2013-023A)
MUOS-2
(39106 2013-036A)
USA-246 ‘AEHF-3’
(39257 2013-050A)

No segundo andar do edifício existem três salas que albergam a equipa de engenheiros responsáveis pelo lançador, a equipa que
controla a carga transportada e a equipa principal de directores do lançamento. É nesta sala que se toma a decisão final de lançar ou
não lançar o Atlas-V. Ainda neste piso existem duas salas com lugares sentados e pontos de observação para engenheiros e clientes
observarem o decorrer da contagem decrescente e do lançamento.
A parede frontal da sala do centro de controlo está equipada com vários relógios, mostradores da contagem regressiva, emblemas e
um ecrã de vídeo que mostra várias imagens da plataforma de lançamento recolhidas de diferentes ângulos, além de vários gráficos
de diferentes dados.
Sendo controlados a partir do ASOC, o Atlas-V é montado no interior do VIF (Vertical Integration Facility). Este edifício, que
começou a ser construído em Janeiro de 1999, tem uma altura máxima de 90 metros e está localizado a 550 metros da plataforma de
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Estatísticas9
622º Lançamento de um Atlas desde 1957
332º Lançamento de um Atlas desde Cabo Canaveral
211ª Missão de um estágio Centaur
188ª Utilização de um Centaur por um foguetão Atlas
40º Lançamento de um Atlas-V desde 2002
64ª Missão de um Evolved Expendable Launch Vehicle
34ª Lançamento de um Atlas-V desde Cabo Canaveral
32º Lançamento de um Atlas 5 da United Launch Alliance
14º Voo da série 500 do Atlas-V
3º Atlas-V a voar na configuração 531
6º Atlas-V de 2013

lançamento. No seu interior está situado um guindaste de 60 t
com uma capacidade de levantar os diferentes segmentos do
Atlas-V e colocá-los na plataforma móvel de lançamento. Após a
verificação dos diferentes estágios no ASOC, estes são
transportados na horizontal para o VIF. O CCB segue em
primeiro lugar, seguido pela secção cilíndrica que compõe o
inter-estágio e do estágio Centaur. A última peça deste lego é a
secção “boat-tail”. As missões futuras serão também aqui
colocados os propulsores laterais de combustível sólido.

Após a montagem, o
lançador passa por mais
uma série de testes antes da carga a transportar ser entregue no VIF para montagem. O
satélite é processado e abastecido do seu combustível de manobra num local separado do
VIF e que tanto pode ser as instalações comerciais da Astrotech localizadas em Titusville, a
35 km de distância, ou então num edifício governamental caso se tratem de cargas militares
ou da NASA. Após o processamento o satélite é colocado no interior de um contentor de
segurança e protecção antes de deixar o e edifício de processamento e de iniciar a sua
viagem até ao SLC-41. No SLC-41 é levantado até ao nível superior do estágio Centaur e
colocado no seu topo. Segue-se um teste IST (Integration Systems Test) entre o foguetão
lançador e a sua carga para confirmar uma boa ligação entre os dois e que ambos estão
prontos para o lançamento. Segue-se o transporte até à plataforma de lançamento.
O VIF foi construído de forma a suportar ventos de furacão até uma velocidade de 225
km/h. Possui várias plataformas móveis que possibilitam o acesso às diferentes zonas do
foguetão e está equipado com uma porta reforçada com uma largura de 12,5 metros e uma
altura de 84 metros que se
recolhe
na
vertical,
permitindo o transporte dos
vários estágios do Atlas-V
para o interior do edifício e a
posterior saída do lançador
para a plataforma de lançamento. Na construção do VIF foram
utilizados 200 camiões de cimento (que equivaleram a 1.376 m3 de
cimento) para a construção das suas fundações e 3.250 t de aço para a
construção das suas paredes.

Lançamento
A montagem do foguetão Atlas-V no interior do edifício VAF foi
iniciada a 2 de Agosto de 2013 com a colocação do estágio Atlas na
plataforma de lançamento móvel. De seguida procedeu-se à colocação
dos três propulsores laterais de combustível sólido antes da colocação
do estágio Centaur no dia 13 de Agosto. O foguetão seria transportado
para o Complexo de Lançamento SLC-41 no dia 16 de Setembro,
emergindo do interior do edifício de integração às 1400UTC. A
plataforma de lançamento móvel é puxada por duas locomotivas
diesel que a deslocam numa distância de cerca de 550 metros até ao
local onde esta é assente no complexo de lançamento onde chegaria às
1449UTC.
A contagem decrescente final teria início às 0004UTC do dia 18 de
Setembro, ponde em marcha uma sequência de eventos que passaria
pelos preparativos dos sistemas de oxigénio e hidrogénio líquido do
estágio Centaur, testes do sistema de orientação do lançador,
preparativos do sistema de propulsão e do sistema hidráulico do
primeiro estágio, verificação das baterias para o fornecimento de
energia e testes do sistema de transmissão de banda C que serviria
para seguir a trajectória do lançador, além de um teste do sistema de
transmissão de banda S.
9

Tendo por base dados da Spaceflightnow.com em http://www.spaceflightnow.com/atlas/av040/status.html.
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O foguetão seria electricamente activado às 0230UTC, com o seu
sistema de orientação a ser submetido a uma série de testes que
terminariam pelas 0355UTC. Por outro lado, os sistemas de banda
C e de banda S também foram testados. Com a contagem
decrescente a entrar nas 4 horas finais, deu-se o teste das baterias
internas pelas 0304UTC. Devido ao perigo das operações que se
iriam iniciar com o abastecimento do lançador, pelas 0334UTC
são estabelecidos perímetros de segurança em torno da plataforma
de lançamento ao mesmo tempo que o sistema de supressão
sónica com a utilização de água é configurado.
A contagem decrescente entrava na sua primeira paragem prevista
a T-2h (0424UTC). Com o lançamento previsto para ter lugar às
0704UTC, esta pausa inicial teve como objectivo proporcionar à
equipa de lançamento alguma margem nos procedimentos da
contagem decrescente para resolverem algum problema ou
retomar alguma actividade que entretanto se houvesse atrasado.
Por esta altura, todos os trabalhos haviam sido finalizados na
plataforma de lançamento e como tal todos os técnicos
abandonavam o complexo.
O director de lançamento da ULA no denominado Atlas
Spaceflight Operations Center, consultava a sua equipa sobre os
procedimentos da contagem decrescente antes de entrar nas duas
horas finais de preparativos para o lançamento. Com todos os
operadores a responderem afirmativamente, a contagem
decrescente era retomada às 0454UTC (T-2h) fazendo-se os
preparativos finais para o abastecimento do Atlas-V. Estes
preparativos passaram pelo acondicionamento térmico da
plataforma de lançamento móvel sobre a qual assentava o
lançador. Este acondicionamento térmico tem como objectivo
diminuir o choque térmico resultante da passagem dos
propolentes criogénicos durante ao abastecimento do foguetão.
No seguimento destas operações, o mesmo tipo de
acondicionamento térmico ocorre nas condutas de transferência
para o estágio Centaur cujo abastecimento de oxigénio líquido
(LOX) tem início às 0508UTC. O LOX é abastecido a uma
temperatura de -183ºC.
Enquanto se inicia o abastecimento de LOX ao estágio Centaur,
decorre o acondicionamento térmico das condutas de LOX do
estágio Atlas cujo abastecimento se inicia às 0523UTC. Por outro
lado, às 0529UTC é iniciado o acondicionamento térmico das
condutas de hidrogénio líquido (LH2) que irão abastecer o estágio
Centaur.
Nesta altura os engenheiros do centro de controlo detectaram um
problema de transmissão com uma das válvulas de ventilação do
estágio Atlas. O problema não impediu a continuação dos
procedimentos de abastecimento e às 0546UTC procedia-se ao
acondicionamento térmico do motor do estágio Centaur. A equipa
especializada que analisa as anomalias durante a contagem
decrescente, recomendaria o seu prosseguimento às 0556UTC.
Pelas 0548UTC, as condições meteorológicas levavam a que o
lançamento não fosse autorizado pois havia a violação da regra de
presença de nuvens ‘cumulus’. Nesta fase, o lançamento
mantinha-se marcado para as 0704UTC, mas a janela de
lançamento prolongava-se por duas horas havendo assim uma
grande margem que permitiria adiar o lançamento para se
aguardar que o problema meteorológico se resolvesse.
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O acondicionamento térmico do sistema de hidrogénio foi
finalizado pelas 0554UTC e era dada luz verde para iniciar o
abastecimento do combustível criogénico a uma temperatura de 252,8ºC. O procedimento de abastecimento de LOX e de LH2 é
feito em três fases: inicialmente o abastecimento é feito com uma
velocidade de enchimento lenta, preparando o tanque para receber
os propolentes criogénicos, passando-se de seguida a uma
velocidade de enchimento rápida até atingir uma determinada
percentagem de volume, a partir do qual se atinge o volume
necessário para a missão que é mantido até aos momentos finais da
contagem decrescente evitando assim a perde de propolentes
devido à evaporação natural dos líquidos criogénicos. O
enchimento rápido do tanque de LOX do estágio Atlas terminou às
0608UTC e o enchimento rápido de LH2 do estágio Centaur foi
finalizado às 0614UTC, atingindo-se o nível de voo às 0626UTC.
Às 0645UTC, o satélite AEHF-3 começava a utilizar as suas
baterias internas para o fornecimento de energia e ás 0650UTC (T4m) a contagem decrescente entrava na sua última paragem
prevista. Pelas 0651UTC era anunciado que tanto o tanque de
LOX do estágio Atlas como os tanques de propolente do estágio
Centaur se encontravam com o volume de propolentes necessários
para a missão.
Nesta altura os ventos a grande altitude excediam os limites
impostos para o lançamento. Porém, estas condições não eram
consideradas como parte formal das regras meteorológicas e eram
avaliadas com o lançamento de balões meteorológicos. A paragem
na contagem decrescente seria prolongada para que as condições
meteorológicas sobre a plataforma de lançamento melhorassem.
Pelas 0752UTC era anunciada uma nova hora de lançamento que
agora iria ter lugar pelas 0810UTC. Entretanto, as condições
meteorológicas melhoravam permitindo assim que a missão podese ter início.
Com a Força Aérea dos Estados Unidos e a ULA a darem o seu
consentimento, a contagem decrescente era retomada às 0806UTC
(T-4m). A T-3m 30s (0806UTC), os sistemas pirotécnicos no solo
eram armados e a T-3m (0807UTC) as válvulas de ventilação dos
diversos tanques eram encerradas permitindo assim a
pressurização dos mesmos. Pelas 0808UTC (T-2m) ambos os
estágios do lançador começavam a utilizar as suas baterias internas
para o fornecimento de energia. O sistema sequenciador de
lançamento era iniciado a T-1m 55s (0808UTC) e a T-1m 30s
(0808UTC) o sistema de segurança do Atlas-V era armado. Este
sistema permitiria a destruição do veículo caso ocorresse algum
problema na fase inicial do lançamento.
O lançamento do Atlas-V/531 (AV-041) ocorria às 0810UTC. A
tabela e o quadro seguinte mostram as fases principais do
lançamento.
Todas as fases do lançamento decorreriam sem problemas, com o
estágio Centaur a ser colocado numa órbita de parqueamento com
um perigeu a 178 km, apogeu a 1041 km e uma inclinação orbital
de 27,5º. Após as duas queimas do estágio Cebtaur, o satélite
AEHF-3 seria colocado numa órbita supergeossíncrina com um
perigeu a 225 km, apogeu a 50.057 km e inclinação orbital de
20,52º. Posteriormente o satélite utilizaria o seu motor para atingir
a órbita geossíncrona operacional.
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1

Evento

Tempo (h:m:s)

Hora (UTC)

Ignição RD-180

-00:00:02,7

0809:58

Lançamento (Força / Peso> 1)

00:00:01,1

0810:00

Manobra de arfagem

00:00:05,4

0810:05

Mach 1

00:00:38,2

0810:38

Máxima pressão dinâmica

00:00:46,7

0810:46

Separação propulsores 1, 2

00:01:54,5

0811:54

Separação propulsores 3

00:01:56,0

0811:56

Separação carenagem

00:03:29,1

0813:29

Separação reactor de carga

00:03:34,1

0813:34

Final queima Atlas (BECO)

00:04:17,3

0814:17

Separação Atlas / Centaur

00:04:23,3

0814:23

5

1ª queima Centaur (MES1)

00:04:33,2

0814:33

6

Fim 1ª queima Centaur (MECO-1)

00:14:00,6

0824:00

7

2ª queima Centaur (MES2)

00:21:57,6

0831:57

8

Fim 2ª queima Centaur (MECO-2)

00:27:35,3

0837:35

9

Separação AEHF-3

00:50:58,3

0900:58

2

3

4
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Em Órbita

Quadro de Lançamentos Recentes
A seguinte tabela lista os lançamentos orbitais levados a cabo nos meses de Agosto e Setembro 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)

03 Ago. 1948:46 2013-039A
39221
Tanegashima, Yoshinobu LP2

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
01 Set. 1916
2013-046A
Jiuquan, LC43/603
2013-046B
2013-046C

39237
39239
39240
39241

07 Set. 0327
2013-047A
39246
MARS Wallops Island, LP-0B
11 Set. 2323:04 2013-048A
39249
GIK-1 Plesetsk, LC133/3
39250
39251
14 Set. 0500:00 2013-049A
39253
Uchinoura
18 Set. 0810:00 2013-050A
39256
Cabo Canaveral AFS, SLC-41
18 Set. 1558:02 2013-051A
39258
MARS Wallops Island, LP-0A
23 Set. 0307:17 2013-052A
39260
Taiyuan, LC9
25 Set. 0437
2013-053A
39262
Jiuquan
25 Set. 2058:50 2013-054A
39263
Baikonur, LC1 PU-5
29 Set. 1600:00 2013-055A
39265
Vandenberg AFB, SLC-4E

Em Órbita – Vol.13 – N.º 141 / Outubro de 2013

WGS-6
Delta-IV-M+(5,4) (D363)
Parâmetros orbitais não revelados
KOMPSat-5 (Arirang-5)
15A18 Dnepr-1 (5107681112)
(564 /543 / 97,6 / 95,71)
USA-245 (NROL-65)
Delta-IV Heavy (D363)
Parâmetros orbitais não revelados
Eutelsat-25B/Es'hail-1
Ariane-5ECA (L570/VA215)
(35791 / 35784 / 0,03 / 1436,14)
GSAT-7
(35821 / 35751 / 0,11 / 1436,08)
Amos-4
Zenit-3SLB/DM-SLB (SLB60.6/6L)
(35791 / 35780 / 0,05 / 1436,03)
YG-17 Yaogan Weixing-17A
CZ-4C Chang Zheng-4C (Y13)
(1100 / 1081 / 63,41 / 107,06)
YG-17 Yaogan Weixing-17B
(1100 / 1081 / 63,41 / 107,06)
YG-17 Yaogan Weixing-17C
(1100 / 1081 / 63,41 / 107,06)
LADEE
Minotaur-V
Em órbita lunar
Gonets-M (14)
14A05 Rokot/Briz-KM (4926391838/72519)
(1507 / 1482 / 82,48 / 115,86)
Gonets-M (16)
(1508 / 1493 / 82,49 / 115,99)
Gonets-M (17)
(1511 / 1493 / 82,49 / 116,03)
Hisaki (SPRINT-A)
Epsilon
(1156 / 952 / 29,72 / 106,27)
USA-246 'AEHF-3'
Atlas-V/531 (AV-041)
Parâmetros orbitais não revelados
Cygnus Orb-D 'G. David Low'
Antares-110
(414 / 411 / 51,65 / 92,81) Reentrou a 23 de Outubro de 2013
FY-3C Fengyun-3C
CZ-4C Chang Zheng-4C (Y12)
(828 / 827 / 98,8 / 101,45)
Kuaizhou-1
Kuaizhou
(299 / 274 / 96,66 / 90,25)
Soyuz TMA-10M
11A511U-FG Soyuz-FG (E15000-046)
(419 / 417 / 51,65 / 92,92)
CASSIOPE
Falcon-9 v1.1 (F1)
(1484 / 325 / 80,99 / 103,08)
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2013-055B

39266

2013-055C

39267

2013-055D

39268

2013-055E

39269

2013-055F

39270

2013-055G

39271

29 Set. 2138:10 2013-056A
39285
Baikonur, LC200 PU-39

CUSat-1
(1480 / 325 / 80,99 / 103,04)
DANDE
(1484 / 325 / 80,99 / 103,08)
POPACS-1
(1478 / 325 / 80,99 / 103,02)
POPACS-2
(1481 / 324 / 81 / 103,03)
POPACS-3
(1480 / 325 / 80,99 / 103,04)
CUSat-2
(1485 / 319 / 81,01 / 103,03)
Astra-2E
(35794 / 35779 / 0,1 / 1436,12)

8K82KM Proton-M/Briz-M (93539/99540)

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

Des. Int.

Veículo Lançador
01 Setembro
2013-046D
CZ-4C Chang Zheng-4C (Y13)

NORAD
39242

Designação

Local de Lançamento
Último estágio
Jiuquan, LC43/603

01 Setembro
2013-046E
CZ-4C Chang Zheng-4C (Y13)

39243

Último estágio
Jiuquan, LC43/603

01 Setembro
2013-046F
CZ-4C Chang Zheng-4C (Y13)

39244

Último estágio
Jiuquan, LC43/603

1998-067CZ

39245

(Destroço)

39247

(Destroço) P/L153
Vandenberg AFB, SLC-2W

39248

Último estágio
MARS Wallops Island, LP-0B

31 Maio

1967-053L
SLV-2 Agena-D (443)

07 Setembro
Minotaur-V

2013-047B

11 Setembro
2013-048D
39252
Briz-KM (72519)
14A05 Rokot/Briz-KM (4926391838/72519)GIK-1 Plesetsk, LC133/3
14 Setembro
Epsilon

2013-049C

39254

(Destroço)
Uchinoura

14 Setembro
Epsilon

2013-049D

39255

Último estágio
Uchinoura

18 Setembro
2013-050B
Atlas-V/531 (AV-041)

39257

Centaur (AV-041)
Cabo Canaveral AFS, SLC-41

18 Setembro
Antares-110

39259

Último estágio
MARS Wallops Island, LP-0A

39261

Último estágio
Taiyuan, LC9

2013-051B

23 Setembro
2013-052B
CZ-4C Chang Zheng-4C (Y12)

25 Setembro
2013-054B
39263
11A511U-FG Soyuz-FG (E15000-046)
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29 Setembro
2013-055H
Falcon-9 v1.1 (F1)

39272

(Destroço)
Vandenberg AFB, SLC-4E

São catalogados 13 objectos resultantes do lançamento 2013-055
29 Setembro
2013-055V
Falcon-9 v1.1 (F1)

39284

(Destroço)
Vandenberg AFB, SLC-4E

29 Setembro
2013-056B
39286
Briz-M (99540)
8K82KM Proton-M/Briz-M (93539/99540) Baikonur, LC200 PU-39
29 Setembro
2013-056C
39287
Tanque Briz-M (99540)
8K82KM Proton-M/Briz-M (93539/99540) Baikonur, LC200 PU-39
29 Setembro
2013-055W
Falcon-9 v1.1 (F1)

39288

(Destroço)
Vandenberg AFB, SLC-4E

São catalogados 6 objectos resultantes do lançamento 2013-055
29 Setembro
2013-055AB
Falcon-9 v1.1 (F1)

39293

(Destroço)
Vandenberg AFB, SLC-4E

15 Maio

1966-040BC
39284
SLV-2A Thor Agena-B (456 TA6)

(Destroço) Nimbus-2
Vandenberg AFB, 75-1-1

15 Maio

1966-040BD
39285
SLV-2A Thor Agena-B (456 TA6)

(Destroço) Nimbus-2
Vandenberg AFB, 75-1-1

29 Setembro
1968-081AG
Titan-IIIC (3C-5)

39296

(Destroço) Transtage
Cabo Canaveral, LC41

29 Setembro
1968-081AH
Titan-IIIC (3C-5)

39297

(Destroço) Transtage
Cabo Canaveral, LC41

29 Setembro
1968-081AJ
Titan-IIIC (3C-5)

39298

(Destroço) Transtage
Cabo Canaveral, LC41

29 Setembro
1968-081AK
Titan-IIIC (3C-5)

39299

(Destroço) Transtage
Cabo Canaveral, LC41

25 Dezembro
1992-093JR
11K77 Zenit-2 (67033306)

39300

(Destroço)
Baikonur, LC45 PU-1

São catalogados 6 objectos resultantes do lançamento 1992-093
25 Dezembro
1992-093JW
11K77 Zenit-2 (67033306)
19 Maio

39305

1994-029AER 39306
NB-52 (008) Pegasus/HAPS (005/F5)

(Destroço)
Baikonur, LC45 PU-1
(Destroço)
Edwards AFB, RW04/22

São catalogados 18 objectos resultantes do lançamento 1992-093
19 Maio

1994-029AFJ
39323
NB-52 (008) Pegasus/HAPS (005/F5)
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Lançamentos orbitais previstos para Novembro e Dezembro de 2013
Dia (UTC)

Lançador

Carga

Local

05 (0906:00)

PSLV-C25

MangalYaan

Satish Dawan SHAR, FLP

07 (0414:15)

11A511U-FG Soyuz-FG (Т15000-048)

Soyuz TMA-11M

Baikonur, LC1 PU-5

11 (2337:00)

8K82KM Proton-M/Briz-M (53541/88532) Globus-1M (3L)

Baikonur, LC81 PU-24

12 (2228:00)

Falcon-9 V1.1 (F2)

SES-8

Cabo Canaveral AFS, SLC-40

18 (1847:00)

Atlas-V/401 (AV-042)

MAVEN

Cabo Canaveral AFS, SLC-41

19 (2330:00)

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

21 (0711:29)

15A18 Dnepr-1 (5107681111)

Dubaisat-2, STSat-3, WNISAT-1 Dombarovskiy, LC13
SkySat-1, UniSat-5, AprizeSat-7
AprizeSat-8, BRITE-PL (Lem),
BPA-3, UWE-3, Delfi-n3Xt,
Triton-1, CINEMA-2, CINEMA-3,
Dove-4, FUNcube-1, GOMX-1,
eSt@r-2, PUCP-SAT 1, Humsat-D
BeakerSat (Eagle-1), Wren,
Pocket-PUCP, QBScout-1,
First-Move, CubeBug-2,
NEE-02 Kryasor, HiNCube,
ZACUBE-1, VELOX-P 2,
$50SAT (Eagle-2)

21

Rokot/Briz-KM (4925882031/72524)

Swarm (x3)

GIK-1 Plesetsk, LC133/6

25 (2053:04)

11A511U Soyuz-U (133)

Progress M-21M (ISS-35P)

Baikonur, LC31 PU-6

28

Strela (6309793560)

Kondor-E

Baikonur, LC175/59

30

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

Meridian (17L)

Plesetsk, LC43/4

??

Delta-IV-M+(5,4)

GPS-IIF SV-5

Cabo Canaveral AFS, SLC-37B

01 (1700:00)

CZ-3B/GIII Chang Zheng-3B/GIII (Y23)

Chang’e-3

Xichang, LC2

05

Atlas-V/501

NROL-39

Vandenberg AFB, SLC-3E

06

Ariane-5ECA (VA216)

Astra-5B, Amazonas-4A

CSG Kourou, ELA3

Novembro

Dezembro
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08

8K82KM Proton-M/Briz-M (93544/99546) Inmarsat-V-F1

Baikonur, LC200 PU-39

10

CZ-4B Chang Zheng-4B (Y12)

CBERS-3

Taiyuan, LC9

12

Falcon-9 v1.1

Thaicom-6

Cabo Canaveral AFS, SLC-40

15

GSLV-D5 (MkII)

GSAT-14

Satish Dawan SHAR, SLP

15

Antares-120

Cygnus Orb-1 (CRS1)
Flock-1 (x28)
LituanicaSAT-1

MARS Wallops Island, LP-0A

20

CZ-3B/E Chang Zheng-3B/E

Túpac Katari 'TKSat-1'

Xichang, LC2

20

372РН21Б Soyuz-STB/Fregat-MT (004/1040/VS06)

Gaia

CSG Kourou (Sinnamary), ZLS

23

11A511U Soyuz-U (143)

EgyptSat-2

Baikonur, LC31 PU-6

24

Soyuz-2-1/Volga (001/001)

SKRL-756 (I)
SKRL-756 (II)
AIST

GIK-1 Plesetsk, LC43/4

25

Rokot-M/Briz-KM (4923931130/72520)

Rodnik-S (x3)

GIK-1 Plesetsk, LC133/3

26

8K82KM Proton-M/Briz-M (93541/99543) Ekspress-AM5

Baikonur, LC81 PU-24

??

H-2A

ALOS-2 (SAR)
SPROUT
RISING-2
UNIFORM-1
SOCRATES

Tanegashima, Yoshinubo LP1

??

CZ-4B Chang Zheng-4B

GF-2 Gaofen-2
BRITE-PL-2 "Heweliusz"

Taiyuan, LC9

??

CZ-2D Chang Zheng-2D

SW-5 Shiyan Weixing-5

Jiuquan, LC43/603

??

CZ-2C Chang Zheng-2C

SJ-11 Shijian 11-06

Jiuquan, LC43/603

??

Safir-1B

Tadbir

Semnam
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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

08 Ago. 1810
12 Ago. 0345
13 Ago. 1000
03 Set.
06 Set.
10 Set.
10 Set.
10 Set.
10 Set.
10 Set.
10 Set.
10 Set.
12 Set.
12 Set.
15 Set.
19 Set.
19 Set.
19 Set.
22 Set.
26 Set.

Nome

Lançador

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

0616
Alvo radar
0520
????
MBRV (?)
????
MBRV (?)
????
Aegis KV
????
THAAD
????
THAAD
2110 (?)
2110 (?)
0920
0030
0032 (?) Aegis KV
0032 (?) Aegis KV
1001
Mk-21
1033
Mk-21
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Silver Sparrow
Bulava
????
eMRBM
SM-3
THAAD
THAAD
Trident D-5
Trident D-5
Trident D-5
Trident D-5
Agni-V
ARAV-C++
SM-3-1B
SM-3-1B
Minuteman-III
Minuteman-III

Local

Apogeu (km)

White Sands
Chandipur
Wallops Island

282
151

F-15, Mar Mediterrâneo 150 (?)
K-550, Mar Branco
100 (?)
Ilha de Wake
300 (?)
C-17, Oceano Pacífico
300 (?)
USS Decatour, Oc. Pacífico 300 (?)
Ilha de Meck
100 (?)
Ilha de Meck
100 (?)
SSBN, Oceano Atlântico 1000 (?)
SSBN, Oceano Atlântico 1000 (?)
SSBN, Oceano Atlântico 1000 (?)
SSBN, Oceano Atlântico 1000 (?)
Ilha de Wheeler, IC4
800 (?)
Kauai
150 (?)
USS Laje Erie
150 (?)
USS Laje Erie
150 (?)
Vandenberg AFB, LF10 1300 (?)
Vandenberg AFB, LF09 1300 (?)
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Cronologia Astronáutica (XCII)
Por Manuel Montes
-1954: É publicado o artigo "A Comparative Analysis of the Performance of Long-Range Hypervelocity Vehicles". Neste trabalho
preparado por H. Julian Allen, Alfred J. Eggers, Jr., e Stanford E. Neise, do Centro Ames, são analisados os prós e contras dos
veículos de reentrada balísticos, de deslizamento e planadores. Será a base da decisão que irá definir as futuras características
aerodinâmicas da primeira nave tripulada americana.
-1954: O Dr. U. Stan propõe um foguetão lunar. Funcionaria segundo um curioso princípio: carregado de bombas nucleares no
interior de um cilindro, estas explodiriam uma a uma na parte traseira do foguetão. Um sistema deflector aproveitaria o impulso,
acelerando a nave para a frente. Trata-se de um claro precedente do futuro projecto militar Orion.
-Janeiro de 1954: A RAND Corporation avança na sua proposta de satélite de reconhecimento (Projecto Feed Back). Insinua-se
órbita retrógrada de 83 graus, a cerca de 300 milhas náuticas de altitude, permitindo uma vida útil de pelo menos 1 ano. A citada
órbita proporcionaria uma cobertura completa da URSS devido aos avanços na precessão de 1 grau diário. Em relação ao foguetão,
usaria um sistema de duas etapas, a primeira das quais teria quatro motores, dois destes móveis, e a segunda um só fixo. O satélite
utilizaria um sistema de televisão desenvolvido pela RCA, cujas imagens ficariam gravadas em fita magnética e depois seriam
transmitidas ao sobrevoar solo amigo. O mesmo veículo poderia usar-se como observatório astronómico, para estudar a atmosfera
terrestre o para analisar os raios cósmicos de maneira contínua.
-Janeiro de 1954: O crescente peso das bombas termonucleares soviéticas obrigará a aumentar a potência do míssil R-7 para poder
impulsionar 5.400 kg a 8.500 km de distância. As principais alterações no desenho inicial deverão produzir-se na área de
propulsão. O veículo terá uma massa de 283.000 kg no lançamento e um impulso de 400.000 kg, com o que Glushko se verá
obrigado a redefinir os seus objectivos e a substituir os motores RD-105 e 106 (baseados num desenho de alto impulso) por outros
mais inovadores, baseados no velho protótipo RD-140. Cada novo motor dos aceleradores (RD-107) terá quatro câmaras de
combustão e um impulso de 83.000 kg. Os engenheiros chamar-lhe-ão produto 8D74. Para o estágio central, um RD-108 de
características parecidas (8D75) irá desenvolver 75.000 kg de impulso. A existência de várias câmaras de combustão responde à
impossibilidade de manter um funcionamento estável numa Sá de maiores dimensões para o impulso requerido. Os RD-107 e 108
começarão a ser definidos com detalhe em Março de 1954. Para o controlo da trajectória do míssil, serão adicionados diversos
motores auxiliares (verniers), cada um com um impulso de 2.500 kg. A sua alta fiabilidade fará que no futuro sejam utilizados
como base para do desenvolvimento dos sistemas de propulsão de etapas superiores em diversos foguetões espaciais.
-15 de Janeiro de 1954: Despega desde White Sands o foguetão-sonda Hermes A-3A número 7. Perde o controlo aos 53 segundos
do lançamento.
-23 de Janeiro de 1954: Korolev tenta conseguir apoios para a sua ideia de um satélite artificial. Fala com Keldysh para que o
esforço seja coordenado entre o centro NII-4 e o Departamento de Física Aplicada. A 7 de Fevereiro, menciona a questão ao
ministro Ustinov, que aceita examina-la quando tenha uma proposta formal.
-24 de Janeiro de 1954: Eisenhower reconhece perante o Conselho de Segurança Nacional que é difícil determinar o nível de gastos
militares devido à falta de informação sobre as capacidades soviéticas.
-27 de Janeiro de 1954: É lançado desde Cabo Canaveral o míssil Redstone RS-2. Esta vez, o voo decorre de forma totalmente
normal e alcança cerca de 275 km de distância. O veículo supera Mach 5.
-10 de Fevereiro de 1954: O Teapot Committee dá a conhecer o seu relatório sobre mísseis. Recomenda-se um programa de choque
para construir o quanto antes o primeiro míssil balístico intercontinental americano. O ICBM Atlas, depois dos avanços em matéria
de bombas termonucleares, que supuseram uma enorme redução na sua massa, parece mais próximo do que nunca. Já não serão
necessários tantos motores no primeiro estágio. Porém, as propostas do comité são tão ambiciosas que se dúvida se a companhia
construtora, Convair, pode encarregar-se da tarefa. Espera-se que o veículo operacional esteja pronto em oito anos. O General de
Brigada Bernard Schriever encarregar-se-á de dirigir o projecto. Os testes nucleares de 1 de Março reforçarão as possibilidades de
êxito do Atlas, já que o menor peso das ogivas e a sua maior potência permitem relaxar a precisão no tiro do míssil. Assim, as
dimensiones dos veículos poderão reduzir-se até os 22,5 metros de altura e 3 m de diâmetro. Utilizará três motores.
-21 de Fevereiro de 1954: Os franceses lançam o segundo exemplar do seu foguetão-sonda Véronique-NA desde Hamaguir, na
Argélia, uma melhoria substancial do Véronique-N. A série, composta por quatro foguetões, contempla o prolongamento do corpo
num 1 metro para albergar uma maior quantidade de propergóis, assim como modificações no injector do motor para uma maior
estabilidade. Depois do Véronique-NA-15 falhar devido a um defeito no gerador no dia anterior, o NA-14 alcança 135 km de
altitude.
-Março de 1954: Os novos bombardeiros Mya-4 representam uma ameaça para os Estados Unidos. Por isso, Eisenhower pode ao
Scientific Advisory Committee que o aconselhe sobre quais as novas tecnologias que poderão ser empregues para evitar um ataque
surpresa.
-1 de Março de 1954: A RAND Corporation reúne todos os relatórios produzidos durante o Project Feed Back publica-os em dois
volumes, ficando à disposição da US Air Force. A principal recomendação é o início imediato de um programa de reconhecimento
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fotográfico desde o espaço, equipado com um sistema de televisão e um sistema óptico de 38 polegadas de longitude focal. A
resolução prevista desde uma órbita baixa é de menos de 50 metros. O programa (WS-117L) deveria levar-se a cabo sobre um
estrito segredo para evitar repercussões de carácter internacional. Espera-se um custo de 165 milhões de dólares. O relatório final
também menciona o prometedor uso de satélites para a escuta de sinais radioeléctricos.
-16 de Março de 1954: Um bom número de especialistas científicos reúne-se sobre a tutela de Korolev para dar os últimos toques a
uma proposta formal de lançamento de um satélite artificial. Uma vez redigida, a 24 de Março Keldysh consegue o apoio da
Academia das Ciências.
-17 de Março de 1954: Von Braun inicia uma série de contactos com os seus superiores sobre a possibilidade de utilizar o míssil
Redstone como base para um lançador de satélites.
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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