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Lançamentos orbitais em Abril de 2020
O mês de Abril termina com um total de 5 lançamentos orbitais, um dos quais não atingiu a órbita terrestre,
tendo sido colocados em órbita 63 satélites.
Até 30 de Abril, terão sido realizados 491 lançamentos orbitais neste mês, o que corresponde a uma média de
7,9 lançamentos e a 8,8 % do total de lançamentos bem sucedidos realizados desde 4 de Outubro de 1957 - o
mês de Janeiro é o mês com menos lançamentos orbitais com uma média de 5,5 lançamentos por mês de
Janeiro, correspondendo a 6,1% do total de lançamentos e o mês de Dezembro é o mês com mais lançamentos
orbitais, correspondendo a 10,5% dos lançamentos e a uma média de 9,4 lançamentos por mês de Dezembro
desde 1957.
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O número de lançamentos orbitais bem sucedidos levados a cabo em 2020 (26) corresponde a 0,47% do total
de lançamentos orbitais realizados desde 4 de Outubro de 1957.
Nesta altura prevê-se que 2020 possa chegar aos 194 lançamentos orbitais.
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Rússia lança Soyuz MS-16 para a ISS
A Corporação Espacial Russa, Roscosmos, levou a cabo o lançamento da cápsula espacial tripulada Soyuz
MS-16 (Союз МC-16) às 0805:06,463UTC do dia 9 de Abril de 2020, transportando a bordo três novos
membros para a Expedição 62/63 a bordo da estação espacial internacional onde deverão permanecer
durante 196 dias.
O lançamento da Soyuz MS-16 (11F732A48 nº 745) foi levado a cabo pelo foguetão 14A14-1A Soyuz-2.1a
(V15000-042) a partir da Plataforma de Lançamento PU-6 do Complexo de Lançamento LC31 (17P32-6)
'Vostok' do Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão. Este foi o primeiro lançamento tripulado de um foguetão
14A14-1A.
Com uma massa de 7.220 kg, a Soyuz MS-16 foi colocada numa órbita inicial com um perigeu a 199,94 km,
apogeu a 242,95 km, inclinação orbital de 51,67° e período orbital de 88,629 minutos. As manobras de
aproximação e acoplagem com a ISS têm uma duração de quatro órbitas, com a acoplagem com módulo
Poisk a ter lugar às 1413:18UTC do mesmo dia do lançamento.

A tripulação principal da Soyuz MS-16 é composta pelos cosmonautas Anatoli Alexeievich Ivanishin
(Анатолий Алексеевич Иванишин), Comandante - Rússia) e Ivan Viktorovich Vagner (Иван Викторович
Вагнер), Engenheiro de Voo nº 1 - Rússia) e pelo astronauta Christopher John Cassidy, Engenheiro de Voo
nº 2 - EUA.
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Anatoli A. Ivanishin nasceu a 15 de Janeiro de 1969 em Irkutsk e esta é
a sua terceira missão espacial orbital, sendo o 200.º ser humano
(juntamente com Christopher Cassidy) e o 44.º cosmonauta Russo a
realizar três missões espaciais orbitais. Foi seleccionado para
cosmonauta a 29 de Maio de 2003, tendo iniciado o seu treino a 16 de
Junho desse ano. A 5 de Julho de 2005 foi-lhe atribuída a classificação
de 'Cosmonauta Teste'. O seu primeiro voo espacial teve lugar entre 14
de Novembro de 2011 e 27 de Abril de 2012, sendo Engenheiro de Voo
nº 1 da Soyuz TMA-22 num voo com um total de 165 dias 7 horas 31
minutos e 31 segundos, servindo na Expedição 29/30. Anatoli Ivanishin
foi o 521.º ser humano e o 111.º cosmonauta russo (juntamente com
Anton Nikolayevich Shkaplerov) a realizar um voo espacial orbital. A sua
segunda missão espacial decorreu entre 7 de Julho e 30 de Outubro de
2016, servindo como Comandante a bordo da Soyuz MS e participando
na Expedição 48/49. Esta missão teve uma duração de 115 dias 2 horas
21 minutos e 43 segundos, sendo o 342.º ser humano e o 76.º
cosmonauta russo a realizar dois voos espaciais orbitais. No total, e antes
da missão Soyuz MS-16 - Expedição 62/63, Anatoli Ivanishin acumulou
um total de 280 dias 9 horas 53 minutos e 4 segundos de experiência em
voo espacial.
Ivan V. Vagner realiza a sua primeira missão espacial orbital, sendo o
563.º ser humano e o 123.º cosmonauta Russo a realizar um voo espacial
orbital. Nasceu a 10 de Julho de 1985 em Severoonezhsk, região de
Arkhangelsk, e foi seleccionado para cosmonauta a 12 de Outubro de
2010.
Christopher John Cassidy nasceu a 4 de Janeiro de 1970 em Salem,
Massachusetts, e é o 200.º ser humano (juntamente com Anatoli
Ivanishin) e o 146.º astronauta dos Emirados Árabes Unidos a realizar
três missões espaciais orbitais. Foi seleccionado para astronauta da
NASA a 6 de Maio de 2004, fazendo parte do Grupo 19. A sua primeira
missão espacial decorreu entre 15 e
31 de Julho de 2009 a bordo do
vaivém espacial OV-105 Endeavour.
Servindo como Especialista de
Missão, o objectivo da missão STS127 foi o transporte e instalação do
terceiro componente do Japanese
Exposed Facility (JEM EF) no módulo
japonês Kibo na estação espacial
internacional. A missão teve uma duração de 15 dias 16 horas 44 minutos
e 57 segundos, com Christopher Cassidy a tornar-se no 496.º ser humano
e no 317.º astronauta dos Estados Unidos (juntamente com Douglas
Gerald Hurley, Thomas Henry Marshburn e Timothy Lennart Kopra) a
realizar um voo espacial orbital. A segunda missão espacial de
Christopher Cassidy decorreu entre 28 de Março e 11 de Setembro de
2013, sendo lançado a bordo da Soyuz TMA-08M e servindo como
Engenheiro de Voo nº 2. Christopher Cassidy participou na Expedição
32/33. A sua segunda missão espacial teve uma duração de 166 dias 6
horas 15 minutos e 8 segundos, tornando-se no 331.º ser humano e no
232.º astronauta dos Estados Unidos a realizar duas missões espaciais
orbitais. No total, e antes da missão Soyuz MS-16 - Expedição 62/63, Christopher Cassidy acumulou 183
dias 23 horas 0 minutos e 5 segundos de experiência em voo espacial.

Em Órbita – Vol.14 – N.º 143 / Maio de 2020

6

Em Órbita

Devido a problemas médicos, a tripulação principal Russa composta por Nikolai Vladimirovich Tikhonov e
Andrei Nikolayevich Babkin foi substituída pela tripulação suplente a 19 de Fevereiro de 2020. Nikolai Tikhonv
e Andrei Babkin irão agora tripular a Soyuz MS-17 juntamente com Stephen Gerard Bowen, e cujo
lançamento está previsto para 14 de Outubro de 2020.
Anatoli Ivanishin, Ivan Vagner e Christopher Cassidy farão parte da Expedição 62 juntamente com Oleg
Skripochka (Rússia), Jessica Meir (EUA) e Andrew Morgan (EUA). Após o regresso destes à Terra, Ivanishin,
Vagner e Cassidy farão parte da Expedição 63. Christopher Cassidy irá assumir o comando da ISS e a
tripulação irá ainda contar com Nikolai Tikhonov, Andrei Babkin e Stephen Bowen, que serão lançados a
bordo da Soyuz MS-17.
A tripulação suplente era composta pelos cosmonautas Sergei Nikolayevich Rizhikov (Сергей Николаевич
Рыжиков) - Comandante, Rússia; Andrei Nikolayevich Babkin (Андрей Николаевич Бабкин) - Engenheiro
de Voo nº 1, Rússia, e pelo astronauta Stephen Gerard Bowen - Engenheiro de Voo nº 2, EUA.

Preparativos e lançamento
As duas tripulações da Soyuz MS-16 chegaram ao Cosmódromo de Baikonur a 24 de Março de 2020,
viajando em aviões separados. No Aeroporto de Krainy, as tripulações foram recebidas por dignitários da
Corporação Espacial RKK Energia, da Corporação Estatal Roscosmos, por representantes da cidade de
Baikonur e por responsáveis pelo Centro de Treino de Cosmonautas 'Yuri Gagarin'.
As cerimónias protocolares na cidade de Moscovo antes da partida para Baikonur foram restritas apenas aos
tripulantes para evitar a contaminação pela Covid-19. No dia 23 de Março as duas tripulações visitaram o
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escritório de Yuri Gagarin nas instalações do Museu do Centro de Treino de Cosmonautas, depositando de
seguida flores no monumento ao primeiro ser humano a viajar no espaço.

A 13 de Março estavam finalizados os testes na câmara de vácuo da Soyuz MS-16 e a 20 de Março foram
realizados os testes de iluminação dos painéis solares da cápsula espacial.
Com a chegada ao Cosmódromo de Baikonur, as duas tripulações dão início à fase final do seu treino e
preparativos para o lançamento. No cosmódromo, os cosmonautas e astronautas experimentam a 25 de
Março os seus fatos espaciais pressurizados Sokol-KV bem como os seus assentos personalizados no
interior da cápsula espacial, familiarizam-se com a documentação de bordo e levam a cabo vários testes com
os sistemas da Soyuz MS-16, participando também em cerimónias protocolares. As tripulações verificaram
o equipamento de serviço, familiarizando-se com a documentação a bordo, estudaram o programa de voo e
a lista de carga a ser transportada para a ISS. As tripulações praticaram as manobras de aproximação manual
à ISS, verificaram os kits de hardware científico, ensaiaram as operações balísticas, etc.
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A 26 de Março teve lugar uma reunião da Comissão de Gestão Técnica no final da qual foi tomada a decisão
de se proceder ao abastecimento da Soyuz MS-16 com os gases de pressurização e propelentes necessários
para as suas manobras orbitais.
A 29 de Março estavam finalizadas as operações de abastecimento da Soyuz MS-16 (haviam sido iniciadas
dois dias antes) e a cápsula espacial era transportada para as instalações de teste e montagem da Área 254
(MIK 254), sendo instalada na plataforma de trabalho para ser preparada para a sua acoplagem com o
compartimento de transferência. O compartimento de transferência é um módulo cilíndrico que serve como
ligação física entre a carga do lançador e o último estágio Blok-I, servindo também como ponto de apoio das
duas metades da carenagem de protecção da carga. Os trabalhos de acoplagem entre a Soyuz MS-16 e o
compartimento de transferência decorreram a 30 de Março.

No dia 1 de Abril os especialistas da Corporação RKK Energia procederam à inspecção visual da cápsula
espacial e posteriormente, este foi colocada no interior da carenagem de protecção constituindo assim o
denominado Módulo Orbital que é composto pela cápsula espacial Soyuz MS-16, pelo módulo de
transferência e pela carenagem de protecção.
Ainda no dia 1 de Abril os cosmonautas e astronautas levaram a cabo sessões de treino de aproximação à
ISS, realizando posteriormente alguns exames médicos. Além dos treinos de preparação para a missão, a
tripulação principal levou a cabo algumas actividades protocolares, entre as quais a plantação de uma árvore
por parte do cosmonauta Ivan Vagner simbolizando o seu primeiro voo espacial.
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As duas tripulações procederam à inspecção da Soyuz MS-16 no seu modo de voo a 3 de Abril,
familiarizando-se com a arrumação do equipamento no interior do módulo de regresso e verificando a
operacionalidade dos sistemas de bordo.
Após a inspecção por parte das tripulações, o Módulo Orbital contendo a cápsula espacial Soyuz MS-16 foi
transportada das instalações de processamento e teste MIK-254 para as instalações de integração e
montagem do foguetão lançador.
Entre os dias 3 e 4 de Abril procedeu-se à montagem final do foguetão lançador da Soyuz MS-16. O processo
de montagem iniciou-se com a integração do sistema de emergência com o topo do Módulo Orbital contendo
a cápsula espacial Soyuz MS-16 que havia sido transportado no dia anterior das instalações de
processamento e teste MIK-254 para as instalações de integração e montagem do foguetão lançador.
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Terminada a montagem do sistema de emergência, o conjunto foi acoplado com o último estágio (Blok-I) do
foguetão lançador e posteriormente com o estágio central (Blok-A). No dia 4 teve lugar a reunião da Comissão
Estatal e da Comissão Técnica que analisaram todos os preparativos para o lançamento tanto relacionados
com a tripulação, bem como com a cápsula espacial Soyuz MS-16, com o foguetão lançador 14A14-1A
Soyuz-2.1a e com as instalações de lançamento do Complexo de Lançamento LC31 e da Plataforma de
Lançamento PU-6 (17P32-6) 'Vostok'. No final desta reunião foi dada autorização para se proceder com o
transporte do lançador para a plataforma de lançamento.

Às primeiras horas da manhã do dia 6 de Abril, o foguetão 14A14-1A Soyuz-2.1a (V15000-042) foi removido
do interior das instalações de integração e montagem MIK-40 e transportado via caminho-de-ferro para a
Plataforma de Lançamento PU-6.
O transporte do foguetão é feito na vertical ao longo de vários quilómetros que separam as instalações MIK254 do Complexo de Lançamento. Chegado ao complexo de lançamento, o lançador é elevado
hidraulicamente e colocado sobre o fosso das chamas, iniciando-se assim dois dias de preparação para o
lançamento.
A 8 de Abril teve lugar em Baikonur a reunião da Comissão Estatal e da Comissão Técnica que analisou os
preparativos para o lançamento da Soyuz MS-16. No final da reunião foi aprovada a constituição da tripulação
principal e da tripulação suplente da Soyuz MS-16.
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O lançamento da Soyuz MS-16 decorreu sem problemas e a cápsula espacial foi colocada na órbita prevista,
iniciando assim a sua «perseguição» de duas órbitas à ISS.
O foguetão Soyuz-2.1a deixa a plataforma de lançamento a T=0s, iniciando um voo vertical durante alguns
segundos até executar uma manobra de arfagem que o coloca na trajectória correcta para a sua inserção
orbital. A separação do sistema de emergência ocorreu a T+1m 53,51s, com a separação dos quatro
propulsores laterais de combustível líquido (que compõe o primeiro estágio do lançador) a ter lugar a T+1m
57,85s.
A separação das duas metades da carenagem de protecção ocorre a T+2m 33,36s. A atmosfera é já
demasiado rarefeita e a carenagem representa uma massa desnecessária, sendo então descartada e
expondo a Soyuz MS-16. O final da queima do segundo estágio (Blok-A) ocorre a T+4m 47,30s e a separação
entre o segundo e o terceiro estágio ocorre a T+4m 47,70s, altura em que o terceiro estágio (Blok-I) entra em
ignição. A separação da grelha que faz a ligação entre o segundo e o terceiro estágio ocorre a T+4m 56,31s.
Esta grelha permite a exaustão dos gases que resultam da ignição do terceiro estágio enquanto que este
ainda permanece ligado com o segundo estágio.
O final da queima do terceiro estágio ocorre a T+8m 46,22s e a separação entre a Soyuz MS-16 e o estágio
Blok-I ocorre a T+8m 49,52s.
O impacto no solo do sistema de emergência teve lugar na Área nº 67 localizada no Distrito de Karaganda,
Cazaquistão. O sistema de emergência tem uma massa de 1.935 kg. O impacto no solo terá ocorrido a 47.º
18’ N – 67.º 14’ E. O impacto no solo dos propulsores que constituíram o primeiro estágio teve lugar na Área
nº 49 e na Área nº 70 localizadas no Distrito de Karaganda, Cazaquistão, a uma distância de cerca de 348
km. A carenagem de protecção acabou por cair na Área nº 69 localizada no Distrito de Karaganda a uma
distância de cerca de 527 km, enquanto que o segundo estágio impactou nas Áreas nº 306 e 307 localizada
no Distrito de Altai, República de Altai (Rússia) – Distrito de Cazaquistão Este (Cazaquistão), a uma distância
de cerca de 1.570 km. A secção de ligação entre o 2.º e o 3.º estágio acabou por impactar na Área nº 309
localizada no Distrito de Altai, República de Altai (Rússia) – Distrito de Cazaquistão Este (Cazaquistão).
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Para chegar à estação espacial internacional a Soyuz MS-16 realiza várias manobras em órbita. As duas
primeiras manobras são realizadas pouco 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. 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.
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 propelente, 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 MS-16 mas primeiro verificam que não existe qualquer fuga de ar entre esse
módulo e o módulo de regresso onde se encontram. Entretanto, são também levados a cabo outros testes
automáticos tal como acontece com o auto-teste do sistema de encontro e acoplagem KURS. Os sensores
angulares BDUS são também testados e a cápsula é colocada na atitude apropriada em órbita ao mesmo
tempo que é colocada numa lenta rotação sobre o seu eixo longitudinal para evitar o aquecimento excessivo
de um doa seus lados (após ser testado o sistema de controlo rotacional manual).

Após se verificar que não existem fugas entre o módulo orbital e o módulo de descida, a tripulação pode
então entrar no módulo orbital e despir os seus fatos pressurizados. Em antecipação das duas primeiras
manobras orbitais, a cápsula espacial recebe então os dados relativos às queimas que o seu motor terá de
efectuar. Entretanto, a tripulação activa o sistema de purificação de ar SOA no interior do módulo orbital ao
mesmo tempo que desactiva esse sistema no módulo de descida.
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O veículo Soyuz MS (11F732A48)
Externamente não existem diferenças significativas entre a Soyuz MS e a Soyuz TMA-M. AS melhorias
introduzidas na Soyuz MS centram-se principalmente ao nível dos sistemas de comunicações e de
navegação com a introdução de modernos dispositivos electrónicos.
Se a Soyuz TMA-M surgiu como uma versão melhorada da Soyuz TMA, o mesmo acontece com a Soyuz
MS em relação à versão anterior. As modificações introduzidas na Soyuz TMA-M tiveram 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; e aumentar as capacidades
de carga através de uma redução de massa dos sistemas de bordo. Assim, 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
foi reduzido até 105 W (em
vez de 402W).
A Soyuz MS introduz um
novo sistema de navegação
Kurs, um novo sistema de
comunicação via rádio, a
utilização
do
sistema
GPS/GLONASS
para
navegação, e a utilização de
um sistema de comunicações
de
proximidade
para
navegação relativa.

aspecto

externo

no

que
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Na Soyuz MS é utilizado um computador central introduzido na versão TMA-M (TsVM-101 - 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.
A Soyuz MS pode permanecer durante 215 dias acoplada à estação espacial internacional. Esta permanência
é limitada devido à natureza corrosiva dos propelentes utilizados nas manobras orbitais que levam à
degradação dos tanques e dos sistemas de propelente com o passar do tempo.
As modificações e melhorias levadas a
cabo entre a Soyuz TMA-M e a Soyuz
MS tiram partido da comunalidade entre
os veículos Soyuz e os veículos de carga
Progress, pois é nestes veículos que são
primeiramente
ensaiadas
as
modificações
antes
de
serem
introduzidas nos veículos tripulados.
As principais alterações na Soyuz MS
dão-se na substituição do sistema de
comunicações por rádio Kvant-V, de
fabrico ucraniano, por um Sistema
Unificado de Comando e Telemetria,
terminando com a dependência da
Rússia no que diz respeito ao fabrico de
antenas, alimentadores e sistemas
electrónicos que provinham da Ucrânia.
O novo sistema de comando e telemetria
é capaz de utilizar o sistema de comunicações geostacionário Luch para o envio de telemetria para o solo e
para a recepção de comandos na parte orbital durante a qual não se encontra sobre território russo. Assim,
com este novo sistema de comunicações a Soyuz MS é capaz de se manter em contacto com o centro de
controlo durante 70% da sua órbita, ao contrário dos 10 a 20 minutos do que era capaz anteriormente.
Outra grande melhoria na Soyuz MS é a
implementação
da
Ligação
de
Comunicações de Proximidade com a
estação espacial durante as manobras
de aproximação para garantir uma
navegação relativa como uma fonte
adicional de dados. A Soyuz MS está
equipada com receptores GPS e
GLONASS para determinação precisa
do tempo, calculo do vector de estado e
determinação orbital, permitindo assim
uma maior precisão das manobras
orbitais (queimas), mesmo pelo próprio
veículo de forma automática, não necessitando do seguimento por radar que somente é possível quando o
veículo passava sobre as estações terrestres.
A Soyuz MS também alberga um novo sistema de câmaras e utiliza a transmissão digital de vídeo para assim
enviar imagens de melhor qualidade para a estação espacial e para o solo no processo de seguimento das
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manobras de aproximação e acoplagem. Em vez do sistema analógico Klyost, o veículo utiliza um sistema
de televisão que permite que o vídeo seja transmitido como parte do fluxo de dados através da ligação de
comunicações espaciais.
O novo sistema de navegação Kurs é uma melhoria significativa da nova geração em relação à anterior
geração, deixando o sistema Kurs-A e introduzindo o sistema Kurs-NA. O sistema Kurs utilizado nos veículos
Soyuz e Progress, é um sistema de rádio que permitem a realização automática das manobras de
aproximação e acoplagem com a estação espacial. O sistema utiliza a emissão de sinais enviados pelo
veículo alvo que podem ser recebidos por várias antenas no veículo perseguidor para determinar a distância
e os ângulos para iniciar o encontro a uma distância de 200 km. O sistema Kurs-NA elimina todos os
componentes de fabrico ucraniano e permite uma significativa redução de peso ao mesmo tempo que
aumenta as capacidades do sistema. O novo sistema necessita somente de uma antena e fornece medições
mais precisas durante as manobras de aproximação e acoplagem.
A Soyuz MS está também equipada com uma nova unidade de controlo Burk que substitui o anterior sistema
que já não se encontra em produção. São também utilizadas novas unidades BDUS-3A para o sistema de
controlo de atitude da Soyuz MS e um novo sistema de iluminação com luzes LED para a aproximação final
à ISS.
O sistema de fornecimento de energia é mais eficiente do que o seu predecessor utilizando células solares
de elevada eficiência e os propulsores de manobra no exterior no veículo encontram-se em novas posições,
tornando o sistema mais robusto.
A Soyuz MS 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 7.080 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 m 3. 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/s . Tal como o seu
antecessor, o veículo Soyuz MS é
composto por três módulos: o Módulo
Orbital, o Módulo de Reentrada e o
Módulo de Propulsão e Serviço.
O Módulo Orbital (Botivoi Otsek) – 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 m 3. 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 retro-foguetões que iniciam o regresso à Terra.
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O Módulo de Reentrada (Spuskaemiy Apparat) – 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 m 3.
Possui 6 motores de controlo com uma força de 10 kgf que utilizam N 2O4 e UDMH como propelentes. 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. 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.
O Módulo de Propulsão e Serviço
(Priborno-agregatniy Otsek) – 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 propelentes. 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 m 2.

O foguetão 14A14-1A Soyuz-2.1a
Desde o início que o foguetão Soyuz-2.1a foi projectado para ser um veículo de lançamento tripulado. Porém,
os atrasos na sua introdução levaram à criação do foguetão Soyuz-FG para colmatar o fosso entre o foguetão
11A511U Soyuz-U e o 14A14-1A Soyuz-2.1a.
Os foguetes 11A511U Soyuz-U e 11A511U-FG Soyuz-FG usavam sistemas de controle de voo analógicos.
Estes sistemas foram incapazes de rolar o lançador para a trajectória correcta após o lançamento. Assim,
estes veículos eram literalmente apontados na plataforma de lançamento para o seu azimute de voo correcto,
de modo que tudo o que o foguetão tinha que fazer depois da descolagem era simplesmente inclinar-se para
a trajectória adequada.
Como tal, o sistema de abortamento de lançamento da nave Soyuz MS foi projectado para que, se detectasse
uma alteração na orientação do foguetão, accionasse o sistema de abortagem para resgatar a cápsula
tripulada. Mas o Soyuz-2.1a usa sistemas digitais de controle de voo e executa uma rotação para se alinhar
ao azimute de lançamento correto após abandonar a plataforma, criando assim uma desconexão entre o
lançador Soyuz-2.1a e as cápsulas Soyuz MS.
Para resolver a situação, a Roscosmos desenvolveu um patch de software que foi testado durante a missão
Soyuz MS-14 não tripulada. Essencialmente, este patch diz aos computadores de voo da cápsula que uma
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rotação após abandonar a plataforma de lançamento está “Ok” e a cápsula não acciona o programa de
emergência quando o programa de rotação começa. Esta missão também testou em voo um novo sistema
de navegação e um sistema de controle de descida renovado. Estes novos sistemas serão padrão no próximo
veículo de carga Soyuz GVK que será lançado em 2022.
O foguetão 14A14 Soyuz-2 representa a mais recente evolução do épico míssil
balístico intercontinental R-7 desenvolvido por Sergei Korolev nos anos 50 do
século passado. O novo lançador apresenta motores melhorados, modernos
sistemas aviónicos digitais e uma reduzida participação de componentes de fabrico
não russo.
O lançador é também conhecido pela designação Soyuz-ST (quando lançado desde
o CSG Kourou) e foi especialmente desenhado para uma utilização comercial
aumentando a sua performance geral apesar de o desenho básico do veículo
permanecer o mesmo. A versão Soyuz-2.1a foi desenhada para missões tripuladas,
substituindo o lançador 11A511U-FG Soyuz-FG.
As alterações foram realizadas ao nível de uma melhoria da performance dos
motores do primeiro e do segundo estágio com novos injectores e alteração da
mistura dos propelentes; aumento na performance do terceiro estágio; introdução
de um novo sistema de controlo permitindo uma alteração do plano orbital já durante
o voo ; introdução de um novo sistema de telemetria digital para a monitorização do
lançador e a introdução de uma nova ogiva de protecção de carga com um diâmetro
de 3,6 metros.
O foguetão 14A14 Soyuz-2 pode ser equipado com um quarto estágio,
nomeadamente o estágio Fregat, utilizando as carenagens de protecção do tipo ST
e SF.
Este lançador é capaz de colocar uma carga de 7.800 kg numa órbita terrestre a
240 km de altitude com uma inclinação de 51,80º. No lançamento desenvolve uma
força de 4.144.700 kN. A sua massa total é de 310.000 kg, o seu diâmetro no
estágio principal é de 2,95 metros e o seu comprimento total é de 43,40 metros.
O primeiro estágio do 14A14 Soyuz-2 é composto pelos quatro propulsores laterais
(Blok B, V, G e D) com uma massa bruta de 44.400 kg, tendo uma massa de 3.810
kg sem combustível. Cada propulsor tem um motor RD-107A (14D22) que
desenvolve uma força de 1.021.097 kN (vácuo), com um Ies 310 s e um Tq de 120
s. Têm um comprimento de 19,60 metros, um diâmetro de 2,69 metros e consomem
LOX e querosene.
O segundo estágio (Blok-A) tem um comprimento de 27,80 metros, um diâmetro de 2,95 metros, um peso
bruto de 105400 kg e um peso sem combustível de 6.975 kg. Está equipado com um motor RD-108A que no
lançamento desenvolve 999.601 kgf (vácuo), com um Ies de 311 s e um Tq de 286 s. Consome LOX e
querosene.
O terceiro estágio (Blok-I) tem um comprimento de 6,74 metros, um diâmetro de 2,66 metros, um peso bruto
de 25.200 kg e um peso sem combustível de 2.355 kg. Está equipado com um motor RD-0110 que no
lançamento desenvolve 294.000 kgf (vácuo), com um Ies de 359 s e um Tq de 300 s. Consome LOX e
querosene.
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Lançamento

Data

Hora (UTC)

Veículo

2016-022

31 / Mar / 16

16:23:57,351

P15000-023

Local
Lançamento
Baikonur
LC31 PU-6

Carga
Progress MS-02
Tomsk-TPU 120
Progress MS-06
Radioskaf RS-6

Baikonur
2017-033

14 / Jun / 17

09:20:13,013

U15000-028

Radioskaf RS-7
LC31 PU-6
TNS-0 Nr.2

Baikonur
2017-065

14 / Out / 17

08:46:53,478

U15000-029
LC31 PU-6
Baikonur

2018-019

13 / Fev / 18

08:13:33,233

Sfera-53
Progress MS-07

U15000-030

Iskra-5
Progress MS-08

LC31 PU-6
Progress MS-09
Baikonur
2018-058

9 / Jul / 18

21:51:34,453

N15000-033

SiriusSat-1
LC31 PU-6
SiriusSat-2
Baikonur

2019-019

4 / Abr / 19

11:01:34,264

Ya15000-036

Progress MS-11
LC31 PU-6
Baikonur

2019-047

31 / Jul / 19

12:10:46,153

N15000-035

Progress MS-12
LC31 PU-6
Baikonur

2019-055

22 / Ago / 19

03:38:31,987

Ya15000-037

Soyuz MS-14
LC31 PU-6
Baikonur

2019-085

6 / Dez / 19

09:34:11,430

N15000-034

Progress MS-13
LC31 PU-6
Baikonur

2020-023

9 / Abr / 20

08:05:06,463

V15000-042

Soyuz MS-16
LC31 PU-6
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As modificações introduzidas no novo lançador foram sendo testadas em duas versões do mesmo veículo o
14A14-1A Soyuz-2-1.a e o 14A14-1B Soyuz-2-1.b. Este último veículo é um lançador a três estágios no qual
o motor RD-0124 é já empregado no último estágio.
Com dimensões semelhantes ao motor RD-0110 utilizado nas versões anteriores dos lançadores Soyuz, o
motor RD-0124 apresenta como principal diferença a introdução de um sistema de ciclo fechado no qual o
gás do oxidante que é utilizado para propulsionar as bombas do motor é então direccionado para a câmara
de combustão onde é queimado com restante propolente em vez de ser descartado. Esta melhoria no motor
aumenta a performance do sistema e, como consequência, aumenta a capacidade de carga do lançador em
950 kg. Um propolente especial de ignição é utilizado para activar a combustão do motor e são utilizados
dispositivos pirotécnicos para controlar o funcionamento do motor. Cada uma das quatro câmaras de
combustão pode ser movimentada ao longo de eixos para manobrar o veículo.
Em 1996 tiveram início os testes do motor RD-0124 e foram finalizados em Fevereiro de 2004 nas instalações
da Khimavtomatika em Voronezh. Nesta altura previa-se que a produção em série do novo motor teria início
em 2005. A 27 de Dezembro de 2005 teve lugar outro teste do motor, abrindo caminho para os ensaios em
grupo de todo o terceiro estágio do lançador 14A14-B Soyuz-2-1B nas instalações da NIIKhimMash em
Sergiev Posad.
No início de 2005 a Arianespace anunciava que a primeira missão de teste do foguetão 14A14-1B Soyuz-21B teria lugar desde o Cosmódromo GIK-5 Baikonur para colocar em órbita o satélite astronómico CoRoT.
Este lançamento dependeria dos resultados de novos ensaios do motor RD-0124 que tiveram lugar em Março
e Abril de 2006. Um último teste teve lugar a 20 de Outubro de 2006 e o satélite CoRoT acabaria por ser
lançado a 21 de Dezembro desse ano.
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China falha lançamento de satélite de comunicações para a Indonésia

A China falhou o lançamento de um novo satélite de comunicações para a Indonésia.
O lançamento do satélite Palapa-N1 teve lugar às 1146UTC e foi levado a cabo a partir do Complexo de
Lançamento LC2 do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, província de Sichuan, pelo foguetão
CZ-3B Chang Zheng-3B/G2 (Y71).
Segundo as autoridades chinesas, o desempenho do primeiro e do segundo estágio foi nominal, porém o
terceiro estágio não teve o desempenho previsto. Em resultado destes problemas, o satélite não atingiu a
órbita terrestre e foi perdido.
Fabricado pela Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, o Palapa-N1 - também designado Nusantara Dua
- é um satélite de comunicações baseado na plataforma DFH-4 Dongfanghong-4. Tem uma massa de 5.550
kg no lançamento e o seu tempo de vida útil em órbita deverá ser de 15 anos.
O satélite irá fornecer serviços comerciais de comunicações ao transportar 20 repetidores de banda-C, e
fornecendo ligações (uplink e downlink) de banda C-Ku e Ku-Ku fiáveis e de alta qualidade para a transmissão
de programas de rádio, TV e serviços por cabo. O satélite estará operacional na órbita geossíncrona a 113.º
longitude Este. O satélite será operado pela Palapa Satelit Nusantara Sejahtera.
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A plataforma DFH-4 é uma plataforma de comunicações da nova geração, mantendo a grande capacidade
de potência de transmissão e capacidade de comunicação ao nível das plataformas de satélites
comercializadas internacionalmente. A plataforma pode ser utilizada em satélites de comunicações de alta
potência, satélites de comunicações de transmissão directa de alta potência, satélites de transmissão de
dados, satélites de comunicações regionais, etc. A plataforma é composta por um módulo de propulsão, um
módulo de serviço e asas solares para o fornecimento de energia. Tem uma capacidade de carga de 588 kg
e um fornecimento de energia de 10,5 kW no final da sua vida útil. O seu tempo de vida operacional é de 15
anos e a sua fiabilidade no final da sua vida útil é de 78%.

Baseada em princípios de versatilidade, expansibilidade, prontidão, e tecnologia testada e provada, a
plataforma DFH atinge um nível avançado para cumprir as necessidades dos mercados internacionais e
regionais.
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A tabela seguinte mostra os últimos dez satélites baseados na plataforma DFH-4 (e variantes) a serem
colocados em órbita.

Data
lançamento
Designação
Internacional

Nº catálogo
orbital

2016-001

41238

Hora
lançamento
(UTC)

Veículo
lançador

Local
lançamento

CZ-3B/G2 (Y29)

Xichang, LC3

15 / Jan / 16

41838

DFH-4
Shijian-17
CZ-5/YZ-2 (Y1)

Wenchang, LC101

12:43:13,139
12 / Abr / 2017
2017-018

42662

DFH-4S
Zhongxing-16
CZ-3B/G2 (Y43)

Xichang, LC2

11:04:04,133
18 / Jun / 2017
2017-035

42763

DFH-4S
Zhongxing-9A
CZ-3B/G2 (Y28)

Xichang, LC2

14:11
10 / Dez / 2017
2017-078

43039

DFH-4
AlComSat
CZ-3B/G2 (Y40)

Xichang, LC2

16:40:04,230
03 / Mai / 2018
2018-041

43450

DFH-4
APStar-6C
CZ-3B/G2 (Y55)

Xichang, LC2

16:06:05,726
10 / Jan / 2019
2019-001

43920

DFH-4
Zhongxing-2D
CZ-3B/G3 (Y56)

Xichang, LC2

17:11:04,838
09 / Mar / 2019
2019-012

44067

DFH-4
Zhongxing-6C
CZ-3B/G3 (Y54)

Xichang, LC3

16:28:04,540
31 / Mar / 2019
2019-017

44076

DFH-4
Tianlian-2-01
CZ-3B/G3 (Y44)

Xichang, LC2

15:51:04,434
09 / Abr / 2020
2020-F03

Tipo
Zhongxing-15

16:57:04,080
03 / Nov / 2016
2016-065

Satélite

DFH-4
Palapa-N1
CZ-3B/G2

11:46

Xichang, LC3
DFH-4

Sequência de voo
A sequência típica de voo do foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B vê o lançador a manobrar para o seu azimute
de voo 10 segundos após abandonar a plataforma de lançamento. Os propulsores laterais de combustível
líquidos terminam a sua queima 2 minutos e 7 segundos após a ignição, separando-se do primeiro estágio 1
segundo mais tarde. O final da ignição do primeiro estágio ocorre a 1 minuto e 25 segundos de voo.
A separação entre o primeiro e o segundo estágio tem lugar a 1 minuto e 26 segundos de voo, seguindo-se
a separação das duas metades da carenagem de protecção a T+13m 35s. O final da queima do segundo
estágio ocorre a 326 segundos de voo, seguindo-se o final da queima dos motores vernier (ou de
estabilização) 15 segundos mais tarde.
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A separação entre o segundo e o terceiro estágio e a ignição do terceiro estágio ocorrem 1 segundos após o
final da queima dos motores vernier do segundo estágio. A primeira queima do terceiro estágio tem uma
duração de 4 minutos e 44 segundos.
Após o final da primeira do terceiro estágio, segue-se uma fase não propulsiva numa órbita de parqueamento
que termina a T+20m 58s com o terceiro estágio a iniciar a sua segunda queima. Esta terá uma duração de
179 segundos. No final da segunda queima do terceiro estágio, o lançador inicia uma manobra de
ajustamento de velocidade após analisar os parâmetros de voo. A separação do satélite usualmente ocorre
a T+25m 38s, utilizando posteriormente os seus próprios meios de propulsão para atingir a sua órbita
operacional.
Na versão CZ-3B/YZ-1, o quarto estágio realiza uma série de manobras antes de proceder à separação da
sua carga.

O foguetão lançador CZ-3B Chang Zheng-3B/G2
O foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B (长征三号乙火箭) representa uma evolução em relação ao lançador
orbital CZ-3A Chang Zheng-3A (长征三号甲火箭), sendo um dos veículos mais potentes disponíveis pela
China. É um lançador a três estágios auxiliados por quatro propulsores laterais de combustível hipergólico,
possuindo uma grande capacidade de carga para a órbita de transferência para a órbita geossíncrona
utilizando para tal tanques de propelente mais largos e uma maior ogiva. Na versão CZ-3B/G2, o lançador
tem os seus propulsores laterais bem como o primeiro estágio alongado, permitindo o transporte de uma
maior quantidade de propelentes.
A Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos Lançadores (CALT) iniciou o desenho do CZ-3A Chang
Zheng-3A em meados dos anos 80. O CZ-3A é um veículo lançador a três estágios com uma capacidade de
2.600 kg para a órbita de transferência para a órbita geossíncrona. O seu terceiro estágio utiliza propelentes
criogénicos, isto é hidrogénio e oxigénio líquido. A capacidade do CZ-3B para a órbita de transferência para
a órbita geossíncrona atinge os 5.100 kg ao utilizar quatro propulsores laterais e um segundo estágio mais
alongado. O CZ-3B proporciona quatro tipos de carenagens de protecção e quatro tipos distintos de interfaces
de carga que proporcionam assim aos utilizadores mais flexibilidade. As principais características do CZ-3B
estão assinaladas na seguinte tabela.
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Lançador
Lançamento

Código
lançamento
Y38

Data

Carga
Plt

Hora (UTC)

NORAD

20 / Nov / 2017

2015-067

LaoSat-1
LC2

867-30
Y37

16:07:04,308
28 / Dez / 2015

07-69
Y29

16:04:04,262
15 / Jan / 2016

2015-083

41034
Gaofen-4
LC2

2016-001

41194
BelinterSat-1 / Zhongxing-15
LC3

867-31
Y39

16:57:04.080
05 / Jan / 2017

07-76
Y43

15:18:04,043
12 / Abr / 2017

2017-001

41238
Tongxin Jishu Shiyan Weixing-2
LC2

2017-018

41911
Shijian-13 (Zhongxing-16)
LC2

07-77
Y28

11:04:04,133
18 / Jun / 2017

07-79
Y40

14:11
10 / Dez / 2017

2017-035

42662
Zhongxing-9A
LC2

2017-078

42763
AlComSat-1
LC2

867-32
Y55

16:40:04.230
03 / Mai / 2018

867-33
Y58

16:06:05,726
19 / Ago / 2019

2018-041

43039
APStar-6C
LC2

2019-053

43450
Zhongxing-18
LC2

07-106

12:03:04,655
09 / Abr / 2020

867-34 (?)

11:46

2020-F03

44493
Palapa-N1
LC2
-

O sistema do CZ-3B é composto pela estrutura do foguetão lançador, sistema de propulsão, sistema de
controlo, sistema de telemetria, sistema de rastreio e segurança, sistema de controlo de atitude e de gestão
de propelente na fase orbital não propulsiva, sistema de utilização de propelente criogénico, sistema de
separação e sistema auxiliar.
A estrutura do foguetão actua de forma a suportar as várias cargas internas e externas no lançador durante
o transporte, elevação (colocação na plataforma de lançamento) e voo. A estrutura do foguetão também
combina todos os subsistemas em conjunto. A estrutura do foguetão é composta pelos propulsores, primeiro
estágio, segundo estágio, terceiro estágio e carenagem de protecção. A figura na página seguinte mostra a
configuração do foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B.
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Cada
propulsor
lateral
é
composto pela zona frontal,
tanque de oxidante, zona intertanque, tanque de combustível,
secção posterior, secção de
cauda, estabilizador, válvulas e
condutas, etc. O primeiro estágio
é composto pela secção interestágio, tanque de oxidante,
inter-tanque,
tanque
de
combustível, secção posterior,
secção de cauda, válvulas e
condutas, etc. O segundo estágio
é composto pelo tanque de
oxidante, inter-tanque, tanque de
combustível, válvulas e condutas,
etc.
O terceiro estágio contém o
adaptador de carga, secção de
equipamento e tanque de
propelente
criogénico.
O
adaptador de carga faz a ligação
física entre a carga e o foguetão
CZ-3B e reparte as cargas entre
ambos. O anel da interface no
topo do adaptador pode ser uma
das
interfaces
standard
internacionais
937B,
1194,
1194A ou 1666. A secção de
equipamento para o método de
introdução
da
carga
na
plataforma
de
lançamento
(Encapsulation-on-pad) é uma
placa circular fabricada numa
estrutura metálica em favos de
mel onde estão montados os
sistemas aviónicos do lançador.
Se a carenagem é montada no
método BS3, a secção de equipamento
será uma estrutura cilíndrica com uma
altura de 0,9 metros apoiada no terceiro
estágio (As duas figuras seguintes
mostram os diferentes tipos de secção
de equipamento). O tanque de
propelente do terceiro estágio é
termicamente isolado com um anteparo
comum, tendo uma forma convexa
superior no meio. O hidrogénio líquido
é abastecido na parte superior do
tanque e o oxigénio líquido é
armazenado na parte inferior.
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A carenagem é composta por uma
abóbada, secção bicónica, secção
cilíndrica e secção cónica invertida.
O sistema de rastreio e de segurança
mede os dados da trajectória e
parâmetros de injecção orbital finais. O
sistema também fornece informação
para meios de segurança. A autodestruição do foguetão lançador seria
levada a cabo de forma remota caso
ocorresse alguma anomalia em voo. O
desenho da medição de trajectória e de
segurança são integrados em conjunto.
O sistema de controlo de atitude e de
gestão de propelente na fase de voo não
propulsionada leva a cabo o controlo de atitude e gestão de propelente em órbita e reorienta o lançador antes
da separação da carga. Um motor alimentado por hidrazina em pressão trabalha de forma intermitente neste
sistema que pode ser accionado repetidamente segundo os comandos recebidos.
O
sistema
de
utilização
dos
propelentes criogénicos mede em
tempo real o nível de propelentes no
interior dos tanques do terceiro estágio
e ajusta o nível de consumo de
oxigénio líquido para tornar os
propelentes residuais numa proporção
óptima. O ajustamento é utilizado para
compensar o desvio da performance do
motor, estrutura da massa, carga de
propolente, etc., para o propósito de se
obter uma maior capacidade de
lançamento. O sistema contém um
processador, sensores de nível de
propolente e válvulas de ajustamento.
Os esquemas representam a estrutura
dos sistemas de propulsão do primeiro,
segundo e terceiro estágios.
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Durante a fase de voo do CZ-3B Chang
Zheng-3B existem cinco eventos de
separação: a separação dos quatro
propulsores laterais, a separação entre
o segundo e o primeiro estágio, a
separação entre o segundo e o terceiro
estágio, a separação da carenagem e a
separação entre a carga e o terceiro
estágio: 1) Separação dos propulsores –
os propulsores laterais estão acoplados
ao
primeiro
estágio
por
três
piromecanismos localizados na secção
frontal e por mecanismos de separação
na secção posterior. Quatro pequenos
foguetões geram forças de separação para o exterior após a abertura simultânea dos mecanismos de
separação; 2) Separação entre o primeiro e o
segundo estágio – a separação entre o primeiro
e o segundo estágio é uma separação a quente,
isto é o segundo estágio entra em ignição em
primeiro lugar e depois o primeiro estágio é
separado com a força dos gases de exaustão
após o accionamento de 14 parafusos
explosivos; 3) Separação entre o segundo e o
terceiro estágio – a separação entre o segundo
e o terceiro estágio é uma separação a frio. Os
parafusos explosivos são accionados em
primeiro lugar e depois pequenos retrofoguetões no segundo estágio são accionados
para gerar a força de separação; 4) Separação
da carenagem – durante a separação da
carenagem, os parafusos explosivos que ligam
a carenagem e o terceiro estágio são
accionados em primeiro lugar e depois todos os
dispositivos pirotécnicos que ligam as duas
metades da carenagem são accionados, com a
carenagem a ser separada longitudinalmente. A
carenagem volta-se para fora apoiada em
dobradiças devido à força exercida por molas;
5) Separação entre a carga e o terceiro estágio
– a carga está fixa com o lançador ao longo de
uma banda de fixação. Após a separação, a
carga é empurrada pela acção de molas.
O sistema de coordenadas do foguetão
lançador (OXYZ) tem origem no centro de
massa instantâneo do veículo, isto é no centro
de massa integrado da combinação carga /
veículo lançador, incluindo o adaptador,
propelentes e carenagem, etc., caso seja aplicável. O eixo OX coincide com o eixo longitudinal do foguetão.
O eixo OY é perpendicular ao eixo OX e estão no interior do plano de lançamento 180.º para lá do azimute
de lançamento. Os eixos OX, OY e OZ formam um sistema ortogonal que segue a regra da mão direita.
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A atitude de voo do eixo do veículo lançador está definida na figura ao lado. O fabricante do satélite define o
sistema de coordenadas do satélite. A relação ou orientação entre o veículo lançador e os sistemas do satélite
serão determinados ao longo da coordenação técnica para projectos específicos.

Missões que podem ser realizadas pelo CZ-3B
O foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B é um veículo potente e versátil que é capaz de levar a cabo as seguintes
missões: Transportar cargas para órbitas de transferência para a órbita geossíncrona (GTO). Esta será a
função primária do CZ-3B e o objectivo da sua concepção. Após a separação do CZ-3B, o satélite irá
transferir-se da órbita GTO para a órbita geossíncrona GEO). Esta é a órbita operacional na qual o período
orbital do satélite coincide com o período de rotação da Terra, 24 horas, e o plano orbital coincide com o
plano do equador (ver figura em baixo); Injectar cargas numa órbita terrestre baixa (LEO) localizada abaixo
de uma altitude média de 2.000 km; Injectar cargas em órbitas sincronizadas com o Sol (SSO). O plano
destas órbitas encontra-se ao longo da direcção de rotação do eixo de rotação da Terra ou aponta para a
rotação da Terra em torno do Sol. A velocidade angular do satélite é igual à velocidade angular média da
Terra em torno do Sol; Lançar sondas espaciais para lá do campo gravitacional da Terra.
Performance do CZ-3B Chang Zheng-3B

O primeiro lançamento do CZ-3B teve
lugar a 14 de Fevereiro de 1996
(1901UTC) quando o veículo Y1 tentou
colocar em órbita o satélite Intelsat-708.
Infelizmente o lançamento levado a cabo
desde o Centro de Lançamento de
Satélites de Xichang não foi bem
sucedido devido a um problema no
sistema de orientação do lançador que
acabou por se despenhar 22 segundos
após abandonar a plataforma de
lançamento LC2, matando ou ferindo 59
pessoas.
Mais recentemente foi introduzida uma versão melhorada do CZ-3B com capacidade de carga GTO para os
5.500 kg. O CZ-3B/G2 (também designado CZ-3B/E) tem basicamente a mesma configuração do CZ-3B
exceptuando um estágio central mais alargado. O primeiro voo do CZ-3B/G2 teve lugar a 13 de Maio de 2007
e agora é a versão standard do lançador em utilização.
Descrição da missão do CZ-3B

O CZ-3B é principalmente utilizado para missões para a órbita GTO, sendo a GTO standard recomendada
ao utilizador do veículo. O CZ-3B coloca a carga numa GTO standard com os seguintes parâmetros a partir
de Xichang: altitude do perigeu – 200 km; altitude do apogeu – 35.954 km, inclinação 28,5º; argumento do
perigeu – 178º (estes parâmetros representam a órbita instantânea a quando da separação do satélite do
terceiro estágio; A altitude do perigeu é equivalente a uma altitude real de 35.786 km na passagem do
primeiro perigeu devido a perturbações causadas pela forma oblatada da Terra). Os quadros seguintes
mostram a sequência de voo típica do CZ-3B Chang Zheng-3B.
A discussão da performance do foguetão CZ-3B Chang Zheng-3B é baseada na assumpção de que o veículo
é lançado desde o Centro de Lançamento de Satélites de Xichang tendo em conta as limitações relevantes
no que diz respeito à segurança e requerimentos de rastreio a partir do solo; tem-se em conta que o azimute
de lançamento é de 97,5º; a massa do adaptador de carga e do sistema de separação não estão incluídas
na massa da carga; o terceiro estágio do CZ-3B transporta a quantidade suficiente de propelente para atingir
a órbita pretendida com uma probabilidade superior a 99,73%; por altura da separação da carenagem de
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protecção o fluxo aerodinâmico é inferior a 1.135 W/m 2; e os valores das altitudes orbitais são determinados
em relação a uma Terra esférica com um raio de 6.378 km.

As carenagens do CZ-3B

A carga está protegida por uma carenagem que a isola de várias interferências da atmosfera, que inclui
correntes de ar de alta velocidade, cargas aerodinâmicas, aquecimento aerodinâmico e ruídos acústicos,
etc., enquanto que o lançador ascende através da atmosfera. A carenagem proporciona assim à carga um
bom meio ambiente.
O aquecimento aerodinâmico é absorvido ou isolado pela carenagem. A temperatura no interior da
carenagem é controlada dentro dos limites estabelecidos. Os ruídos acústicos gerados por correntes de ar e
pelos motores do lançador são reduzidos para níveis permitidos para a respectiva carga.
A carenagem é separada e ejectada quando o foguetão lançador voa fora da atmosfera. A altura exacta da
separação da carenagem é determinada
pelo requisito de que o fluxo de calor
aerodinâmico
na
separação
da
carenagem seja inferior a 1.135 W/m 2.

Em Órbita – Vol.14 – N.º 143 / Maio de 2020

38

Em Órbita

Vinte e dois tipos de testes foram levados a cabo no desenvolvimento da carenagem do CZ-3B, incluindo
testes em túneis de voo, testes térmicos, testes acústicos, testes de separação, testes de análise de modelos,
testes de resistência, etc.
O CZ-3B Chang Zheng-3B proporciona
quatro tipos distintos de carenagens:
4000F, 4000Z, 4200F e 4200Z.
A carenagem 4000F tem uma altura de
9,561 metros e suporta as interfaces de
carga 937B, 1194, 1194A e 1666. A
carenagem 4200F tem uma altura de
9.777 metros e suporta as interfaces de
carga 1194A e 1666, tal como a
carenagem 4200F que tem uma altura
de 9,381 metros. A carenagem 3700Z
tem um diâmetro externo de 3,700 metros, uma altura de 10,796 metros e é utilizada para os lançamentos
duplos no CZ-3B, suportando os suporta as interfaces de carga 1194 e 1194A.
O volume estático da carenagem é a limitação física das dimensões máximas da configuração da carga a
transportar. O volume estático é determinado pela consideração das deformações estimadas a nível dinâmico
e estático do conjunto carenagem / carga por uma variedade de interferências durante o voo. Os volumes
variam com diferentes tipos de carenagem e adaptadores de carga. Pode-se permitir que algumas saliências
na carga possam exceder o volume estático máximo (F3650 ou F3850) da secção cilíndrica da carenagem.
As estruturas das carenagens referidas são muito similares. Consistem numa abóbada, secção bicónica,
secção cilíndrica e uma secção cónica invertida. A abóbada é um corpo semi-esférico com um raio de 1
metros, uma altura de 0,661 metros e um diâmetro de base de 1,890 metros. Consiste numa concha
abobadada, um anel de base, um anel em encapsulamento e reforços.
A concha abobadada é uma estrutura em fibra de vidro com uma espessura de 8 mm. O anel de base, anel
de encapsulamento e reforço são fabricados em ligas de alumínio de alta resistência. Uma cintura à base de
borracha de sílica cobre o exterior da linha de divisão e um cinturão de borracha está comprimido entre as
duas metades. Os cinturões de isolamento exterior e interior impedem a corrente de ar de entrar na
carenagem durante o voo.
A parte superior da secção bicónica é um cone de 25.º com uma altura de 1,400 metros e a parte inferior é
um cone de 15º com uma altura de 1,500 metros. A parte superior e a parte inferior estão interligadas. O
diâmetro do anel superior é de 1,890 metros e o diâmetro do anel inferior é de 4,000 metros.
A estrutura da secção cilíndrica é idêntica à da secção bicónica, isto é tem uma constituição em favos de mel
de alumínio. Existem duas entradas de ar condicionado na parte superior da secção cilíndrica e 10 saídas de
exaustão com uma área total de 191 cm 2 na parte inferior.
A secção cónica invertida é uma estrutura reforçada monocoque. É composta por um anel superior, um anel
intermédio, reforços inferiores longitudinais e cobertura com tratamento químico. Para as carenagens 4000F
e 4200F, estão disponíveis portas de acesso nesta secção. Para as carenagens 4000Z e 4200Z não existem
portas de acesso.
A superfície exterior da carenagem, especialmente a superfície da abóbada e da secção bicónica, sofre um
aquecimento devido à corrente de ar a alta velocidade durante o lançamento. Deste modo, são adoptadas
medidas que evitam o aquecimento para garantir que a temperatura na superfície interior seja inferior a 80ºC.
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A superfície exterior da secção bicónica e da secção cilíndrica são cobertas por um painel de cortiça especial.
O painel na secção bicónica tem uma espessura de 1,2 mm e na secção cilíndrica tem uma espessura de
1,0 mm.
O mecanismo de separação e ejecção da carenagem consiste em mecanismos de abertura laterais,
mecanismo de abertura longitudinal e mecanismo de separação. Para as carenagens 4000F e 4200F o anel
na base da carenagem está ligado com a secção curta dianteira do tanque criogénico do terceiro estágio por
doze parafusos explosivos não contaminantes. Para as carenagens 4000Z e 4200Z a base do anel na
carenagem está ligado com o topo da secção de equipamento por parafusos explosivos não contaminantes.
A fiabilidade de um parafuso explosivo é de 0,9999.
O plano de separação longitudinal da carenagem
é o quadrante II-IV (XOZ). O mecanismo de
abertura longitudinal consiste em parafusos
entalhados, mangueiras, mangueiras com cordas
explosivas e detonadores, suportes dos
detonadores e dois parafusos explosivos. Duas
mangueiras de aço percorrem a linha de
separação da carenagem. Dois detonadores não
sensíveis estão fixados a cada extremidade das
cordas explosivas. Aquando da separação, os dois
parafusos não contaminantes são detonados e
cortados. Os detonadores fazem as cordas
explosivas entrar em ignição, gerando-se gás a
alta pressão o que leva à expansão das
mangueiras de aço e à quebra dos parafusos
entalhados. Nesta sequência, a carenagem
separa-se em duas metades. O gás gerado fica
selado nas mangueiras de aço, não havendo
assim contaminação da carga.
Uma das duas cordas explosivas pode ser
detonada apenas se um dos quatro detonadores é
accionado. Se uma das cordas explosivas é
accionada, todos os parafusos entalhados podem
ser quebrados, isto é a carenagem pode separarse. Assim, a fiabilidade da separação longitudinal
é muito elevada.
O mecanismo de separação da carenagem é composto por dobradiças e molas. Cada metade da carenagem
é suportada por duas dobradiças que se localizam no quadrante I e III. Existem seis molas de separação
colocadas em cada metade da carenagem; o máximo de força exercida por cada mola é de 37,8 kN. Após a
abertura da carenagem, cada metade roda em torno de uma dobradiça. Quando a taxe de rotação da metade
da carenagem é superior a 18º/s, a carenagem é ejectada. O processo cinemático é exemplificado na figura.
Podem ser incorporadas na secção bicónica da carenagem e
na
secção
cilíndrica
janelas
transparentes
às
radiofrequências RF para fornecer ao satélite a capacidade
de transmissão através da carenagem de acordo com as
necessidades do utilizador. As janelas transparentes RF são
fabricadas em fibra de vidro na qual a taxa de transparência
é indicada na tabela.
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Podem ser proporcionadas portas de acesso à secção cilíndrica para permitir um acesso limitado ao satélite
após a colocação da carenagem. Algumas áreas da carenagem não podem ser seleccionadas para a
localização das janelas de radiofrequência RF.
O Complexo de Lançamento

O complexo de lançamento LC2 para o
foguetão Chang Zheng-3B no Centro
de Lançamento de Satélites em
Xichang, inclui a plataforma de
lançamento, torre de serviço, torre
umbilical, centro de controlo de
lançamento,
sistemas
de
abastecimento,
sistemas
de
fornecimento de gás, sistemas de
fornecimento de energia, torres de
protecção contra relâmpagos, etc. Um
desenho esquemático do complexo de
lançamento em Xichang é apresentado
na figura seguinte.
A torre de serviço é composta pela torre do guindaste, equipamento movível, plataformas, elevadores,
sistema de distribuição e fornecimento de energia, condutas de abastecimento para armazenamento do
propelente, detectores de incêndio e extintores. Esta torre tem uma altura de 90,60 metros. No topo da torre
existem dois guindastes. A altura de
levantamento efectiva é de 85 metros. A
capacidade de carga é de 20.000 kg
(guincho principal) e 10.000 kg (guincho
suplente). Existem dois elevadores (com
uma capacidade de 2.000 kg) para a
elevação de pessoal e equipamentos. A
torre tem plataformas para operações de
verificação e operações de teste do
foguetão lançador e da sua carga. A
parte superior da torre é uma área limpa
com ambiente controlado. O nível de
limpeza é de Classe 100.000 e as
temperaturas na área de operação do
satélite encontram-se entre os 15ºC e os
25ºC. A acoplagem entre a carga e o
veículo lançador, teste do satélite,
encapsulamento da carenagem e outras
actividades são levadas a cabo nesta
área. Um guindaste superior telescópico
está equipado para levar a cabo estas
operações. Este guindaste pode rodar
num ângulo de 180.º e a sua capacidade
é de 8.000 kg.
Na torre de serviço, a Sala 812 é
exclusivamente preparada para a carga.
No seu interior é fornecida uma corrente
eléctrica de 60Hz UPS (Fase 120V,
5kW). A resistência é menos de 1W. A
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área desta sala é de 8 m2. Para além de um sistema de hidratação, a torre de serviço está também equipada
com pó extintor e extintores 1211.
A torre umbilical serve para fornecer ligações eléctricas, condutas de gás, condutas líquidas, bem como as
ligações para o satélite e para o foguetão lançador. A torre tem um sistema de braço amovível, plataformas
e condutas de abastecimento criogénico. O abastecimento do lançador é levado a cabo através das condutas
criogénicas. A torre umbilical também está equipada com sistemas de ar condicionado para a carga e
carenagem, um sistema RF, sistemas de comunicações, plataformas rotativas, sistemas de extinção de
incêndios, etc. Os cabos de fornecimento de energia são conectados ao satélite e ao lançador através desta
torre umbilical. As condutas do ar condicionado são ligadas à carenagem também através desta torre para
fornecer ar limpo. A limpeza do ar condicionado é de Classe 100.000 e a temperatura encontra-se entre os
15ºC e os 25ºC, com uma humidade entre 35% e 55%. A Sala 722 da torre umbilical é exclusivamente
preparada para a carga. A sua área é de 8m 2 e no seu interior é fornecida uma corrente eléctrica de
60Hz/50Hz UPS (Fase 120V/220V/15A). A resistência é menos de 1W.

Centro de Controlo de Lançamento
O Centro de Controlo de Lançamento (CCL) é uma estrutura em fortim capaz de resistir a uma explosão
violenta. As operações levadas a cabo na torre (tais como testes antes do lançamento, abastecimento,
operações de lançamento) do foguetão lançador são controladas desde o CCL. O controlo de lançamento do
satélite também pode ser levado a cabo no CCL. A sua área de construção é de 1.000 m 2.
O CCL inclui as salas de teste do veículo lançador, salas de teste dos satélites, sala de controlo de
abastecimento, sala de controlo de lançamento, sala de informação para o director de missão, sistema de ar
condicionado, passagens de evacuação, etc. Todo o CCL recebe ar condicionado.
Existem duas salas para o teste dos satélites e cada uma tem uma área de 48,6 m 2. a temperatura no interior
das salas é de 20ºC com variação máxima e mínima de 5ºC. A humidade relativa é de 75%. Em cada sala
existem painéis de distribuição de energia 380V/220V, 50Hz e 120V/220V, 60Hz. A resistência é menos de
1W. O satélite é conectado com o equipamento de controlo no interior da sala de teste através de cabos
umbilicais.
Estão disponíveis no interior das salas sistemas de telefone e de monitorização, bem como na torre e nos
restantes locais.
Centro de Controlo e Comando da Missão
O Centro de Controlo e Comando da Missão (CCCM) está localizado a 7 km do local de lançamento. Todo o
edifício inclui duas partes: uma é a zona de comando e controlo e a outra é a zona de computação. A zona
de comando e controlo consiste em duas áreas: a área de comando e a área de segurança. Em torno da
primeira zona encontram-se salas de operação e escritórios. Existem uma sala de visitas no segundo andar
e os visitantes podem observar o lançamento em ecrãs de televisão. Existem sistemas de televisão por cabo
parta os visitantes.
O CCCM possui um sistema de computadores a funcionar em tempo real; um sistema de comando e controlo;
levar a cabo a monitorização e fornecimento de controlo, computadores sistemas de conversão D/A e A/D,
sistemas de televisão, sistemas de gravação de dados e sistemas de telecomando; sistemas de
comunicação, sistemas de temporização e transmissão de dados, e equipamento de impressão e revelação
de filme. O CCCM tem como funções comandar todas as operações das estações de rastreio e monitorizar
a performance e estado do equipamento, levar a cabo o controlo de segurança após o lançamento, obter
informações sobre os parâmetros de localização do lançador a partir de estações e processar estes dados
em tempo real, fornecer a aquisição e obter dados para as estações de rastreio e para o Centro de Controlo
de Satélites em Xi’an, fornecer informações à equipa de controlo e levar a cabo o processamento de dados
após a missão.
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Centro de Controlo, Telemetria e Detecção
O Centro de Controlo, Telemetria e Detecção (CCTD) do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang e o
CCTD do Centro de Controlo de Satélites de Xi’an, formam uma rede de Controlo, Telemetria e Detecção
para cada missão. O CCTD do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang consiste na estação de rastreio
de Xichang, na estação de rastreio de Yibin e na estação de rastreio de Guiyang. O CCTD do Centro de
Controlo de Satélites de Xi’an consiste na estação de rastreio de Weinan, na estação de rastreio de Xiamen
e nos navios de instrumentação.
O Centro de rastreio de Xichang inclui equipamentos ópticos, radar, telemetria e telecomando. É responsável
pela medição e processamento dos dados de voo do foguetão lançador e também pelo controlo da zona de
segurança. Os dados recebidos e gravados pelo sistema do CCTD são utilizados para o processamento e
análise após a missão.
As principais funções do CCTD são o registo dos dados iniciais de voo em tempo real, medição da trajectória
do veículo lançador; recepção, gravação, transmissão e processamento dos dados e telemetria do foguetão
lançador e do satélite; tomar decisões relativas à segurança; e computar o estado de separação entre o
satélite e o lançador e respectivos parâmetros de injecção.
Após o lançamento o foguetão é imediatamente seguido pelo equipamento óptico, de telemetria e por radares
em torno do local de lançamento. Os dados recebidos são enviados para o CCCM. Estes dados serão
inicialmente processados e enviados para as estações respectivas. Os computadores das estações recebem
estes dados e levam a cabo a conversão de coordenadas, utilizando esses dados como dados para orientar
o sistema do CCTD para obter e seguir o alvo.
Após a detecção do alvo, os dados medidos são enviados para os computadores na estação e para o CCCM
para serem processados. Estes dados processados são utilizados para o controlo da segurança do voo. Os
resultados das computações são enviados para o Centro de Lançamento de Satélites de Xichang e para o
Centro de Controlo de Satélites de Xi’an em tempo real através de linhas de transmissão de dados.
Em caso de falha durante as fases de voo do primeiro ou segundo estágio, o oficial de segurança tomará
uma decisão tendo por base os critérios de segurança.
A injecção orbital da carga é detectada pelos navios de rastreio e enviada para o Centro de Controlo de
Satélites de Xi’an. Os resultados são enviados para o CCCM de Xichang para processamento e
monitorização.

O Centro de Lançamento de Satélites de Xichang
O Centro de Lançamento de Satélites de Xichang é um dos polígonos de lançamentos espaciais da China
para missões de lançamento geostacionário e exploração lunar. Estando operacional desde Abril de 1984, o
centro de lançamento foi utilizado desde então pela família de lançadores CZ-3, e pelos lançadores CZ-2C e
CZ-2E nas suas duas plataformas de lançamento. Como outros locais de lançamento espacial na China,
Xichang também está sob a jurisdição militar, conhecida como a Base de Treino e Teste Exército de
Libertação do Povo nº 27 na sua designação militar.
O centro de lançamento está localizado a 28° 14 'N - 102° 02' E, num vale a aproximadamente 85 km a
noroeste da cidade de Xichang, na província de Sichuan. É de clima subtropical típico, com temperatura
média anual de 16ºC e vento suave. O complexo de lançamento é composto por duas plataformas de
lançamento, uma torre de serviço móvel e uma área técnica para abastecimento e verificação de veículos.
Outras instalações incluem a sede, o centro de comunicações, o centro de controle de lançamento e três
estações de rastreio.
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O Aeroporto de Xichang está localizado nos subúrbios ao norte de Xichang, com uma pista de 3.600 m capaz
de aceitar grandes aeronaves de carga, como Boeing 747 e An-124. Existe uma linha férrea dedicada e
estradas que ligam o centro de lançamentos com a ferrovia Chengdu-Kunming e a auto-estrada SichuanYunnan. Os lançadores são transportados em segmentos através da linha ferroviária directamente para as
instalações de processamento de veículos na área técnica. O edifício de processamento tem a capacidade
de montar e testar um veículo de lançamento enquanto armazena outro ao mesmo tempo.

Missão
Lançamento

Veículo

Data

Hora
(UTC)

Carga

19/Ago/2019

12:03:04,655

Zhongxing-18

22/Set/2019

21:10:04,639

Plataforma
2019-053

Chang Zheng-3B/G2
(Y58)

2019-061

Chang Zheng3BGZ/YZ-1
(Y65/Y13)

2019-070

2019-073

2018-079

2019-090

2020-002

Chang Zheng-3B/G2
(Y57)
Chang Zheng-3B/G2
(Y61)
Chang Zheng3BGZ/YZ-1
(Y66/Y14)
Chang Zheng3BGZ/YZ-1
(Y67/Y15)
Chang Zheng-3B/G3
(Y62)

07-106
LC2
07-107

Beidou-3M23 (Beidou-47)

LC2
07-108

Beidou-3M24 (Beidou-48)
17/Out/2019

15:21:04,363

Tongxin Jishu Shiyan
Weixing-4

04/Nov/2019

17:43:04,482

Beidou-3 IGSO-3 (Beidou-49)

23/Nov/2019

04:12:05,223

LC3
07-109
LC2
07-110

Beidou-3M21 (Beidou-50)

LC3
07-111

Beidou-3M22 (Beidou-51)
Beidou-3M19 (Beidou-52)
16/Dez/2019

07:22:04,839

LC3
07-112

Beidou-3M20 (Beidou-53)
07/Jan/2020

15:20:14,977

LC2

Tongxin Jishu Shiyan
Weixing-5
Xinjishu Shiyan-C

2020-014

Chang Zheng-2D
(Y61)

07-113

Xinjishu Shiyan-D
19/Fev/2020

21:07:41

LC3

Xinjishu Shiyan-E
Xinjishu Shiyan-F

2020-017

2020-F03

Chang Zheng-3B/G3
(Y69)

07-115
09/Mar/2020

11:55:06,080

Beidou-3G2Q (Beidou-54)

09/Abr/2020

11:46

Palapa-N1 (Nusantara Dua)

LC2
867-34 (?)

Chang Zheng-3B/G2
LC2

A ideia de um local de lançamento espacial dedicado no sul da China nasceu no final dos anos 60, no contexto
do agravamento das relações e de uma guerra iminente com a União Soviética. Preocupados com a
segurança dos mísseis existentes e das instalações de lançamento espacial na Mongólia Interior (Jiuquan),
que fica a apenas algumas centenas de quilómetros das fronteiras do Norte, os projectistas militares chineses
decidiram construir um novo local de lançamento para as missões espaciais tripuladas e não tripuladas em
montanhas profundas do Sul da China. Após o levantamento de 81 locais localizados em 25 regiões de nove
províncias foram examinados, a equipa de pesquisa finalmente seleccionou um vale de montanha chamado
Songlin, perto de Xichang.
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A construção do novo local de lançamento começou no Inverno de 1970 sob o nome de código “Projecto
7210”. Parte das instalações, incluindo os armazéns de propulsores, foram construídas em cavernas
subterrâneas e montanhosas para evitar a detecção pelos inimigos. Originalmente, um único complexo de
lançamento (LC1) foi planeado para suportar o lançamento da cápsula tripulada Shuguang-1 (Projecto 714).
A construção do local de lançamento parou em meados da década de 1970, após o cancelamento do
programa tripulado, e só foi retomada em 1978, quando foi tomada a decisão de lançar o satélite de
comunicações geoestacionário DFH-2 (Projecto 331) a partir de Xichang.
O Complexo de Lançamento 3 (LC3) entrou em operação em 1983 e o primeiro lançamento com um foguetão
CZ-3 ocorreu a 8 de Abril de 1984. Um total de quatro satélites DFH-2 foram colocados com sucesso na
órbita geostacionária entre 1986 e 1990. Para apoiar o lançamento de veículos de lançamento mais pesados,
o Complexo de Lançamento 2 (LC2) foi adicionado em 1990, com o primeiro lançamento usando um veículo
de lançamento CZ-2E em 16 de Julho de 1990.
O centro de lançamento de Xichang foi desclassificado em termos militares em 1984 e foi usado para fornecer
serviços de lançamento comerciais para clientes estrangeiros usando foguetões chineses durante os anos
90. No entanto, esses lançamentos sofreram várias falhas de alto perfil. O acidente mais fatal ocorreu a 15
de Fevereiro de 1996, quando um veículo de lançamento CZ-3B se desviou da trajectória e atingiu uma colina
a 1.200 metros da plataforma de lançamento logo após a descolagem, destruindo sua carga (o satélite
Intelsat-708). A violenta explosão do foguetão matou seis pessoas e feriu outras 57 e também destruiu mais
de 80 prédios numa aldeia próxima.
Em 2004, Xichang recebeu uma revisão de modernização que incluiu 25 modificações nos seus sistemas de
lançamento, telemetria e rastreio, comunicações, meteorologia e suporte logístico, a fim de apoiar o programa
robótico lunar. A LC3 foi completamente demolida e reconstruída.
Em 2010, a China anunciou seu plano para construir um novo polígono de lançamentos para missões
geostacionárias e planetárias na ilha de Hainan. Depois do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang
se tornar operacional, as actividades de lançamento desde Xichang
diminuirão gradualmente, e o centro tornar-se-à um centro de apoio e será
apenas utilizado para missões militares.

Os Complexos de Lançamento
No Centro de Lançamento de Satélites de Xichang existem dois complexos
de lançamento designados LC2 e LC3.
O Complexo de Lançamento 3 é composto por uma torre umbilical fixa com
braços oscilantes, uma mesa de lançamento de aço e um orifício de
aterramento de formato arredondado que leva a um único deflector de
chamas em cimento armado. O veículo de lançamento é montado
verticalmente no bloco, usando um guindaste no topo da torre umbilical
para içar cada estágio e a carga no local. O veículo de lançamento é
verificado na vertical no bloco, abastecido e depois lançado. O é capaz de
suportar todas as variantes da família de veículos de lançamento CZ-3.
O Complexo de Lançamento 2 possui uma torre umbilical estruturada em
aço que fornece suprimento de gás, líquido e electricidade para o lançador durante o procedimento final de
verificação. O ar limpo com ar condicionado do nível de limpeza classe 100.000 é continuamente alimentado
na carga útil até 30 segundos antes do lançamento. A torre possui plataformas giratórias e braços oscilantes
para permitir o acesso ao lançador. Uma "sala limpa" com ar condicionado está localizada no topo da torre
para operações de check-out por satélite. O veículo de lançamento fica numa plataforma de lançador fixa,
abaixo da qual existe orifício redondo que leva a um único deflector de chamas em cimento armado.
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Irão lança satélite militar Noor-1
O Irão levou a cabo com sucesso o lançamento do satélite militar Noor-1. O lançamento teve lugar às
0359UTC do dia 22 de Abril de 2020 e foi levado a cabo por um foguetão Qased a partir do Centro de Teste
de Mísseis Shahroud, Deserto de Markazi.
O Noor-1 ("Luz-1" em Persa) foi colocado numa órbita com um perigeu a 426 km de altitude, apogeu a 444
km de altitude e inclinação orbital de 59,8.º. O Noor-1 é baseado no modelo CubeSat-6U e será utilizado
como satélite de observação militar.
O foguetão Qased, possivelmente desenvolvido a partir do míssil Shahab-3, utilizou uma plataforma móvel
de lançamento. O seu segundo estágio parece ser desenvolvido a partir do motor de combustível sólido
Salman e o terceiro estágio é desconhecido. Este é o primeiro lançamento orbital bem sucedido do Irão desde
Fevereiro de 2015.
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SpaceX lança 60 novos satélites Starlink

A SpaceX levou a cabo com sucesso o lançamento de mais 60 satélites da sua constelação Starlink na
versão 1.0. O lançamento teve lugar às 1930:30UTC do dia 22 de Abril de 2020 a partir do Complexo de
Lançamento LC-39A do Centro Espacial Kennedy, Ilha de Merritt - Florida.
Todas as fases do lançamento decorreram sem problemas e os satélites foram colocados numa órbita
terrestre baixa a 290 km de altitude pelas 1952:51UTC.
Nesta missão a SpaceX utilizou o primeiro estágio Falcon 9 v1.2 Block V (B1051.4), usado também nas
missões Crew Dragon DM-1, RADARSAT Constellation e Starlink-3 (v1.0 L3) e que foi recuperado às
1945:45UTC na plataforma flutuante Of Course I Still Love You no Oceano Atlântico situada a 628 km a
Noroeste do Cabo Canaveral.
A SpaceX possui duas plataformas flutuantes baptizadas de Just Read the Instructions e Of Course I Still
Love You, que são os nomes de embarcações das histórias do autor Iain M. Banks.
Nesta missão não foi tentada a recuperação de ambas as metades das carenagens de protecção de carga
(anteriormente utilizadas na missão AMOS-17 lançada em Agosto de 2019) pelas embarcações “Ms. Tree” e
“Ms Chief” que possuem redes para esse efeito. As carenagens serão recuperadas a partir do mar. De notar
que as próprias carenagens possuem um pára-quedas para que a velocidade seja drasticamente reduzida
fazendo com que a sua recuperação seja feita de forma mais fácil e suave.
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O teste estático para esta missão teve lugar a 17 de Abril.
Com este lançamento o número de satélites em órbita atinge as 439 unidades, após a reentrada do Starlink46 a 20 de Fevereiro de 2020. Lançado em Maio de 2019, o satélite terá sido utilizado em testes de controlo
de reentrada a baixas altitudes.

Os satélites Starlink
A SpaceX projectou a Starlink para conectar
utilizadores de Internet com baixa latência, oferecer
serviços de distribuição de elevada largura de banda
fornecendo uma cobertura continua em todo o
mundo usando uma rede de milhares de satélites na
orbita baixa da terra especialmente em lugares onde
a conectividade é baixa ou inexistente como por
exemplo em lugares rurais. Os Starlink também
darão cobertura em locais onde os serviços
existentes são instáveis ou de elevado custo.
Com um desenho de painel plano contendo múltiplas
antenas de alto rendimento e um único painel solar,
cada satélite Starlink pesa aproximadamente 260 kg,
permitindo à SpaceX uma produção em massa e
tirar todo o proveito da capacidade de lançamento do
Falcon-9. Para ajustar a posição em orbita, manter a altitude pretendida e desorbita, os satélites Starlink
possuem propulsores do tipo Hall alimentados a krypton. Sendo injectados a uma altitude de 290 km usarão
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este mesmo sistema para elevar as suas orbitas assim que sejam concluídas as verificações.(Antes de elevar
a orbita, os engenheiros da SpaceX irão realizar uma revisão de dados para garantir que todos os satélites
Starlink estão a operar como pretendido).
Desenhados e construídos usando a mesma tecnologia que as Dragon, cada satélite está equipado com
Startracker que permite apontar os satélites com precisão. Nesta iteração a SpaceX incrementou a
capacidade de espectro para o utilizador final através de melhorias permitindo uma maximização na utilização
das bandas Ka e Ku. Os satélites são também capazes de detectar lixo espacial em orbita e evitar a colisão
de modo autónomo.

Lançamento

2019-029

2019-074

2020-001

2020-006

2020-012

2020-019

2020-025

Veículo

072

076

079

080

081

083

074

1.º
estágio

Local

Data

Lançamento
CCAFS

Hora (UTC)
24/Mai/19

SLC-40
CCAFS

02:30
11/Nov/2019

B1049.3

B1048.4
SLC-40
CCAFS

14:56:00,499
07/Jan/20

SLC-40
CCAFS

02:19:21
29/Jan/20

SLC-40
CCAFS

14:06:49,493
16/Fev/20

SLC-40
KSC

15:05:55
18/Mar/20

LC-39A
KSC

12:16:36,428
22/Abr/20

B1049.4

B1051.3

B1056.4

B1048.5

B1051.4
LC-39A

Carga

Recuperação

Starlink v0.9

-

Starlink v1.0-L1

OCISLY

Starlink v1.0-L2

OCISLY

Starlink v1.0-L3

OCISLY

Starlink v1.0-L4

OCISLY

Starlink v1.0-L5

OCISLY

Starlink v1.0-L6

OCISLY

19:30

Os satélites Starlink estão na linha da frente na mitigação de detritos em orbita, atingindo ou excedendo todas
as leis padronizadas da indústria aeroespacial. No fim do ciclo de vida, os satélites irão usar a própria
propulsão que têm a bordo para procederem a desorbita no decurso de uns poucos meses. No improvável
evento da propulsão falhar, estes satélites irão queimar na atmosfera terrestre no período compreendido
entre 1 a 5 anos, tempo significativamente inferior que as centenas ou milhares de anos necessários para
grandes altitudes. De notar que todos os componentes estão projectados para uma total desintegração.
A Starlink irá oferecer um serviço de Internet em zonas do Estados Unidos da América e no Canadá ao fim
de seis lançamentos, rapidamente expandindo para uma cobertura global nas zonas populacionais após vinte
e quatro lançamentos.
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Estando ainda na fase inicial de injecção orbital os painéis solares encontram-se numa posição de baixo atrito
e o conjunto dos próprios Starlinks estando ainda muito próximos uns dos outros faz com sejam muito visíveis
a olho nu a partir do solo aquando da sua
passagem. Uma vez que os satélites atinjam a
altitude operacional de 550 km as suas
orientações mudam e os satélites começam a
ficar significativamente menos visíveis a partir
do solo.
Durante todas as operações de voo,
a SpaceX irá partilhar dados de monitorização
de alta fidelidade com outras operadoras de
satélites através do 18.º esquadrão do
controlo espacial da Força Aérea Americana.
Adicionalmente a SpaceX irá disponibilizar
aos grupos de astronomia com informação de
previsão do tipo TLE’s (two-line elements)
antes de qualquer lançamento de forma a que
os astrónomos possam coordenar as
observações com a passagem dos satélites.

Lançamento
O foguetão Falcon-9 é activado a T-10h 00m. Tanto o lançador como a sua carga são submetidos a uma
série de verificações testes antes do início do abastecimento do querosene RP-1. O Director de Voo consulta
os controladores a T-38m, determinando assim se tudo está pronto para o abastecimento de RP-1 (querosene
altamente refinado) e LOX (oxigénio líquido) cujo processo se inicia a T-35m tanto no primeiro como no
segundo estágio. O abastecimento de LOX ao segundo estágio tem início a T - 16m.
A fase terminal da contagem decrescente inicia-se com os motores a serem condicionados termicamente
para o lançamento a T-7m. A T-1m é enviado um comando para o computador de voo para iniciar as
verificações pré-lançamento e o sistema de supressão sónica por água é activado na plataforma de
lançamento. Por esta altura os tanques de propelente também são pressurizados A T-45s o Director de
Lançamento da SpaceX verifica se todos os parâmetros estão prontos para o lançamento. Na mesma altura,
é verificado que o espaço aéreo está pronto para o voo. A sequência de ignição é iniciada a T-3s. A T=0s o
foguetão abandona a plataforma.
Abandonando a plataforma de lançamento, o Falcon-9 inicia uma série de manobras para se colocar na
trajectória de voo correcta. A fase MaxQ, de máxima pressão dinâmica, é atingida a T+1m 12s. O final da
queima do primeiro estágio ocorre a T+2m 32s, dando-se quatro segundos depois a separação entre o
primeiro e o segundo estágio. O segundo estágio entra em ignição a T+2m 43s. A separação das duas
metades da carenagem de protecção ocorre a T+3m 7s. A queima de entrada do primeiro estágio ocorre a
T+7m 4s e a aterragem na plataforma Of Course I Still Love You ocorre a T+08m 35s.
O final da queima do segundo estágio ocorre a T+8m 55s. A sequência de separação dos satélites Starlink
inicia-se a T+14m 51s.
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A SpaceX está a preencher o maior número possível de planos orbitais por lançamento para que assim
possam iniciar uma cobertura de serviço fiável em poucos meses.
Texto: Salomé Terra Fagundes e Rui Barbosa; Tabela: Rui Barbosa

O foguetão Falcon-9
Baptizado em nome da nave Millenium Falcon da saga cinematográfica "Guerra das Estrelas", o foguetão
Falcon-9 v1.1 era um lançador a dois estágios projectado e fabricado pela SpaceX para o transporte seguro
e fiável de satélites e do veículo Dragon para a órbita terrestre. Sendo o primeiro foguetão completamente
desenvolvido no Século XXI, este lançador foi projectado desde o início para ter a máxima fiabilidade. A sua
simples configuração de dois estágios minimiza o número de eventos de separação (staging) e com nove
motores no primeiro estágio, pode completar a sua missão em segurança mesmo na possibilidade de perda
de um motor.
O Falcon-9 fez história em 2012 quando colocou a cápsula Dragon na órbita correcta para uma manobra de
encontro com a estação espacial internacional, fazendo da SpaceX a primeira companhia comercial a visitar
a ISS. Desde então, a SpaceX realizou um total de três missões para a ISS transportando e recolhendo carga
para a NASA. O Falcon-9, bem como a cápsula Dragon, foram desenhados na base do desenvolvimento de
um sistema de transporte de astronautas para o espaço e num acordo com a NASA, a SpaceX está
activamente a trabalhar para atingir esse objectivo.
O foguetão Falcon-9 Upgrade, ou Falcon-9 FT, (a seguir designado simplesmente como 'Falcon-9')
representa a mais recente evolução deste lançador. De forma geral o Falcon-9 tem 68,4 metros de
comprimento, 3,7 metros de diâmetro e uma massa de 541.300 kg. O veículo é capaz de colocar uma carga
de 13.150 kg numa órbita terrestre baixa ou 4.850 kg numa órbita de transferência geossíncrona.
O primeiro estágio do Falcon-9 está equipado com nove motores Merlin (Merlin-1D) e tanque de liga de
alumínio e lítio que contêm oxigénio líquido e querosene RP-1. Após a ignição, um sistema de segurança fixa
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o veículo na plataforma de lançamento e garante que todos os motores são verificados como estando na
força máxima antes de libertar o foguetão para o seu voo. Então, com uma força superior a cinco aviões
Boeing 747 em potência máxima, os motores Merlin lançam o foguetão para o espaço. Ao contrário dos
aviões, a força de um foguetão vai aumentando com a altitude – o Falcon-9 gera 6.806 kN ao nível do mar
mas atinge 7.426 kN no vácuo espacial. Os motores do primeiro estágio vão sendo aumentados em potência
perto do final da queima do estágio para assim limitar a aceleração do veículo à medida que a massa do
lançador vai diminuindo com a queima do combustível. O tempo total de queima do primeiro estágio é de 162
segundos.
Com os seus nove motores agrupados juntos na configuração ‘octaweb’, o Falcon-9 pode aguentar a falha
de até dois motores durante o lançamento e mesmo assim conseguir atingir a órbita terrestre com sucesso.
O Falcon-9 é o único lançador na sua classe com esta característica chave.
O motor Merlin foi desenvolvido internamente pela SpaceX mas vai encontrar as suas raízes aos motores
das missões Apollo, nomeadamente o sistema de injecção baseado no motor do módulo lunar. O propelente
é alimentado através de uma única conduta, com uma turbo-bomba de dupla pá que opera num ciclo de
gerador a gás. A turbo-bomba também fornece o querosene a alta pressão para os actuadores hidráulicos,
que depois recicla para a entrada a baixa pressão. Isto elimina a necessidade de um sistema hidráulico
separado e significa que não é possível ocorrer uma falha no controlo de vector de força por falta de fluido
hidráulico. Uma terceira utilização da turbo-bomba é o fornecimento de controlo de rotação ao actuar no
escape da turbina de exaustão (no segundo estágio). Combinando-se estas características num só
dispositivo aumenta-se assim de forma significativa o nível de fiabilidade do sistema.
O motor é capaz de desenvolver uma força de 654 kN ao nível do mar, 716 kN no vácuo, com um impulso
específico de 282 segundos (nível do mar) e 311 segundos (vácuo).
A secção interestágio é uma estrutura compósita que liga o primeiro e o segundo estágio e alberga os
sistemas de libertação e separação. O Falcon-9 utiliza um sistema de separação totalmente pneumático para
uma separação de baixo impacto e altamente fiável que pode ser testado no solo, ao contrário dos sistemas
pirotécnicos utilizados na maior parte dos lançadores.
O segundo estágio é propulsionado por
um único motor Merlin de vácuo e coloca
a carga a transportar na órbita desejada.
O motor do segundo estágio entra em
ignição poucos segundos após a
separação entre o segundo e o primeiro
estágio, e pode ser reiniciado várias
vezes para colocar múltiplas cargas em
diferentes
órbitas.
Para
máxima
fiabilidade, o segundo estágio está
equipado com sistemas de ignição
redundantes. Tal como o primeiro
estágio, o segundo estágio é feito a partir
de uma liga de alumínio e lítio.
O motor Merlin de vácuo (Merlin-1D de
vácuo) desenvolve uma força de 934 kN e o seu tempo de queima é de 397 segundos.
A carenagem compósita é utilizada para proteger a carga durante a passagem do Falcon-9 pelas camadas
mais densas da atmosfera. Quando a missão do Falcon-9 é o lançamento do veículo de carga Dragon, a
carenagem não é utilizada pois a cápsula possui o seu próprio sistema de protecção.
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A carenagem tem 13,1 metros de comprimento e 5,2 metros de diâmetro. Fabricada em fibra de carbono,
separa-se em duas metades utilizando um sistema de separação de actuadores pneumáticos semelhantes
aos que são utilizados para a separação entre o primeiro e o segundo estágio.

Lançamento

2019-074

2019-083

2019-091

2020-001

-

2020-006

2020-012

Veículo

076

077

078

079

-

080

081

1.º
estágio

Local
Lançamento
CCAFS

Hora (UTC)
11/Nov/20

SLC-40
CCAFS

14:56:00.499
05/Dez/19

SLC-40
CCAFS

17:29:24.521
17/Dez/20

B1048.4

B1059.1

B1056.3
SLC-40
CCAFS

00:10
07/Jan/20

SLC-40
KSC

0219:21
17/Jan/20

LC-39A
CCAFS

1030
19/Jan/20

SLC-40
CCAFS

14:06:49.493
17/Fev/20

B1049.4

B1046.4

B1051.3

B1056.4
SLC-40
CCAFS

2020-016

082

083

084

Recuperação

Starlink v1.0 L1

OCISLY

Dragon SpX-19 (CRS-19)

OCISLY

Kacific-1 / JCSat-18

OCISLY

Starlink v1.0 L2

OCISLY

Crew Dragon IFA

-

Starlink v1.0 L3

OCISLY

Starlink v1.0 L4

Oceano
Atlântico
CCAFS

Dragon SpX-20 (CRS-20)
04:50:31
18/Mar/20

B1048.5
LC-39A
KSC

2020-025

Carga

15:05:55
07/Mar/20

B1059.2
SLC-40
KSC

2020-019

Data

Starlink v1.0 (x60) L5

Oceano
Atlântico

Starlink v1.0 (x60) L6

Oceano
Atlântico

12:16:39,428
22/Abr/20

B1051.4
LC-39A

LZ-1

19:30

A sequência de lançamento para o Falcon-9 é um processo de precisão ditada pela janela de lançamento de
cerca de uma hora tendo em conta a posição orbital a ser ocupada pelo satélite. Se a janela de lançamento
de uma hora é perdida, a missão é então adiada para o dia seguinte.
Cerca de quatro horas antes do lançamento, inicia-se o processo de abastecimento - primeiro oxigénio líquido
seguindo-se o querosene altamente refinado (RP-1). O vapor que se observa a sair do lançador durante a
contagem decrescente é na realidade oxigénio a ser libertado dos tanques, sendo esta a razão pela qual o
abastecimento de oxigénio líquido se mantém até quase ao final da contagem decrescente.
Texto e tabela: Rui C. Barbosa
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Rússia lança missão logística para a ISS
A Roscosmos levou a cabo o lançamento de um novo veículo de carga para a estação espacial internacional
a 25 de Abril de 2020.
O lançamento do Progress MS-14 (Прогресс МС-14), na missão ISS-75P, teve lugar às 0151:41,291UTC e
foi levado a cabo pelo foguetão 14A14-1A Soyuz-2.1a (Ya15000-038) a partir da Plataforma de Lançamento
PU-6 do Complexo de Lançamento LC31 (17P32-6) do Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão.
Toas as fases do lançamento decorreram sem problemas e o Progress MS-14 foi colocado na órbita prevista.
A bordo do Progress MS-14 são transportados alimentos, propelente, água, oxigénio e ar comprimido, além
de outras cargas. O Progress MS-14 transporta também equipamento científico no seu compartimento de
carga, além de componentes para o sistema de suporte de vida, contentores com alimentos, roupa e produtos
de higiene pessoal para a tripulação da ISS actualmente tendo a bordo a Expedição 63 composta por
Christopher John Cassidy (Comandante, EUA), Anatoli Alexeievich Ivanishin (Engenheiro de Voo, Rússia) e
Ivan Viktorovich Vagner (Engenheiro de Voo, Rússia).
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Simbolismo do 'Foguetão da Vitória'
O foguetão utilizado nesta missão foi baptizado com o nome 'Foguetão da Vitória', Ракета Победы - Raketa
Pobedy, e a sua carenagem estava a adornada com um símbolo comemorativo do 75.º aniversário da vitória
da União Soviética naquela que designa como 'Grande Guerra Patriótica' (1941 - 1945) - correspondente à
Segunda Guerra Mundial, e as Ordens da Grande Guerra Patriótica.
Esta terá sido a primeira vez que um foguetão civil foi adornado com o símbolo da foice e do martelo desde
o fim da União Soviética. Vários foguetões militares por vezes terão ostentado símbolos semelhantes, mas
devido à preservação dos mesmos por parte das unidades militares russas.
Um outro aspecto interessante na decoração deste lançador foi a utilização do padrão de S. Jorge. Também
designada Fita Georgiana, é um símbolo militar russo que consiste num padrão bicolor em preto e laranja,
com três listras pretas e duas laranjas. O símbolo como um componente de muitas altas decorações militares
concedidas pelo Império Russo, pela União Soviética e pela actual Federação Russa.
No início do século XXI, a fita de São Jorge passou a ser usada como fita de consciencialização para
comemorar os veteranos da Frente Oriental da Segunda Guerra Mundial (conhecida nos países póssoviéticos como a Grande Guerra Patriótica). O símbolo tem grande popularidade na Rússia como um
símbolo patriótico, bem como uma maneira de mostrar apoio público ao governo russo, particularmente desde
2014. No entanto, é muito mais controverso em outros países pós-soviéticos, como a Ucrânia e os países
bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia), devido à sua associação com o nacionalismo e o irredentismo russo.
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Lançamento
Com os preparativos finais para o lançamento a decorrerem sem problemas, bem como a contagem
decrescente, o lançamento do Progress MS-14 decorreu sem incidentes.
O final da queima e separação do primeiro estágio (constituído pelos quatro propulsores laterais) teve lugar
a T+1m 57,85s. A separação das duas metades da carenagem de protecção, agora desnecessária, ocorria
a T+3m 3,21s.

O final da queima do estágio central (Blok-A) ocorria a T+4m 37,42s, com a separação entre o segundo e o
terceiro estágio a ter lugar a T+4m 47,02s. O terceiro estágio a entra em ignição logo de seguida. A separação
da grelha de ligação entre o segundo e o terceiro estágio (esta secção divide-se em três partes após a
separação) ocorre a T+4m 56,6s. O terceiro estágio (Blok-I) coloca o veículo em órbita terrestre com a sua
queima a terminar a T+8m 25,61s e a separação do Progress MS-14 a ter lugar a T+8m 28,91s.
Para chegar à ISS, o Progress MS-14 realiza várias manobras orbitais para elevar os seus parâmetros e
levar a cabo a aproximação final à estação espacial. A acoplagem com a ISS tem lugar às 0512:23UTCUTC.
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Preparativos para o lançamento
A 3 de Abril de 2020 foram finalizados os testes de iluminação dos painéis solares do Progress MS-14. Estes
testes verificaram a correcta abertura das diferentes secções dos painéis solares e procedeu-se à irradiação
dos mesmos com potentes lâmpadas para controlar a sua eficiência na conversão da energia solar em
energia eléctrica. Adicionalmente, os técnicos da Corporação RKK Energia verificaram a robustez das molas
hidráulicas do sistema de abastecimento de água Rodnik e finalizaram a desinfecção regular do
compartimento de carga do veículo.

A 10 de Abril teve lugar a reunião da Comissão Técnica que supervisiona os preparativos para o lançamento
do Progress MS-14. Esta reunião teve lugar no Cosmódromo de Baikonur e no final foi dada autorização para
se proceder com o abastecimento de propelentes e gases de pressurização necessários para as manobras
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orbitais, para as manobras de aproximação e acoplagem, e para as manobras de separação e posterior
reentrada atmosférica. Antes de se proceder às operações de abastecimento, o Progress MS-13 foi sujeito
às medições dos seus parâmetros de equilibro e massa instalações de integração e teste da Área 254.
As operações de abastecimento do veículo de carga Progress MS-14 decorreram sem problema a 13 e 14
de Abril no Cosmódromo de Baikonur. No final destas operações o veículo foi transportado de volta para a
Área 254 a 15 de Abril, onde se deu a continuação das suas operações de processamento antes do
lançamento.
O veículo transporta uma carga total de propelentes de 700 kg, bem como 1.350 kg de vários equipamentos,
incluindo equipamentos para o sistema de controlo e suporte de vida, instrumentos para a realização de
experiências de investigação científica, equipamentos higiénico-sanitários, roupa, 420 litros de água nos
tanques do sistema de reabastecimento Rodnik e mantimentos. Adicionalmente, a tripulação da actual
expedição na ISS irá receber símbolos comemorativos dedicados ao 75.º aniversário da vitória na Grande
Guerra Patriótica.

Segundo o calendário de operações de preparação do Progress MS-14 os especialistas da Corporação RKK
Energia e da Corporação Espacial Estatal Roscosmos levaram a cabo a 16 de Abril um conjunto de
operações técnicas para a acoplagem do veículo de carga com o Compartimento de Transferência do terceiro
estágio do foguetão lançador.
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O Compartimento de Transferência faz parte do denominado Módulo Orbital e permite a ligação física entre
a carga e o seu lançador, bem como as fixações mecânicas das duas metades da carenagem de protecção
e a integração das interfaces de comando do Progress MS-14 com o sistema de controlo do lançador.

No dia 18 de Abril os especialistas da Corporação Energia procederam à inspecção visual do Progress MS14 e de seguida o veículo foi colocado no interior da carenagem de protecção, constituindo assim o
denominado ‘Módulo Orbital’ (constituído pelo Compartimento de Transferência, pelo Progress MS-14 e pela
carenagem de protecção) que seria transportado via caminho-de-ferro para as instalações de integração e
montagem no dia 20 de Abril e nas quais seria integrado com o seu foguetão lançador no dia seguinte.
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O processo inicia-se com a colocação em posição do terceiro estágio Blok-I e do Módulo Orbital, sendo estes
dois elementos posteriormente acoplados. De seguida, este conjunto é elevado por um guindaste de grande
capacidade e transportado lateralmente para a zona onde se encontram o primeiro (Blok-A) e o segundo
estágio do lançador (Blok B, V, G e D). No topo do segundo estágio encontra-se uma estrutura em forma de
grelha que serve de ligação com o Blok-I. Esta grelha permite a saída dos gases resultantes da ignição inicial
do terceiro estágio enquanto se mantém ligado ao estágio central (Blok-A) durante o voo. Sendo colocado
em posição na estrutura de transporte e elevação, o conjunto Blok-I / Módulo Orbital é então conectado com
a grelha, finalizando assim a montagem do lançador.
Entretanto, para preparar a chegada de um novo veículo de carga a 25 de Abril de 2020, a órbita da estação
espacial internacional foi corrigida a 19 de Abril utilizando os motores KD-1 e KD-2 do módulo de serviço
Zvezda.

Segundo os dados dos serviços de apoio de navegação e balística do Centro de Controlo de Voo da
TsNIImash (parte da Corporação Estatal Roscosmos), os motores foram activados às 0509UTC durante 58,5
segundos, alterando a velocidade da ISS em 0,97 m/s. Após esta manobra os parâmetros orbitais da ISS
eram: perigeu de 417,69 km, apogeu de 436,62 km, período orbital de 92,88 minutos e inclinação orbital de
51,66.º.
Ainda a 20 de Abril teria lugar a reunião da Comissão Estatal que após analisar os preparativos para o
lançamento, autorizaria o transporte do lançador para a plataforma de lançamento. Este procedimento teria
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lugar às primeiras horas do dia 22 de Abril e dando-se início a dois dias de preparativos finais para o
lançamento.
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Progress MS
Ao abandonar o seu programa lunar tripulado a União Soviética prosseguiu o seu programa espacial ao
colocar sucessivamente em órbita terrestre uma série de estações espaciais tripuladas nas quais os
cosmonautas soviéticos e posteriormente russos estabeleceram recordes de permanência no espaço.
Começando inicialmente com estadias de curtas semanas e passando posteriormente para longos meses,
os cosmonautas soviéticos eram abastecidos no início pelas tripulações que os visitavam em órbita, mas
desde cedo, e começando com a Salyut-6, a União Soviética iniciou a utilização dos veículos espaciais de
carga Progress. Os Progress representaram um grande avanço nas longas permanências em órbita, pois
permitiam transportar para as estações espaciais víveres, instrumentação, água, combustível, etc. Os
cargueiros são também utilizados para elevar as órbitas das estações, para descartar o lixo produzido a bordo
dos postos orbitais e para a realização de diversas experiências científicas.
Ao longo de 30 anos foram colocados em órbitas dezenas de veículos deste tipo que são baseados no mesmo
modelo das cápsulas tripuladas Soyuz e que têm vindo a sofrer alterações e melhorias desde então.
O veículo Progress MS é uma
versão modificada do modelo
11F615A60 (11Ф615A60). Para
além do novo computador TsVM101
no
lugar
do
velho
computador Árgon-16 e com um
novo sistema compacto digital de
telemetria MBITS no lugar do
velho sistema de telemetria
analógico, esta nova versão do
venerável veículo de carga
Russo, possuí várias melhorias
em
relação
às
versões
anteriores, nomeadamente: a
substituição do sistema de
aproximação e acoplagem KursA pelo sistema digital Kurs-NA; a
utilização
do
Sistema
de
Telemetria e Comando Unificado
em vez do sistema de rádio
Chezara Kvan-V e sistema de antena / alimentação de fabrico Ucraniano; um novo compartimento externo
que permite a colocação em órbita de pequenos satélites (cada compartimento pode transportar até quatro
satélites); melhoria da redundância com a adição de um sistema suplente de motores eléctricos para o
mecanismo de acoplagem e de selagem; protecção melhorada contra o impacto de meteoritos e detritos
orbitais com a inclusão de painéis adicionais no compartimento de carga; capacidade de ligação com o
sistema de comunicações / retransmissão Luch que permite o envio de telemetria e de comandos mesmo
fora da linha de visão com as estações e controlo no solo; navegação autónoma GNSS que permite a
determinação em tempo real do vector de estado e dos parâmetros dispensando assim a necessidade das
estações no solo para a determinação orbital; navegação orbital relativa graças às capacidades de trocas de
dados via rádio com a estação espacial; e um novo sistema de rádio digital que permite uma visão de TV
melhorada para as operações de acoplagem.
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Progress
MS-05
MS-06
MS-07
MS-08
MS-09
MS-10
MS-11
MS-12
MS-13
MS-14

Nº Série
435
436
437
438
439
440
441
442
443
448

NORAD
42056
42756
42971
43211
43537
43702
44110
44455
44833

Des. Int.
2017-010A
2017-033A
2017-065A
2018-019A
2018-058A
2018-091A
2019-019A
2019-047A
2019-085A
2020-026A

Lançamento
22 / Fev /17
14 / Jun / 17
14 / Out / 17
13 / Fev / 18
9 / Jul / 18
16 / Nov / 18
4 / Abr / 19
31 / Jul / 19
6 / Dez / 19
25 / Abr / 20

Acoplagem
24 / Fev / 17
16 / Jun / 17
16 / Out / 17
15 / Fev / 18
10 / Jul / 18
18 / Nov / 18
4 / Abr / 19
31 / Jul / 19
9 / Dez / 19
25 / Abr / 20

Separação
20 / Jul / 17
28 / Dez / 17
28 / Mar / 18
23 / Ago / 18
25 / Jan / 19
4 / Jun / 19
29 / Jul / 19
29 / Nov / 19
xx / Jul / 20

Reentrada
21 / Jul / 17
28 / Dez / 17
26 / Abr / 18
30 / Ago / 18
25 / Jan / 19
4 / Jun / 19
29 / Jul / 19
29 / Nov / 19
xx / Jul / 20

Tal como os outros tipos de cargueiros, o Progress MS é constituído por três módulos: Módulo de Carga
(Грузовой отсек) – GO “Gruzovoi Otsek” com um comprimento de 3,0 metros, um diâmetro de 2,3 metros e
um peso de 2.520 kg, está equipado com um sistema de acoplagem e com duas antenas tipo Kurs; Módulo
de Reabastecimento (Отсек компонентов дозаправки) – OKD “Otsek Komponentov Dozapravki” com um
comprimento de 2,2 metros, um diâmetro de 2,2 metros e um peso de 1.980 kg, sendo destinado ao
transporte de combustível para as estações espaciais; Módulo de Serviço (Приборно-агрегатный отсек) –
PAO “Priborno-Agregatniy Otsek“ com um comprimento de 2,3 metros, um diâmetro de 2,1 metros e um peso
de 2.950 kg, contém os motores do veículo tanto para propulsão como para manobras orbitais.
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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 -  ): 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 -  ): 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  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.  /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 N 2O4 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/cm 3, 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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