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SATÉLITES MILITARES 
 

(1ª Edição) 
 

O reconhecimento por satélite afetou profundamente a Guerra Fria, mas 
era feito com tanto sigilo que suas contribuições para a estabilidade 
internacional durante esse conflito não foram amplamente anunciadas.  

 
Militarmente, o uso do espaço oferece oportunidades únicas para 

monitorar o inimigo e melhora significativamente a eficácia das forças armadas 
em tempos de paz e em condições de combate.  

 
Os programas de reconhecimento e combate por satélite de vários tipos 

têm como objetivo auxiliar isso. As informações nestas páginas são baseadas em 
registros anteriormente secretos e divulgados com o passar do tempo. Este 
trabalho é um relato do desenvolvimento mais significativo em Inteligência nas 
últimas décadas - o satélite de reconhecimento.  
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OS PRIMEIROS PROJETOS 

 

O significado principal do primeiro esforço de satélite de fotorreconhecimento dos EUA, o programa CORONA, pode 
ser melhor entendido no contexto do balanço nuclear estratégico entre os EUA e os soviéticos. Pode-se argumentar com 
firmeza que o CORONA foi um fator importante na definição do caráter desse equilíbrio durante a década de 1960 e até mais 
além. Os satélites de fotorreconhecimento tinham que estar em uma órbita polar para maximizar sua cobertura do globo, que 
girava sob o satélite enquanto ele viajava de polo a polo. As instalações de lançamento existentes em Cabo Canaveral não 
puderam ser usadas porque os veículos de lançamento sobrevoariam áreas povoadas. O Camp Cooke, localizado próximo ao 
Point Arguello, na Califórnia, já selecionado como o local de lançamento dos veículos Atlas do programa WS-117L, era perfeito 
para os propósitos do CORONA. Um foguete lançado de Cooke para o sul não sobrevoaria nenhuma área povoada. Cooke 

também era o lar do 672º Esquadrão Estratégico de Mísseis, que operava o foguete Thor. Em outubro de 1958, Cooke foi 

renomeado como a hoje famosa Base da Força Aérea de Vandenberg (VAFB).  
 
Os efeitos políticos da implementação de programas espaciais e, portanto, a demonstração de superioridade 

científica, técnica ou militar são frequentemente tão importantes para os líderes mundiais que são esses efeitos que 
determinam amplamente a direção do desenvolvimento dos próprios programas.  

 
Todos esses aspectos diferem significativamente em seu impacto no desenvolvimento da sociedade e em seu lugar 

nos programas espaciais nacionais. A percepção pública do papel e da prioridade de cada um deles também é diferente e, 
além disso, difere significativamente do estado real das coisas. Não podia ser diferente porque os motivos políticos levam os 

governos ocidentais a exagerar suas realizações no estudo científico e no desenvolvimento econômico do espaço sideral e 
obscurecer a escala de seu uso militar.  

 
O mesmo aconteceu com o aspecto militar do programa espacial da URSS e depois, Rússia. Muitos dados ainda 

permanecem essencialmente desconhecidos para todos aqueles que não estão envolvidos em seu dever de serviço.  
 
A perspectiva de usar o espaço sideral para colocar armas de ataque e combate surgiu antes do advento dos 

próprios satélites. Os planos americanos mais radicais da época objetivavam destruir a ogiva nuclear de um míssil, ainda 
voando fora da atmosfera.  

 

Os militares soviéticos também não ficaram indiferentes à idéia de interceptação espacial. Em 13 de setembro de 
1962, na missão das Vostok-3 e Vostok-4 - quando as duas espaçonaves, devido à precisão do lançamento, foram colocadas a 
uma distância de 5 km uma da outra; A Comissão Científica e Técnica do Estado-maior ouviu relatórios dos cosmonautas 
Nikolayev e Popovich sobre as capacidades militares da Vostok. A conclusão do relatório foi a seguinte: Uma pessoa era 
capaz de realizar no espaço todas as tarefas militares da aviação (reconhecimento, interceptação, bombardeio etc). O Vostok 
podia ser adaptado à guerra e isso demonstrava a necessidade urgente de criar naves espaciais novas e mais avançadas.  

Enquanto isso, essas espaçonaves já estavam sendo desenvolvidas. Em 1º de novembro de 1963, na URSS, foi lançada 
a primeira espaçonave manobravel - Polyot 1. Excepcionalmente exuberante, o momento em que um despacho oficial 
anunciou que era o primeiro exemplar de uma série nova de satélite capaz de fazer manobras e alterar a altura e o plano da 

órbita. O número e a natureza das manobras não foram especificados e nem foram informados no anúncio da agência oficial 
de notícias TASS. O segundo Polyot foi lançado em 12 de abril de 1964. Nesta vez, os parâmetros inicial e final das órbitas 
foram especificadas, o que permitiu aos ocidentais estimar o estoque mínimo de propelente para as mudanças no plano 
orbital.  

Neste trabalho estão alguns dos principais projetos militares desta área, por parte de Rússia, Estados Unidos, Israel e 
China. 
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UNIÃO SOVIÉTICA/RÚSSIA 
ZENIT 

 
A espaçonave Zenit foi desenvolvida no OKB-1 (Bureau de Construção Principal) de S.P. Korolev (agora RKK Energia) 

com base no design da Vostok. Consistia em uma cápsula de retorno esférica com 2,3 m de diâmetro e pesando cerca de 
2.400 kg. Dentro dessa cápsula, todo o equipamento especial foi instalado (fotográfico, foto-televisão, reconhecimento de 
rádio etc). As câmeras foram montadas de modo que seus eixos ópticos fossem perpendiculares ao eixo longitudinal da 
espaçonave. A fotografia era realizada através de vigias com multiplas camadas de vidro instaladas na tampa de uma das 
duas escotilhas tecnológicas de 1 metro de diâmetro.  

Inicialmente, os Zenits estavam equipados com um complexo de „equipamentos especiais‟ composto por uma câmera 
SA-20 com distância focal de 1 m, uma câmera SA-10 com distância focal de 0, 2 m, equipamento de foto e televisão Baikal e 
equipamento de reconhecimento de rádio Kust-12M. No entanto, após quatro vôos de teste bem-sucedidos (espaçonaves 
Cosmos-4, Cosmos-7, Cosmos-9 e Cosmos-15), ficou claro para os desenvolvedores que o equipamento de foto-televisão não 
confirmou as características esperadas, e um conjunto novo foi montado e instalado em naves subseqüentes, os sistemas Ftor 

(Fluor)-2P como parte de três veículos espaciais, e as SA-20 e uma SA-10, bem como câmeras especiais Bush-12M.  

Em órbita, esta cápsula era conectada a um módulo de serviço contendo baterias, equipamentos eletrônicos, sistemas de 
orientação, tanques de combustível e motores. O sistema de controle da nave Vostok permitia orientação apenas antes do 
retorno. Para a fotografia, era necessária uma orientação constante em três eixos com precisão bastante alta. O controle do 
Zenit era realizado com propulsores de ajuste fino, recebendo comandos emitidos a partir de estações terrestres na zona de 
visibilidade, mas também de acordo com o programa de trabalho (timer) a bordo, usando uma linha de rádio-comando com 
rendimento suficientemente alto. A espaçonave tinha cerca de 5 metros e massa total entre 4.600 kg e 6.300 kg.  

Para garantir o sigilo dos equipamentos e informações, foi instalado um sistema de destruição de emergência APO-2. Em 
contraste com os meios de detonação usados anteriormente, esse tinha uma lógica mais complexa, que permitia determinar 

se a nave estava pousando no local correto ou no território de outro país.  

Ao contrário dos satélites do programa Corona americano, a nave descia de paraquedas juntamente com as câmeras 
fotográficas e equipamentos acessórios, que estavam na cápsula hermética pressurizada com nitrogênio. Isso simplificou os 
sistemas de design e engenharia, mas aumentou significativamente o peso do satélite. Outra grande vantagem desse sistema 
era que os equipamentos fotográficos podiam ser reutilizados.  

A maioria dos Zenits foi lançada em uma órbita levemente elíptica, com um perigeu de cerca de 200 km e apogeu entre 
250 km e 350 km; o período de existência ativa geralmente durava de 8 a 15 dias.  

Como foi a origem do Zenit: Em 1956, o governo soviético emitiu um decreto secreto sobre o desenvolvimento do 
programa Objeto D, que levou ao lançamento do satélite Sputnik-3 (o Sputnik-1 - PS-1 - foi uma versão muito simplificada do 
programa Objeto D ) O texto do decreto ainda é um segredo de estado, mas aparentemente levou à criação de outro satélite - 

o Objeto OD-1, que deveria ser usado para o reconhecimento fotográfico a partir do espaço.  

Em 1958, o OKB-1 estava trabalhando simultaneamente no projeto das naves OD-1 e OD-2, o que levou à criação da 
primeira espaçonave tripulada Vostok. Em abril de 1960, um projeto chamado „Vostok-1‟ foi desenvolvido, apresentado como 
um aparelho experimental para testar o design e criar o satélite de reconhecimento „Vostok-2‟ e a espaçonave tripulada 
„Vostok-3‟ como outra variante. A ordem de criação e data de lançamento das naves-satélites foi determinada pelo decreto do 

Comitê Central do PCUS nº 587-238, sobre o plano para o desenvolvimento da exploração do espaço, de 4 de junho de 1960. 
Como todas as naves desse tipo foram chamadas Vostok , depois que em 1961 esse nome ficou conhecido como o nome da 
espaçonave de Yuri Gagarin, o satélite de reconhecimento Vostok-2 foi renomeado para Zenit-2, e a série de naves espaciais 
desse tipo foi chamada de „Zenit‟.  

O primeiro lançamento do Zenit ocorreu em 11 de dezembro de 1961, mas devido a um erro no terceiro estágio do 
foguete, a nave foi destruída. A segunda tentativa foi bem-sucedida em 26 de abril de 1962, e o veículo recebeu a designação 
Cosmos-4. No entanto, uma falha no sistema de orientação estragou os resultados do satélite. O terceiro Zenit (Cosmos-7) foi 
lançado em 28 de julho de 1962 e retornou com sucesso com fotografias onze dias depois. Como parte do programa, foram 
realizados 13 lançamentos das espaçonaves Zenit-2, três dos quais terminaram em acidente com o veículo lançador. No total, 
no âmbito do programa e da operação regular, as espaçonaves Zenit-2 foram lançadas 81 vezes (7 lançamentos terminaram 
em acidente do foguete-langador no cosmódromo). Em 1964, pela Ordem do Ministério da Defesa da URSS, os dados 
fotográficos foram adotados pelo Exército Soviético. A produção em série foi organizada na fábrica TsSKB-Progress em 
Kuibyshev. Desde 1968, começou uma transição gradual para a espaçonave modernizada Zenit-2M, e o número de 

lançamentos do Zenit-2 começou a diminuir. No total, foram desenvolvidas 8 modificações dos veículos espaciais desse tipo, 
e os voos de reconhecimento continuaram até 1994.  

Os dois primeiros Zenits foram lançados pelo foguete Vostok tipo 8K72K, que colocou em órbita todas as naves Vostok. 
Naves subseqüentes em 1962-1967 usaram o foguete Vostok tipo 8A92. Desde 1967, para o lançamento da Zenit-2, o foguete 
11A57 (Voskhod) foi usado. Os primeiros vôos foram realizados a partir do Cosmódromo de Baikonur, e os lançamentos 
subsequentes também foram feitos a partir do Cosmódromo de Plesetsk.  

Zenit-2 (Vostok-2) 11F61, 11F62 

O Zenit-2 foi a primeira versão da espaçonave. Inicialmente, o conjunto de câmeras (Ftor-2) consistia em três unidades 

(uma para fotografia topográfica, com uma lente Orion com distância focal de 200 mm em uma câmera 180× 180 mm de 
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quadro e duas para fotografia em larga escala, com lentes Leningrad-9 com distância focal de 1000 mm com quadro de 300 

×300 mm) proporcionando uma captura total de 150 km a uma altitude de 250 km. No aparelho topográfico, a „captura‟ na 
mesma altura era de 225 km. Posteriormente, outra câmera de grande escala foi adicionada ao kit (Ftor-2P) para cobrir o 
terreno igual à captura da câmera topográfica. A uma altitude de vôo de 200 km, o kit oferecia uma largura de banda de foto 

de 180 km. O estoque de 1. 500 quadros no filme possibilitava o registro de 5,4 milhões de km² da superfície da Terra. A 
resolução espacial das imagens era supostamente de cerca de 10 m. As câmeras foram projetadas e fabricadas na fábrica de 
Krasnogorsk (Central de Cálculo De Esquemas Ópticos - GOI). Os filmes de película foram feitos na fábrica Svema (na cidade 
de Shostka).  

Entre o primeiro vôo do Cosmos-4, em 1962, e o último, do Cosmos-344, a URSS manteve sempre um satélite-espião sobre o 
Ocidente.  

 

Satélite Zenit-2. O primeiro 
satélite especializado 
de 
fotografia da superfície 
da Terra 
 
1. Equipamento fotográfico 
2. Cápsula de retorno 
3. Tanques do sistema de orientação 
4. Compartimento dos instrumentos 
5. Antenas dos sistemas de telemetria 
6. Sistema de propulsão de frenagem 
7. Sensor de orientação solar 
8. Sensor vertical 
9. Antena do link de rádiocomando 
10. Antena do sistema de espionagem de rádio 

 

Zenit-2M (Gektor) 11F690 

Desde 1968, começou uma transição gradual para a espaçonave 
modernizada Zenit-2M. Um novo sistema de câmeras aperfeiçoadas e 

painéis solares foram instalados. A massa da espaçonave foi aumentada 
para 6.300 kg e, portanto, o foguete Vostok foi substituído pelos foguetes 
Voskhod e Soyuz. O primeiro voo foi o Cosmos-208, em 1968. O último 
foi o Cosmos-1044, em 1978. A versão civil dessa série era o Zenit-2M/ 
NKh, ou “Heitor”Gektor-Priroda. 

  

Zenit 2M 

 

Zenit-4 (Vostok-4) 11F69 

A modificação Zenit-4 foi equipada com uma única câmera de alta resolução, com uma distância focal de cerca de 3.000 
mm, bem como uma câmera de televisão de 200 mm. As especificações do satélite são secretas. Alguns acreditam que a 
resolução das câmeras era de até 1-2 m. A massa era de aproximadamente 6.300 kg. Provavelmente, um total de 76 
lançamentos dos Zenit-4 foram concluídos.  

O primeiro voo foi o Cosmos-22, em 1963. O último, o Cosmos-355, em 1970.  

Zenit-4M (Rotor) 11F691 

Era uma versão modernizada do Zenit-4. O Zenit-4M estava equipado com novas câmeras, painéis solares e tinha motores de 

orientação modernizados, o que lhe permitiu mudar de órbita várias vezes durante a missão. A duração média do voo era de 
13 dias.  

O primeiro foi o Cosmos-251, em 1968. O último, Cosmos-667, em 1974.  

Zenit-4MK (Zenit-4MKM) (Germes) 11F692 

Uma versão modificada do Zenit-4 permitiu que o satélite voasse em uma órbita mais baixa para obter a máxima resolução e 
qualidade de imagem. Algumas fontes afirmam que era equipado com propulsores para compensar o arrasto aerodinâmico e 
equipamentos para remover o excesso de calor recebido pelo aparelho quando exposto à atmosfera superior.  

O primeiro voo foi o Cosmos-317, em 1969. O último, o Cosmos-1214, em 1980.  

Zenit-4MT (Orion) 11F629 

Uma versão especial do Zenit-4M, projetada para pesquisas topográficas.  
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O primeiro foi o o Cosmos-470, em 1971. O último, Cosmos-1398, em 1982.  

Zenit-6U (Argon) 11F645 

A versão universal do Zenit, projetada para trabalhar em baixas altitudes para obter imagens detalhadas de determinadas 
áreas e em órbitas mais altas para observação geral. Todos os lançamentos foram realizados pelo foguete 11A511 Soyuz. 
Foram realizados 96 lançamentos.  

O primeiro foi o Cosmos-867, em 1976. O último foi o Cosmos-1685, em 1985.  

Zenit-8 (Oblik) 17F116 

Projetado para mapeamento detalhado. Posteriormente, essas funções foram assumidas por naves espaciais do tipo Resurs. A 
espaçonave, chamada Cosmos-2281, foi o último lançamento da série Zenit. Algumas fontes relatam que um satélite Oblik foi 
usado como modelo de teste durante o primeiro lançamento do foguete Soyuz-2-1A em 2004. O vôo foi suborbital de acordo 

com o projeto, portanto o satélite não era operacional.  

O primeiro voo foi o o Cosmos-1571, em 1984. O último, o Cosmos-2281, em 1994.  

 

Com base na espaçonave Zenit, foram desenvolvidos satélites civis de sensoriamento remoto - 
das séries Fram e Resurs-F.  

 
1. equipamento fotográfico; 
2. antena de equipamento de rádio-escuta; 
3. sistema de fornecimento de energia; 
4. compartimento de instrumentos; 
5. antena de rádio; 
6. equipamentos do sistema de controle do rádio e outros sistemas; 
7. sensor vertical infravermelho; 
8. sistema de propulsão; 
9. cápsula de retorno; 
10. carga explosiva do sistema de autodestruição; 
11. equipamentos do sistema de controle, pouso, rádio e outros sistemas; 
12. tanques do sistema de orientação; 
13. sensor de orientação ao sol; 
14. persianas do sistema de controle de temperatura; 
15. antena do sistema de telemetria; 
16. antenas do sistema rádio UHF.  

 
 
 

LANÇAMENTOS DE SATÉLITES ZENIT 
 

Nome 
Data de 

Lançamento Foguete 
Número 
de série 

Duração 
do voo 

Órbita (apogeu km, perigeu 
km,inclinação graus e período, 

min) 
Pouso Resultado 

- 11/12/1961 8K72K 11F61 nº 1             Falha no foguete (Block E). 
A espaçonave foi eliminada 

pelo sistema APO em T+ 

407º s. Os restos do veículo 
de lançamento e da 
espaçonave caíram 100 km 
ao norte da cidade de 
Vilyuisk.  

Cosmos-4 26/04/1962 8K72K 11F61 nº 
2 

3 330 298 65 90,6 29/04/1962 O programa foi 
parcialmente executado . 
Falha no sistema de 
orientação principal.  

- 01/06/1962 8A92 11F61 nº 
3 

            Falha no foguete. Desligou 

o motor do estágio B em T+ 
1,8 segundos. O veículo de 
lançamento caiu a 300 m 
da plataforma. 

Cosmos-7 28/07/1962 8A92 11F61 nº 
4 

4 369 210.  65 90,1 01/08/1962  sucesso.  

Cosmos-9 27/09/1962 8A92 11F61 nº 
7 

4 358 301 65 90,9    sucesso.  

Cosmos-10 17. 10/1962 8A92 11F61 nº 
5 

4 380 210.  65 90, 2 10. 21/1962  sucesso.  

Cosmos-12 22/12/1962 8A92 11F61 nº 
6 

8 405 211 65 90,5 30/12/1962  sucesso. O primeiro 
completamente bem 
sucedido em qualidade de 
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materiais e durabilidade.  

Cosmos-13 21/03/1963 8A92 11F61 nº 
4 

8 337 205 65 89,8 29/03/1963  sucesso.  

Cosmos-15 22/04/1963 8A92 11F61 nº 
8 

5 371 173 65 89,8 27/04/1963  sucesso.  

Cosmos-16 28/04/1963 8A92 11F61 nº 
10 

10 401 207 65 90,4 08/05/1963 O programa foi 
parcialmente executado . 
Falha no motor de controle 
de estabilização no eixo de 
tangagem. Algumas 
informações foram 
perdidas.  

Cosmos-18 24/05/1963 8A92 11F61 nº 
11 

9 301 209 65 89,4 06/02/1963  sucesso.  

- 10/07/1963 8A92 11F61 nº 
12 

            Falha no foguete. Desligou 

o estágio B a T+ 1,9 
segundos. A plataforma de 
lançamento foi  danificada.  

Cosmos-20 18/10/1963 8A92 11F61 nº 
13 

8 311 206 65 89,6 26. 10/1963  sucesso.  

- 28/11/1963 8A92 11F61 nº 
14 

            Falha no foguete: defeito 
no estágio E. Veículo 
destruído pelo sistema 
APO.  

Cosmos-24 19/12/1963 8A92 11F61 nº 
15 

9 408 211 65 90,5 28/12/1963  sucesso.  

Cosmos-28 04/04/196
4 

8A92 11F61 nº 
16 

8 395 209 65 90,4 12/04/1964  sucesso.  

Cosmos-29 25/04/1964 8A92 11F61 nº 
19 

8 309 204 65,1 89,5 03/05/1964  sucesso.  

Cosmos-32 10/06/1964 8A92 11F61 nº 
18 

8 333 209 51,3 89,8 18/06/1964  sucesso.  

Cosmos 33 23/06/1964 8A92 11F61 nº 
20 

8 293 209 65 89,4 01/07/1964  sucesso.  

Cosmos-35 15/07/1964 8A92 11F61 nº 
21 

8 268 217 51,3 89, 2 23/07/1964  sucesso.  

Cosmos-37 14/08/1964 8A92 11F61 nº 
22 

8 300 205 65 89,5 22/08/1964 O programa foi 
parcialmente executado . 
Perda do filme na câmera 
SA-10. Desfocagem do 
aparelho SA-20 e do 
sistema Ftor-2P 

Cosmos-46 24/09/1964 8A92 11F61 nº 
23 

8 271 215 51,3 89, 2 02/ 10 1964  sucesso.  

Cosmos-48 14/10/1964 8A92 11F61 nº 
24 

6 295 203 65,1 89,4 20. 10/1964 O programa foi 
parcialmente executado . 
cápsula era aterrissou 

antes do previsto (na 1ª 
órbita do setimo dia, em 
vez de 10 dias de vôo) 
devido a operação anormal 
do sistema de controle de 
temperatura e aumento da 
temperatura na cápsula 

para + 43С.  

Cosmos 50 20. 10/1964 8A92 11F61 nº 
25 

8 241 196 51,3 88,7 05. 11/1964 O programa não foi 
concluído. Operação 
anormal do sistema de 
controle do frenagem. 
veículo destruído pelo 
sistema APO.  

Cosmos-52 11/01/1965 8A92 11F61 nº 
26 

8 304 205 65 89,5 19/01/1965  sucesso.  

Cosmos-64 25/03/1965 8A92 11F61 nº 
17 

8 271 206 65 89, 2 02/04/1965  sucesso.  

Cosmos 66 07/05/1965 8A92 11F61 nº 
27 

8 291 197 65 89,3 15/05/1965 O programa não foi 
concluído. Cápsula 
destruiu-se. Falha no 
sistema de pouso (não 
houve liberação do pára-
quedas do frenagem) 
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devido à falha na 
transmissão de 
informações no parâmetros 
de descida.  

Cosmos 68 15/06/1965 8A92 11F61 nº 
29 

8 334 205 65 89,8 23/06/1965   

- 13/07/1965 8A92 11F61 nº 
28/ 

            Falha no foguete. 
Funcionamento incorreto 
pelo sistema de controle do 
segundo estágio ao longo 
do eixo de tangagem.  

Cosmos 78 14/08/1965 8A92 11F61 nº 
30 

8 329 206 69 89,8 22/08/1965  sucesso.  

Cosmos 98 27/11/1965 8A92 11F61 nº 
31 

8 570 216 65 92 05. 12/1965  sucesso.  

Cosmos-99 10/12/1965 8A92 11F61 nº 
32.  

8 320 199 65 89,6 18/12/1965  sucesso.  

Cosmos 
104 

07/01/1966 8A92 11F61 nº 
36.  

8 401 204 65 90, 2 15/01/1966 A espaçonave foi colocada 
em órbita não calculada. 
Operação anormal dos 

sistemas das 2ª e 3ª 
estágios do veículo 
lançador.  

Cosmos-
105 

22/01/1966 8A92 11F61 nº 
38/ 

8 324 204 65 89,7 30/01/1966  sucesso.  

Cosmos-
107 

10/02/1966 8A92 11F61 nº 
34 

8 322 204 65 89,7 18/02/1966  sucesso.  

Cosmos-
112 

17/03/1966 8A92 11F61 nº 
37.  

8 565 214 72 92,1 25/03/1966  sucesso.  

Cosmos-
115 

20/04/1966 8A92 11F61 nº 
35 

8 294 190 65 89,3 28/04/1966 O programa foi 
parcialmente executado . 
Operação anormal das 
câmeras SA-10.  

Cosmos-117 06/05/1966 8A92 11F61 nº 
39/ 

8 308 207 65 89,5 14/05/1966  sucesso.  

Cosmos-
120 

08/06/1966 11A57 11F61 nº 
41 

8 300 200 51,8 89,4 16/06/1966  sucesso.  

Cosmos-
124 

14/07/1966 11A57 11F61 nº 
42  

8 303 208 51,8 89,4 22/07/1966  sucesso.  

- 16/09/1966 8A92 11F61 nº 
40.  

            Falha no foguete. Operação 
anormal do booster lateral 
blok D  

Cosmos-
129 

14/10/1966 8A92 11F61 nº 
33 

7 307 202 65 89,4 21/10/1966  sucesso.  

Cosmos-
132 

19/11/1966 8A92 11F61 nº 
46.  

8 280 207 65 89,3 27. 11/1966  sucesso.  

Cosmos-
136 

19/12/1966 8A92 11F61 nº 
47 

8 305 198 64,6 89,4 27. 12/1966  sucesso.  

Cosmos-
138 

19/01/1967 8A92 11F61 nº 
43 

8 293 191 65 89, 2 27/01/1967 sucesso.  

Cosmos-
143 

27/02/1967 8A92 11F61 nº 
45 

8 302 204 65 89,5 07/03/1967 Foi lançado em órbita com 
um grande erro (~ 22,8 s) 
de período orbital.  

  

Cosmos-
147 

13/03/1967 8A92 11F61 nº 
44 

8 317 198 65 89,5 21/03/1967 O programa foi 
parcialmente executado .  

Cosmos-
153 

04/04/1967 8A92 11F61 nº 
48 

8 291 202 64,6 89,3   O programa foi 
parcialmente executado . 

Falha na 1ª câmera SA-20.  

Cosmos-
157 

12/05/1967 8A92 11F61 nº 
49 

8 296 202 51,3 89,4 20/05/1967 O programa foi 
parcialmente executado . 
Baixa qualidade de 
imagem no filme da 
câmera SA-20.  

Cosmos-
164 

08/06/1967 11A57 11F61 nº 
50.  

6 320 202 65,7 89,5 14/06 1967  sucesso.  

Cosmos-
168 

04/07/1967 11A57 11F61 nº 
52 

8 268 199 51,8 89,1    sucesso.  

- 01/09/1967 11A57 11F61 nº 
51 

      81, 2     Falha no foguete. 
Desligamento de 
emergência do motor do 

estágio E em T+ 296º s(. De 
acordo com os dados 
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calculados, os restos da 
espaçonave e do estágio 
cairam no noroeste das 
ilhas Novaya Zemlya).  

Cosmos-
177 

16/09/1967 11A57 11F61 nº 
53 

8 292 202 51,8 89,3 24/09/1967   sucesso.  

Cosmos-
180 

26/09/1967 11A57 11F61 nº 
54 

8 370 212 72,9 90,1 04/10/1967  sucesso.  

Cosmos-
181 

11/10/1967 11A57 11F61 nº 
55 

8 344 200 65,6 89,7 19/10/1967  sucesso.  

Cosmos-
193 

25/10/1967 11A57 11F61 nº 
58 

8 354 203 65,7 89,9 12/03/1967  sucesso.  

Cosmos-
195 

16/12/1967 11A57 11F61 nº 
57 

8 375 211 65,7 90,1 24/12/1967  sucesso.  

Cosmos-
199 

16/01/1968 11A57 11F61 nº 
59 

8 386 204 65,7 90, 2 24/01/1968 O programa não foi 
concluído. A espaçonave 

não se separou do 3ºestágio 
até 38-42 órbitas devido à 
falha do dispositivo 
pirotécnico de separação . 
Como resultado, todo o 
propelente do sistema de 
orientação foi usado. O vôo 
ocorreu em um estado não 
orientado. Ao aterrissar, a 
cápsula não entrou na 
trajetória calculada e foi 
destruída pelo sistema APO 
ao longo do mar de 
Okhotsk às 11:02 do dia 24 
de janeiro na revolução 
126. O contato com o 
compartimento extra de 
instrumentos foi 
interrompido em 25 de 
janeiro de 1968. 

Cosmos-
205 

05/03/1968 11A57 11F61 nº 
56.  

8 310 201 65,7 89,4 13/03/1968  sucesso.  

Cosmos-
210 

03/04/1968 11A57 11F61 nº 
60 

8 395 217 81, 2 90,3 04/11/1968  sucesso.  

Cosmos-
216 

20/04/1968 11A57 11F61 nº 
62 

8 277 199 51,8 89,1 28/04/1968 O programa não foi 
concluído. Cápsula 
aterrissou no rio Volga 
(interior de Saratov) a 1 km 
da costa. Após 42 minutos, 
o aparelho afundou e foi 
não encontrado.  

Cosmos-
223 

01/06/1968 11A57 11F61 nº 
63.  

8 374 212 72,9 90,1 09/06/1968  sucesso.  

Cosmos-
231 

10/07/1968 11A57 11F61 nº 
64 

8 330 211 65 89,7 18/07/1968  sucesso.  

Cosmos-
235 

09/08/1968 11A57 11F61 nº 
61 

8 303 207 51,8 89,4 17/08/1968 O programa foi 
parcialmente executado . 
Cápsula parcialmente 
destruída durante a 
descida devido à falha do 
sistema de pára-quedas. 
Perdeu 30% do filme.  

Cosmos-
240 

14/09/1968 11A57 11F61 nº 
66  

7 293 197 51,8 89,3 21/09/1968  Sucesso.  

Cosmos-
247 

11/10/1968 11A57 11F61 nº 
65 

8 362 205 65,4 89,9 19/10/1968  Sucesso.  

Cosmos-
253 

13/ 11/1968 11A57 11F61 nº 
67 

5 355 206 65,4 89,9 18/11/1968 O programa não foi 

concluído. Na 13ª órbita, o 
comando para desligar a 
câmera SA-20-1 não foi 
concluído. Como resultado 
do aumento do consumo 
de energia, o pouso da 
cápsula foi realizado três 
dias antes. A perda total de 
informações foi de 53%.  
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Cosmos-
255 

29/11/1968 11A57 11F61 nº 
68 

8 336 201 65,4 89,7 12/07/1968  Sucesso.  

Cosmos-
258 

10/ 12/1968 11A57 11F61 nº 
69 

8 325 210.  65 89,6 18/12/1968  Sucesso.  

Cosmos-
263 

12/01/1969 11A57 11F61 nº 
70 

8 346 205 65,4 89,8 01/20/1969  Sucesso.  

Cosmos-
266 

25/02/1969 11A57 11F61 nº 
71 

8 358 208 72,9 89,9 05/03/1969  Sucesso.  

Cosmos-
273 

22/03/1969 11A57 11F61 nº 
77 

8 356 205 65,4 89,9 30/03/1969  Sucesso.  

Cosmos-
278 

09/04/1969 11A57 11F61 nº 
78 

8 338 203 65 89,7 17/04/1969  Sucesso.  

Cosmos-
281 

13/05/1969 11A57 11F61 nº 
72 

8 317 194 65,4 89,4 21/05/1969  Sucesso.  

Cosmos-
287 

24/06/1969 11A57 11F61 nº 
76 

8 268 190 51,8 89 07/02/1969  Sucesso.  

Cosmos-
290 

22/07/1969 11A57 11F61 nº 
75 

8 352 200 65 89,8 30/07/1969  Sucesso.  

Cosmos-
301 

24/09/1969 11A57 11F61 nº 
79 

8 307 197 65 89,4 02/ 10/1969  Sucesso.  

Cosmos-
309 

12/11/1969 11A57 11F61 nº 
80 

8 384 203 65,4 90,1 20/ 11/1969 Uma carga útil adicional foi 
instalada como um satélite 
autônomo (contêiner) do 
tipo Nauka.  

Cosmos-
325 

04/03/1970 11A57 11F61 nº 
73 

8 348 207 65,4 89,8 03/12/1970  Sucesso.  

Cosmos-
326 

13/03/1970 11A57 11F61 nº 
74 

8 393 212 81,4 90, 2 21/03/1970  Sucesso.  

Cosmos-
344 

12/05/1970 11A57 11F61 nº 
81 

8 347 206 72,9 89,8 20/05/1970 O programa foi 
parcialmente executado. 
Mapeamento não 
concluído. Falha na câmera 

 

 
 

YANTAR 
 

Yantar foi uma família de satélites para inteligência, desenvolvida para substituir os veículos de reconhecimento Zenit. Suas 
raízes remontam a 1964, quando OKB-1 de Korolev recebeu a tarefa para melhorar as características dos Zenit-2. Os estudos 
foram realizados em três direções: a modernização dos Zenit, o desenvolvimento da espaçonave de reconhecimento tripulada 
Soyuz-R e a criação de uma nova nave automática de reconhecimento baseada no design da Soyuz-R. A terceira direção foi 
designada Yantar e, inicialmente, supunha-se que dois tipos de veículos espaciais seriam criados: 11F622 Yantar-1 - com 

óptica de média resolução e 11F623 Yantar-2 para alta resolução.  

Em 1967, o novo satélite de alta resolução recebeu o nome Yantar-2K. Depois de receber apoio do Estado para o projeto, o 
lançamento do primeiro veículo foi planejado para 1970, mas foi adiado para uma data posterior.  

Foram lançados 174 satélites da série Yantar, nove dos quais foram perdidos em acidentes na decolagem.  

O Cosmos-2175 era um exemplar Yantar-4K2 ou Kobalt e se tornou a primeira espaçonave lançada pela Rússia depois do 
colapso da União Soviética. O Yantar-Terilen tornou-se a primeira plataforma russa de reconhecimento digital a transmitir os 
dados coletados via satélites de retransmissão Potok para uma estação terrestre em tempo real. Além disso, a série naves 
Yantar serviu de base para o desenvolvimento dos sistemas mais avançados tipo Orlets, Persona e do satélite civil de 
sensoriamento remoto Resurs-DK.  

O veículo mais recente da série foi o Cosmos-2480, tipo Yantar-4K2M ou Kobalt-M, lançado em 17 de maio de 2012. Todos os 
veículos espaciais da série foram lançados usando o foguete Soyuz-U, e o lançamento do Cosmos-2480 foi anunciado como o 
último deste tipo de foguete. Posteriormente, para o lançamento de satélites Yantar, foi planejado o uso de foguetes Soyuz-2. 

 

Serie Tipo 
Código de 
série 

Primeiro 
lançamento 

Ultimo 
lançamento 

Total Resultado 

Yantar-2K Feniks 11F624 23/05/1974 28/06/1983 30 Inativo 

Yantar-4K1 Oktan 11F693 27/04/1979 30/11/1983 12 Inativo 

Yantar-
1KFT 

 
Kometa 
Siluet 

11F660 18/02/1981 02/09/2005 21 Inativo 
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Yantar-4K2 Kobalt 11F695 21/08/1981 25/02/2002 82 Inativo 

Yantar-
4K2M 

Kobalt-
M 

11F695? 24/09/2004 06/05/2014 9 Ativo 

Yantar-
4KS1 

Terilen 11F694 28/12/1982 21/12/1990 15 ? 

Yantar-
4KS1M 

Neman 17F117 10/07/1991 03/05/2000 9 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yantar-2K 

 O Yantar-2K “Feniks” diferia do Zenit por uma vida útil 
mais longa em órbita - um mês contra 8 a 14 dias. Além 
disso, o satélite tinha duas cápsulas retornáveis acopladas 
aos lados da cápsula principal cônica, todas para retornar 
filme. O satélite era composto por três compartimentos: 

compartimento de equipamentos, um de instrumentos e 
um de „equipamento especial‟. O compartimento de 
equipamento especial era a cápsula principal que 
retornava à Terra após a conclusão do programa de vôo e 
continha a câmera fotográfica Zhemchug-4 (Pérola-4) e o 
computador digital Salyut-3M. Cada um dos 
compartimentos tinha a forma de um cone truncado, que 
dava ao satélite a aparência cônica. A espaçonave tinha 
um comprimento de 6,3 m, (de acordo com outras fontes - 
8,5 m) e um diâmetro máximo de 2,7 m, com uma massa 

de 6,6 toneladas.  
O primeiro lançamento ocorreu em 23 de maio, de 1974 e 
terminou em falha devido a um acidente com o foguete. O 
último lançamento (Cosmos-1471) foi feito em 28 de junho 
de 1983.  
O selo „Top Secret‟ na documentação do Yantar-2K foi 
removido por ordem governamental de 1992.  
 
Na parte superior do compartimento estava anexada uma 

cobertura de lente para a câmera Zhemchug-4. Antes de 
entrar na atmosfera densa, esse sistema de capô era 
recolhido para o compartimento de retorno.  
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Como o satélite operava em altitudes relativamente baixas, 
para reduzir o atrito na atmosfera, os compartimentos 
foram desenhados naquela forma de cone truncado com 
um semi-ângulo de 12 °.  
 

Yantar-4K1 

 

O Yantar-4K1 foi uma modernização da espaçonave Yantar-
2K, equipada com a câmera Zhemchug-18, que apresentava 
melhores características. Este satélite podia ficar em órbita 
por até 45 dias, comparados com os 30 dias de seu 
antecessor. O restante do equipamento de bordo era 
idêntico ao do Yantar-2K. Ambos os tipos de satélites foram 

usados no mesmo período e foram desativados em 1984.  

Yantar-4K1 ou 11F693, designação de código do Ministério 
da Defesa da URSS, “Oktan” ) foi uma outra série da família, 
usada para o sistema de vigilância e fotografia detalhada da 
superfície da Terra. Projetada também pela TsSKB, em 
Kuibyshev. As ópticas de precisão instaladas nos veículos 
desta classe permitiam detectar detalhes da superfície da 
Terra de até 0,95 m. 

O projeto preliminar do veículo 11F693 Yantar-4K1 foi 

concluído pelo Design Bureau Central em abril de 1977. Em 1º de julho do mesmo ano, no Conselho Científico e Técnico 

conjunto dos Ministérios de Engenharia Geral, Indústria e Defesa, o projeto foi aprovado, como resultado da emissão de uma 
solicitação de produção para o satélite e todos os seus sistemas, incluindo o equipamento fotográfico padrão Zhemchug-18 da 
Fábrica da Associação de Produção de Krasnogorsk.  

Em 1978, a criação do Yantar-4K1 foi concluída e, em 1979, a produção de modelos experimentais e o primeiro exemplar de 
voo foram concluídos. O primeiro satélite 11F693 Yantar-4K1 foi colocado em órbita com uma inclinação de 62,8° a partir do 
cosmódromo de Plesetsk em 27 de abril de 1979. Os parâmetros de vôo dos Yantar-2K eram normalmente um apogeu de 336 
km e perigeu de 174 km. O satélite permaneceu em órbita com sucesso por 30 dias e em 27 de maio o compartimento 
especial com o filme aterrissou. O segundo satélite funcionou com sucesso em órbita de 29 de abril a 12 de junho de 1980 - 
toda a duração estimada do vôo. Decidiu-se que um terceiro lançamento de teste seria feito. Esse lançamento foi realizado 

em Baikonur, e seu programa foi concluído com êxito de 30 de outubro a 12 de dezembro de 1980.  

A espaçonave do tipo Oktan esteve em operação regular entre 1982-1983, simultaneamente com a Yantar-2K. Elas foram 

lançadas em órbitas com uma inclinação de 67,1º - 67,2 ° do cosmódromo de Plesetsk, e de Baikonur - em órbitas com uma 
inclinação de 64,9 °; um satélite ( Cosmos-1457), em abril de 1983, foi lançado em uma órbita quase polar de 70,4 °. As alturas 
das órbitas eram as mesmas que as do Yantar-2K. Como as características dimensionais da espaçonave eram quase idênticas 
às da Yantar-2K, o mesmo foguete Soyuz-U equipado com uma carenagem de cabeça tipo 11S516 foi usado. 

Todas as doze naves 11F693 fabricadas foram lançadas e operadas em órbita com sucesso. O último lançamento do Oktan 

ocorreu em 30 de novembro de 1983; ficou em órbita por 44 dias. Em 1984, por ordem do Ministro da Defesa da URSS nº 

0085, os satélites Feniks e Oktan foram retirados de serviço e foram substituídos por naves do tipo Kobalt.  

O satélite Yantar-4K1 11F693 representava externamente uma cópia quase exata da Yantar-2K, mas, uma das poucas 
diferenças era a câmera Zhemchug-18 em vez da Zhemchug-4, e alguns detalhes nos sistemas de serviço (energia e 
propulsão).  

O tempo de operação em órbita desses veículos de até 45 dias, contra 30 dias dos Yantar-2K, eram a sua distinção. A massa 
do satélite era de 6,6 toneladas. Os satélites desta série, como seus antecessores, Feniks, usaram as duas pequenas cápsulas 
retornáveis para trazer parte do filme à Terra. A cápsula cônica principal retornava por último ao fim da missão. 

 

SATÉLITES YANTAR 2K e 4K1 

Nº de 

série 
Nome oficial 

Data de 

lançamento 

(MT) 

Local de 
Lançamento 

Inclinação 
Apogeu 
km 

Perigeu 

km 

Período 
min 

Data de 
pouso 

Duração 
do voo 
em dias 

1 1 Cosmos-1097 27/04/1979 Plesetsk 62,8 ° 357 180 89,6 25/05/1979 30 

2 Cosmos 1177 29/04/1980 Plesetsk 67, 2 ° 365 181 89,7 12/06/1980 44 
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3 Cosmos-1218 30/10/1980 Baikonur 64,9 ° 374 178 89,7 12/12/1980 43 

215 Cosmos-1377 08/06/1982 Baikonur 64,9 ° 362 179 89,7 22/07/1982 44 

216 Cosmos 1399 04/08/1982 Baikonur 64,9 ° 371 179 89,7 16/09/1982 43 

217 Cosmos-1424 16/12/1982 Baikonur 64,9 ° 371 179,4 89,7 28/01/1983 43 

248 Cosmos-1442 25/02/1983 Plesetsk 67, 2 ° 364 180 89,6 11/04/1983 45 

214 Cosmos-1457 26/04/1983 Baikonur 70,4 ° 376 180 89,8 08/06/1983 45 

250 Cosmos-1466 26/05/1983 Baikonur 64,9 ° 367 180 89,7 06/07/1983 41 

252 Cosmos-1489 10/08/1983 Baikonur 64,7 ° 323 182 89,3 23/09/1983 44 

251 Cosmos-1496 07/09/1983 Plesetsk 67, 2 ° 362 182 89,6 19/10/1983 42 

249 Cosmos-1511 30/11/1983 Plesetsk 67, 2 ° 368 181 89,7 13/01/1984 44 

MT- Hora de Moscou 

 

 

Yantar 2K 

 

1- Painel solar 

2- Compartimento de propulsão e serviço 

3- Compartimento de instrumentos 

4- Cápsula pequena de retorno rápido 

5- Para-quedas da cápsula principal 

6- Cápsula principal 

7- Cobertura de proteção do telescópio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Yantar-1KFT Kometa  

(11F660, código de projeto "Kometa") foi mais uma série de reconhecimento 
especializado usado para observação de vigilância e mapeamento da superfície 

terrestre. Foi projetado pelo ramo nº 3 do OKB-1 em Kuibyshev.Uma espaçonave do 
tipo Kometa, que teve a designação Yantar-1KFT 11F630 durante os testes de vôo, 
foi chamada Siluet. 
 

Desenvolvimento 

Em 1968, a filial nº 3 do TsKBEM, com base no Yantar-, iniciou o desenvolvimento 
de um projeto conceitual da Yantar-1KF 11F630, destinada mais uma vez à 
vigilância de vigilância fotográfica e mapeamento. O satélite deveria substituir o 

11F629 de primeira geração Zenit-4MT como satélite de mapeamento. O trabalho 
no "Yantar-2K", que era o protótipo do novo "cartógrafo", estava sob constante 
controle da liderança do complexo militar-industrial da URSS. Em 12 de maio de 
1969, após a conclusão do desenho do protótipo e de acordo com a ordem do 
Comitê Central do PCUS de 24 de abril de 1969, uma reunião conjunta do 
Ministério da Defesa, o Ministério de Engenharia Geral e o Ministério da Indústria 
de Defesa da URSS aprovou o novo "Yantar". Com base nos resultados desta 
reunião, o design e o hardware do Yantar-2K foram a base do programa de 
desenvolvimento dos novos meios soviéticos de reconhecimento de inteligência, 
enquanto se esperava que ele desenvolvesse: 

Uma nave espacial de observação altamente detalhada, evoluida a partir dos 
Yantar anteriores; Um complexo operacional de monitoramento Malakit 
"Malaquita" para confecção de mapas. 
Com base nos resultados da discussão deste programa, o Kuibyshev Design 
Bureau foi convidado a concentrar seus esforços nos satélites que seriam 
chamados 11F650 Yantar-6K e 11F661 Yantar-6KS, bem como no complexo 11F630 
Yantar-1KF para monitoramento e mapeamento. Em julho de 1987, após o sétimo 
lançamento, o modelo foi colocado em operação regular. De 1981 a 1993, pelo 
menos uma nave foi lançada anualmente. Estruturalmente, a Yantar-1KFT consistia 

do compartimento de motor cônico no qual o sistema de propulsão estava 
localizado, um compartimento cônico para instrumentos, uma cápsula de formato 
esférico, com a câmera e um compartimento não-hermético, dentro do qual existe 
uma câmera panorâmica e dois painéis solares.  

 O primeiro lançamento, em 18 de fevereiro de 

1981, do Yantar-1KFT (Cosmos-1370) atingiu a 
duração planejada do voo. Após isso, os 
lançamentos de satélites topográficos da primeira 
geração foram interrompidos. Os testes de vôo 
foram realizados de 1981 a 1986. Testes 
mostraram que o satélite podia ser usado na 
compilação de mapas topográficos e especiais.   

 

 

 

Esta é uma lente de um satélite espião soviético Yantar 

4K2 para o sistema de câmera Zhemchug-18 (Pérola-18). 
Comprimento da lente de 1330 mm, e diâmetro de 470 

mm 
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Yantar 1 KFT Siluet 

Em 1969-1970, o Departamento de Design estava em andamento para criar o Yantar-

1KF, unificado com a plataforma básica, Yantar-2K, com a transição em 1970 para o 

trabalho de desenvolvimento desse complexo. Os testes do Yantar-1KF e sua adoção, de 

acordo com oplano do nono plano quinquenal (1971), deveriam estar concluídas em 

1975; no entanto, as pesadas cargas de trabalho no satélite base, a modernização dos 

Zenits em operação (os trabalhos nos Zenit foram transferidas por SP Korolev para a 

filial de Kuibyshev em 1964, juntamente com a documentação desenvolvida pelo OKB-1 

no projeto da Zenit-4) e a criação de modificações no foguete Soyuz, atrasaram a 

criação do novo veículo. O esboço do 11F630 foi concluído apenas em 1972.  
Para acelerar o trabalho no “Yantar”, o ramo nº 3 sugeriu o uso de elementos prontos e 

compartimentos de satélites de reconhecimento do tipo Zenit em sua composição. 

Assim, em 1972, o projeto Yantar-1KFT apareceu, na mesma base, mas usando um 

veículo de descida esférico do Zenit. 

Em 26 de março de 1973, Decreto do Comitê Central do PCUS e do Conselho de 

Ministros da URSS nº 182-63 foi emitido de acordo com o qual o trabalho no Yantar-1KF 

seria interrompido em favor da criação do complexo Yantar-1KFT. No entanto, os altos 

requisitos para as características do aparelho pelo Ministério da Defesa levaram ao 

excesso da massa da espaçonave e, como resultado, influenciaram na escolha do 

veículo de lançamento. O trabalho no equipamento fotográfico Zhemchug-10 também 

ficou para trás. A saída foi encontrada apenas em 1978, quando o trabalho no 

Zhemchug-10 foi interrompido em favor de uma nova câmera panorâmica de tamanho 

pequeno, e o Ministério da Defesa da URSS se comprometeu a diminuir os requisitos 

táticos e técnicos para que os Yantar- 1KFT pudesse ser colocado em órbita pelo foguete 

Soyuz-U 11A511U. 

 

No final de 1979, um projeto preliminar do aparelho, chamado de Siluet, foi finalmente concluído. Em 1980, iniciou-se a 

produção de exemplares para testes experimentais em terra, bem como o primeiro veículo de vôo, e foram realizados testes 

de sistemas de satélite em instalações terrestres. 

 

Testes e operação de voo 

O primeiro Siluet, que recebeu o nome oficial "Cosmos-1246", foi lançado em 18 de fevereiro de 1981 pelo Cosmódromo de 

Baikonur usando o veículo Soyuz-U. Seus testes em órbita duraram 23 dias, com um opção de duração de 45 dias. 

A segunda Siluet, “Cosmos-1370”, lançada em 28 de maio de 1982, trabalhou com sucesso todo o seu percurso planejado em 

órbita. De acordo com os resultados de seu voo, os lançamentos dos satélites topográficos 11F629 Orion da primeira geração 

foram descontinuados e a Siluet foi colocada em operação no mesmo ano, embora os testes de vôo do complexo tenham 

continuado até 1987. Os testes foram positivos, os dispositivos poderiam ser efetivamente usado na compilação de mapas 

topográficos e especiais da área, como resultado, após o sétimo lançamento em julho de 1987, a Siluet foi adotada pelo 

exército soviético, mudando seu nome para Kometa. 

No total, desde o início dos testes de vôo, 19 lançamentos do Kometa foram concluídos; entre 1981 e 1994, pelo menos um 

veículo foi lançado anualmente, dois lançamentos não tiveram êxito. Todos os lançamentos de cartógrafos por satélite foram 

realizados a partir do cosmódromo de Baikonur, usando o veículo de lançamento Soyuz-U 11A511U; a duração do voo da 

espaçonave era geralmente de 35 a 45 dias. 

 

Lançamentos fracassados 

Dois dos 19 lançamentos de Kometas não tiveram êxito: 

Em 27 de abril de 1993, durante o lançamento do Kometa nº 16, o satélite caiu, presumivelmente no estágio do terceiro 

estágio (observadores estrangeiros notaram um surto no final do terceiro estágio do veículo lançador). Embora o dispositivo 

tenha sido colocado em órbita nominal, tendo recebido o nome oficial Cosmos-2243, mas como resultado de um declínio 

descontrolado causado por causas naturais, o satélite entrou nas densas camadas da atmosfera 9 dias após o lançamento e 

caiu ao longo da trajetória de vôo. sobre a parte européia da Rússia. 

Em 14 de maio de 1996, no lançamento do Kometa nº 18 (de Baikonur), ocorreu um segundo acidente - 49 segundos após o 

lançamento, quando a barreira supersônica era ultrapassada a uma altitude de cerca de 15 km,  a carenagem da cabeça 

colapsou. O foguete foi saiu do curso, e como resultado a nave espacial foi destruída. O veículo de lançamento com a 

espaçonave caiu nas estepes do Região de Ulytau. O acidente ocorreu devido a um defeito de fabricação da carenagem. 
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Características 

Os compartimentos de propulsão e de instrumentos da espaçonave Kometa têm a forma cônica característica da Yantar; eles 

têm um sistema de propulsão e unidades do sistema de serviço da espaçonave, respectivamente. O satélite também inclui: o 

veículo de descida de formato esférico com a câmera instalada e um compartimento de filmes. Fora da espaçonave, dois 

painéis solares do sistema de fornecimento de energia estão conectados. 

A composição do equipamento fotográfico 
O sistema topográfico “Yakhont-1” (câmera TK-350) com uma resolução de 10 metros. Esta câmera era usada para obter 
imagens com altas propriedades de medição e baixas distorções geométricas; Câmera panorâmica de alta resolução do tipo 
“Topaz” (nome código KVR-1000) equipada com uma lente “Oktan-8" e dando uma resolução de 2 metros no solo. Esta 

câmera fornecia conteúdo para mapas topográficos em escala apropriada; câmeras extras usadas para calibração de imagens 
do sistema Yakhont-1; A câmera topográfica TK-350 fazia imagens estéreo cobrindo o terreno com imagens com 
sobreposição longitudinal de 60% ou 80% e sobreposição transversal entre de 10% a 30%; Duas câmeras estelares localizadas 
em um ângulo de 90 graus cada tinham uma distância focal de 200 mm. O formato de quadro de 12x18 cm permitia 
fotografar estrelas até a sexta magnitude. Altímetro a laser (lidar), projetado para referência precisa das imagens obtidas em 
altura acima da superfície da Terra. 
 

 

Lista de lançamentos 

 

Yantar-1KFT -11F660 (Kometa/Siluet) 

Nome 
Data de 

lançamento  

Local de 

Lançamento  
Data de pouso 

Duração em 

dias 
Resultado 

Cosmos-1246 18/02/1981 Baikonur 13/03/1981 23 Presume-se bem sucedida 

Cosmos 1370 28/05/1982 Baikonur 11/07/1982 44 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-1516 27/12/1983 Baikonur 09/02/1984 44 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-1608 14/11/1984 Baikonur 17/12/1984 33 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-1673 08/08/1985 Baikonur 19/09/1985 42. Presume-se bem sucedida 

Cosmos-1784 06/10/1986 Baikonur 11/11/1986 36. Presume-se bem sucedida 

Cosmos-1865 08/07/1987 Baikonur 14/08/1987 37. Presume-se bem sucedida 

Cosmos-1896 14/11/1987 Baikonur 25/12/1987 41. Presume-se bem sucedida 

Cosmos-1944 18/05/1988 Baikonur 23/06/1988 35 Presume-se bem sucedida 

Cosmos 1986 29/12/1988 Baikonur 11/02/1989 44 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-2021 24/05/1989 Baikonur 06/07/1989 43 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-2078 15/05/1990 Baikonur 28/06/1990 44 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-2134 15/02/1991 Baikonur 01/04/1991 45 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-2174 17/12/1991 Baikonur 30/01/1992 44 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-2185 29/04/1992 Baikonur 12/06/1992 44 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-2243 27/04/1993 Baikonur 06/05/1993 9 

A nave espacial teve um mau 

funcionamento entrando em órbita 

errada 

Cosmos-2284 29/07/1994 Baikonur 12/09/1994 45 
Falha no sistema de pára-quedas. 

Destruída por telecomando. 

 
14/05/1996 Baikonur 

 
- 

Destruição do foguete em voo aos 

50 segundos 

Cosmos-2349 17/02/1998 Baikonur 02/04/1998 44 Presume-se bem sucedida 

Todos os satélites foram lançados usando foguetes Soyuz-U 
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Yantar 4K2 Kobalt 
 
Yantar-4K2 ( 11F695, o código do projeto “Kobalt”) foi mais uma série de satélites para inteligência de reconhecimento. 
Desenvolvido por GNP RKK "TsSKB-Progress", em Samara. A óptica de precisão instalada em dispositivos desta classe 

permitia fixar detalhes da superfície da Terra em filmes de até 40 cm de tamanho. 
 
Características 
 
Era uma versão modernizada do veículo Yantar-2K. Após o desenvolvimento experimental do aparelho, a produção em série 
foi transferida para a fábrica de máquinas Arsenal (de São Petersburgo). 
O período de revolução era de 89,69 minutos; 
A distância mínima da superfície da Terra era 183 km; 
A distância máxima da superfície, 330 km. 

Os lançamentos da nave 
Kobalt foram realizados 
a partir do cosmódromo 
de Plesetsk. O 
lançamento da 
espaçonave foi realizado 
pelo Soyuz-U. 
 
O último lançamento do 
Kobalt-M usando o 

Soyuz-U como veículo de 
transporte ocorreu em 17 
de maio de 2012.  
 
Novas unidades do 
Kobalt-M estão 
planejadas para ser 
usadas com o foguete 
transportador Soyuz-2. 
 

 
 

 

História 
 
O desenvolvimento começou em 1980. Nos últimos anos, a espaçonave Kobalt foi substituída pela Kobalt-M. O peso do veículo 
era 6,6 toneladas. Os satélites desta série, como seus antecessores, usam cápsulas retornáveis com filme para trazer 
informações à Terra. O período regular de existência ativa desses dispositivos em órbita era de 60 a 120 dias. 
 
 

Yantar-4K2M Kobalt M 

Yantar-4K2M (11F695M, código de projeto Kobalt-
M) foi a próxima série de satélites de 
fotorreconhecimento. Desenvolvido novamente 

pela TsSKB-Progress e também produzido pela 
fábrica Arsenal de São Petersburgo.  
O custo de um desses satélites (por exemplo, o 
Cosmos-2480) era de 1 bilhão de rublos.  
 
O primeiro lançamento da série Kobalt-M, Cosmos-
2410, ocorreu em 24 de setembro de 2004. Ele 
trabalhou até 9 de janeiro de 2005. Até o 
momento, nove veículos foram lançados. A massa 
do aparelho seguiu as mesmas 6,6 toneladas do 

modelo anterior. O período padrão de revolução ao 
redor da Terra era 89,69 min para uma órbita de 
183 x 330 km. 
O prazo de funcionamento era de até 120 ou 130 
dias (para o Cosmos-2480), e no primeiro 
lançamento, foi divulgado um tempo de voo de até 
6 meses. 
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A óptica de precisão instalada no satélite permitia detectar detalhes da superfície da Terra de até 30 cm em filme. As 
imagens capturadas eram entregues à Terra nas duas cápsulas especiais pequenas, bem como na cápsula maior que voltava 
quando a espaçonave saia de órbita, e que, após o pouso, era entregue para processamento na seção de inteligência do 
ministério da defesa. O tempo desde o início das fotografias até a descida da cápsula podia chegar a vários meses, o que 
reduzia significativamente o valor da série inicial de imagens, diferentemente da nave espacial Persona (veja abaixo), que 
transmitia informações através de um canal de rádio. 
 
 
 

SATÉLITES KOBALT M 
 

Nome 

oficial 
Tipo 

Data de 

Lançamento 

Veículo de 

Lançamento 
Função Retorno 

 
Duração 

Do Vôo, 
Dias 

Resultado 

Cosmos-
2410 

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

24/09/2004 
Soyuz-U 
11A511U 

Inteligência 
óptica 

09/01/2005 107 

Primeiro satélite Kobalt-M. 
Lançado com o objetivo de 
realizar testes de projeto. Saiu 
de órbita antes do previsto. A 

cápsula não foi encontrada.  

Cosmos-
2420 

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

03/05/2006 
Soyuz-U 
11A511U 

Serviço de 
inteligência 

19/07/2006 77 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-
2427 6  

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

07/06/2007 Soyuz-U 
Serviço de 
inteligência 

23/08/2007 77 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-
2445 

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

14/11/2008 
Soyuz-U 
11A511U 

Serviço de 
inteligência 

23/02/2009 101 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-
2450 

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

29/04/2009 
Soyuz-U 
11A511U 

Inteligência 
óptica 

27/07/2009 89 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-
2462 

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

16/04/2010 
Soyuz-U 
11A511U 

Inteligência 
óptica 

21/07/2010 96 Presume-se bem sucedida 

Kosmos-
2472  

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

27/06/2011 
Soyuz-U 
11A511U 

Inteligência 
óptica 

24/10/2011 119 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-

2480 

Yantar-
4K2M 

(Kobalt-M) 

17/05/2012 
 

Soyuz-U 
11A511U 

Inteligência 

óptica 
24/09/2012 130 Presume-se bem sucedida 

Cosmos-
2495 

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

06/05/2014 
15 16  

Soyuz-2. 1a 
Inteligência 
óptica 

03/09/2014 119 

Segundo algumas fontes, ao 
deixar a órbita, o sistema de 
propulsão teve um mau 
funcionamento e a nave foi 
perdida  

Cosmos-
2505 

Yantar-
4K2M 
(Kobalt-M) 

05/062015 
18  

Soyuz-2. 1a 
Inteligência 
óptica 

18/09/2015 104  Presume-se bem sucedida 
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Yantar-4KS1 Terilen 

No 11F694 "Terilen", pela primeira vez (numa nave soviética) foi 
instalada uma câmera digital optoeletrônica, que possibilitou o 
recebimento das imagens praticamente logo após o disparo da câmera. 

Antes disso, como vimos, as imagens nos satélites de reconhecimento 
de satélite soviético eram feitas em filmes de grande formato, 
entregues à Terra em veículos de descida vários dias ou semanas após 
a captura da imagem. 
Sua construção foi novamente tarefa da TsSKB-Progress. A nave desta 
série foi operada de 1982 a 1989 e foi gradualmente substituída por 
satélites Yantar-4KS1M “Neman” mais avançados. O problema de um 
suprimento limitado de filme a bordo da espaçonave e o processo lento 
e complexo de entrega do filme capturado para a Terra, que eram 

inerentes à primeira geração de espaçonaves de reconhecimento 
baseadas no espaço, levaram à criação dessa nova nave, onde as 
imagens capturadas seriam transmitidas pelo radio imediatamente 
após o disparo da câmera. No entanto, sua criação se tornou uma 
tarefa muito difícil. O principal problema estava na baixa resolução dos 
gravadores de vídeo (transmissão via tubos de televisão), que na época 
eram usados como conversores optoeletrônicos. Para resolvê-lo, uma 
nova abordagem foi encontrada usando um "dispositivo de carga acoplada" (CCD), que permitiu aumentar a resolução em 
dez vezes. Depois de se apresentar a ideia ao Ministro da Defesa da URSS D.F. Ustinov, decidiu-se criar um novo complexo 
espacial de vigilância com gravação de vídeo em uma escala de tempo próxima do real. Como o Yantar-4KS1 na maioria das 

vezes ficava fora da vista do território soviético, a transferência de vídeo era feita através de um satélite geoestacionário 
Geyser . Para acelerar a criação dessa nova nave o TsSKB propôs como base estrutural e instrumental para sua nave a 
Yantar-2K. A criação de uma linha de banda larga para transmissão de informações à Terra tornou-se um problema 
fundamentalmente novo, pois para isso foi necessário criar dois canais de comunicação: um entre o Yantar-4KS1 e o satélite 
Geyser e outro entre o Geyser e a Terra. Para a linha Yantar-4KS1 - Geyser, era necessário o uso de antenas complexas 
baseadas em um AFAR (Active Phase Antena Array) para fornecer orientação mútua rápida das antenas. 
Um dispositivo de armazenamento integrado com capacidade de até 2x1011 bits com base em unidades de fita foi também 
desenvolvido. 
O primeiro lançamento da Yantar-4KS1 ocorreu em 28 de dezembro de 1982. Após vários testes, foi decidido fazer várias 
melhorias. Entre eles, um aumento na resolução do sistema e a instalação de equipamentos de infravermelho para a 

possibilidade de trabalhar na parte sombreada da órbita. 

A nave Yantar-4KS1 nº 2 apresentou defeitos e não foi concluída, e imediatamente começou-se a desenvolver e fabricar a 

Yantar-4KS1 nº 3, que foi lançada com sucesso em maio de 1984. Em 21 de janeiro de 1986, o complexo foi colocado em 
operação. 
Sistema óptico: Na espaçonave Yantar-4KS1 (com exceção da primeira), o equipamento Zhemchug-20 desenvolvido pela 
Fábrica e Bureau Central de Design de Krasnogorsk com uma lente tipo Aktiniy-4A sendo usada como equipamento óptico. 

No plano focal da lente havia um conversor óptico-eletrônico baseado em CCD com um tamanho de 21x24 μm de elementos 

fotossensíveis. A Zhemchug-20 possuía um sistema de foco automático, além de um bloco de filtros neutros intercambiáveis 
para atenuação gradual de exposição.  
O sistema de retransmissores do Yantar-4KS1 consistia em duas partes: Splav-1 no Yantar-4KS1, e um Splav 2 no satélite 
geoestacionário Geiser. O complexo de equipamentos Splav-1, por sua vez, consistia em: 
Um sistema para receber e converter uma imagem que consistia em blocos de conversão óptico-eletrônica (OEP) e conversão 
analógico-digital (ADC). O sinal de vídeo analógico do bloco OEP entrava no bloco ADC, onde era convertido em um código 
digital; e um subsistema de acumulação e formação de informações, onde as imagens digitais eram gravadas em uma 
unidade de fita; Um subsistema de radiocomunicação que transmitia imagens através do Geyser para os centros de 

inteligência. 

 

Yantar-4KS1M Neman 
 
O 17F117, código do projeto - "Neman"era uma 

modificação e desenvolvimento adicional da série 
Yantar-4KS1 ("Terilen"), a primeira nave soviética com 
câmera digital optoeletrônica instalada. A presença de 
uma câmera digital permitiu que a nave Yantar-
4KS1M, assim como o protótipo, transmitisse imagens 
digitalizadas quase imediatamente após o disparo.  
Desenvolvido pela TsSKB-Progress, foi lançado de 
1986 a 2000. 
A transferência das imagens capturadas foi realizada 
através do satélite retransmissor Geyser.  
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A experiência operacional da espaçonave Yantar-4KS1 (Terilen) mostrou que uma parte significativa das tarefas requeria a 
obtenção de dados de vídeo com um nível mais alto de resolução, e a linha de rádio era desnecessariamente sobrecarregada 
com os volumes de informações transmitidos. Além disso, os satélites de reconhecimento óptico-eletrônico americano KH-11 
KENNAN, usados desde 1976, apresentavam melhores características devido ao uso de telescópios de espelho, em vez de 
lentes, como no Yantar-4KS1. Portanto, depois de concluir o trabalho no Terilen, a TsSKB trabalhou em uma versão mais 
pesada do satélite Yantar-4KS2, destinada a ser lançada em órbita com o veículo de lançamento Zenit-2 (não confundir este 

Zenit 2 – um foguete - com a nave espacial Zenit 2). Este satélite deveria se igualar ao nível da americana KENNAN. 
Após o início dos trabalhos no Yantar-4KS2, os engenheiros da TsSKB chegaram à conclusão de que seria desaconselhável 

criar uma espaçonave na base construtiva existente dos satélites Yantar. Portanto, em 1º de junho de 1983, o trabalho no 

sistema Yantar-4KS2 cessou e a reserva científica e técnica acumulada foi usada para a espaçonave Yantar-4KS1M. Para 
economizar custos e tempo de desenvolvimento, o novo satélite foi construído com base no dispositivo anterior. Também 
possibilitou o uso do foguete Soyuz-U para lançar um novo satélite em órbita.  
A nave Yantar-4KS1M excedeu a antecessora Yantar-4KS1 nos seguintes parâmetros: 
A resolução do novo CCD se tornou mais alta devido ao uso de elementos fotossensíveis 2,5 vezes reduzidos. Assim, a 
resolução das imagens melhorou acentuadamente; 
Novos métodos para compactar informações digitais foram introduzidos, o que reduziu significativamente a quantidade de 
informações transmitidas sem comprometer a qualidade da imagem e também aumentou a área dos territórios observados. 
Utilizando modulação de código de pulso diferencial, em vez de 10 bits, apenas uma parte era transmitida, dependendo do 

coeficiente de compressão adotado; 
O método de alterar a exposição mudou de mecânico para eletrônico; 
O equipamento de vigilância infravermelha foi aprimorado; 
O tempo em órbita da espaçonave Neman variou de 240 a 300 dias (para a primeira espaçonave lançada da série), até um 

ano ou mais – para a última (Cosmos 2359 com 380 dias). A vida útil da nave Terilen era de 170 a 200 dias. 
O custo de uma espaçonave Neman era de cerca de 20 milhões de rublos, o que era cinco vezes menor que o custo da 
espaçonave Araks, sua principal concorrente, fabricada pela NPO Lavochkin . Este último, no entanto, tem características um 
pouco melhores. 
 

LISTA DE SATÉLITES NEMAN/TERILEN 
 

Nome Tipo 
Data de 

lançamento 
Foguete Retorno 

Duração do voo 

(dias 
Resultado 

Cosmos-
1426 

Terilen nº 
11 

28/12/1982 Soyuz-U 05/03/1983 67 Primeiro Terilen 

Cosmos-
1552 

Terilen nº 
13 

14/05/1984 Soyuz-U 03/11/1984 173 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos-
1643 

Terilen nº  25/03/1985 Soyuz-U 18/10/1985 207 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos-
1731 

Neman nº 
11 

07/02/1986 Soyuz-U 03/10/1986 238 Primeiro Neman 

Cosmos-
1770 

Terilen nº 06/08/1986 Soyuz-U 02/02/1987 180 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos-
1810 

Neman nº 
12 

26/12/1986 Soyuz-U 11/09/1987 259 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos-
1836 

Terilen nº 16/04/1987 Soyuz-U 02/12/1987 230 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos-
1881 

Terilen nº 11/09/1987 Soyuz-U 30/03/1988 201 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos-
1936 

Terilen nº 30/03/1988 Soyuz-U 18/05/1988 49 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos- 
(1958) 

Terilen nº 09/07/1988 Soyuz-U 
  

Fracasso 

Cosmos- 
(1979) 

Neman nº 
13 

11/11/1988 Soyuz-U 
  

Fracasso 

Cosmos 
2007 

Terilen nº? 23/03/1989 Soyuz-U 22/09/1989 183 
Ultimo exemplar do 
Terilen 

Cosmos-
2049 

Neman nº 
15 

17/11/1989 Soyuz-U 19/06/1990 214 
Presume-se bem 

sucedida 
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Cosmos-
2072 

Neman nº 
14 

14/04/1990 Soyuz-U 22/11/1990 223 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos-
2113 

Neman No. 
19 

21/12/1990 Soyuz-U 11/06/1991 172 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos 
2153 

Neman nº 
16 

10/07/1991 Soyuz-U 13/03/1992 247 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos 
2183 

Neman nº 
18 

08/04/1992 Soyuz-U 16/02/1993 314 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos 
2223 

Neman nº 
20 

09/12/1992 Soyuz-U 16/12/1993 372 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos 
2267 

Neman No. 
17 

05/11/1993 Soyuz-U 28/12/1994 418 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos 
2280 

Neman nº 
23 

28/04/1994 Soyuz-U 10/03/1995 309 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos 
2305 

Neman No. 
21 

29/12/1994 Soyuz-U 18/12/1995 354 
Presume-se bem 

sucedida 

Cosmos 
2320 

Neman nº 

22 
29/09/1995 Soyuz-U 28/09/1996 365 

Presume-se bem 
sucedida 

Cosmos 
2359 

Neman nº 

24 
25/06/1998 Soyuz-U 12/07/1999 382 

Presume-se bem 
sucedida 

Cosmos 
2370 

Neman nº 

25 
03/05/2000 Soyuz-U 04/05/2001 366 

Presume-se bem 
sucedida 

 

 

Orlets 

Orlets-1 (codinome Don, Índice 17F12) era o nome de outra 
série de satélites russos com detalhamento e pesquisa de 
banda larga por inteligência fotográfica. A resolução das 
imagens obtidas era de 0,95 m.  

O desenvolvimento da espaçonave começou em abril de 
1979 na TsSKB-Progress. O primeiro lançamento foi em 18 
de julho de 1989 e o sistema entrou em operação em 25 de 
agosto de 1992.  

Diagrama de um satélite Orlets.  
1. Compartimento de propulsão (AO).  
2. Compartimento do instrumento (PO).  
3. Compartimento especial (SO).  
4. Antena do sistema de telemetria.  
5. Montagem do motor.  
6. Antena do sistema Koub-Kontour.  
7.Cápsula UMSK.  
8. câmera panorâmica.  
9. Antena de altimetria de radar.  
10. sensores infravermelhos.  
11. antena Maïak.  
12. sensores estelares.  
13. Tambor do sistema de cápsulas UMSK.  
14. painel solar.  

Para a pronta entrega do filme fotográfico ao solo, a nave 
tem um tambor com oito cápsulas de retorno. Depois de 
tirar a foto, o filme era carregado na cápsula, que era 
separada do aparelho e fazia uma descida e aterrissagem na 
área predeterminada.  

No período 1989-1993, foram realizados lançamentos anuais regulares do Don, com o tempo médio de operação de cerca de 
60 dias. No período 1993-2003, apenas um veículo foi lançado e em 1997, um deles funcionou em órbita duas vezes mais que 
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os veículos espaciais anteriores - 126 dias. O próximo lançamento ocorreu em agosto de 2003. Depois de entrar em órbita, o 
satélite recebeu a designação Cosmos-2399.  

O último lançamento de um satélite da série Don foi realizado em 14 de setembro, de 2006 sob a designação Cosmos-2423.  

SATÉLITES ORLETS/DON 

Data de lançamento Nome oficial Foguete Local de Lançamento  Duração do voo 

18/07/1989 Cosmos-2031 Soyuz-U2 Baikonur  59 dias 

01/10/1990 Cosmos-2101 Soyuz-U2 Baikonur  60 dias 

09/10/1991 Cosmos-2163 Soyuz-U2 Baikonur 59 dias 

22/12/1992 Cosmos-2225 Soyuz-U Baikonur  58 dias 

07/09/1993 Cosmos-2262 Soyuz-U2 Baikonur  103 dias 

15/05/1997 Cosmos-2343 Soyuz-U Baikonur  126 dias 

12/08/2003 Cosmos-2399 Soyuz-U Baikonur  119 dias 

14/09/2006 Cosmos-2423 Soyuz-U Baikonur 61 dias 

 

 

Persona 

 O Persona (14F137) era o satélite de terceira geração de inteligência óptica projetado para obter imagens de alta resolução e 
transmiti-las rapidamente à Terra por meio de canal de rádio. Esse novo tipo de satélites foi desenvolvido e produzido no 
TsSKB- Progress, enquanto o sistema óptico foi fabricado em São Petersburgo pela Associação Óptico-Mecânica . O cliente do 
satélite era o Direção Principal de Inteligência do Estado maior (GRU GS) das forças armadas russas . A espaçonave substituiu 
a geração anterior de satélites Neman.  

O concurso para a criação de um novo Satélite de 
Inteligência Optoeletrônica, do Ministério da Defesa da 
Rússia, foi realizado em 2000. Dois projetos, um da TsSKB-

Progress e outro da NPO Lavochkin foram considerados. O 
projeto da TsSKB-Progress era uma modificação profunda 
da geração anterior Neman usando muitas soluções técnicas 
aplicadas no satélite civil Resurs-DK. O projeto concorrente 
da NPO Lavochkin também era um satélite aperfeiçoado da 
geração Araks. Depois de a TsSKB- Progress vencer o 
projeto Persona, o lançamento da primeira nave estava 
planejado para 2005, mas devido a atrasos nos testes de 
solo, ela foi lançada apenas em 2008. O custo de criação do 

primeiro satélite foi estimado em 5 bilhões de rublos.  

Já o custo da criação do segundo satélite foi de cerca de 10 
bilhões de rublos.  

A plataforma da espaçonave Persona era baseada, como se 
disse, no Resurs-DK e era um desenvolvimento dos satélites 
militares Yantar-4KS1 Terilen e Yantar-4KS1M Neman. Além 
disso, utilizava um novo sistema óptico criado na Associação 

Optico Mecânica que superava em suas características todos os sistemas criados na Rússia e na Europa (a partir de 2001), 
aproximando-se das características dos grandes sistemas de vigilância dos EUA. Segundo dados não oficiais, sua resolução 
deve atingir 30 cm. A massa total do satélite excedia 7 toneladas e o tempo de vida útil estimado em 7 anos.  

Os satélites usam uma órbita síncrona solar com uma inclinação de 98° e uma altura de 750 km .  

As informações de telemetria são transmitidas do Persona e os comandos são transmitidos a bordo do satélite usando o 
sistema de comando e medição Cub-Kontur (KIS) , criado no Instituto de Pesquisa de Instrumentos de Precisão JSC Nauka. 
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Além disso, o KIS mede e transmite ao complexo de controle de solo os parâmetros de navegação da órbita da espaçonave 
para realizar as manobras orbitais.  

A recepção, armazenamento e transmissão de informações de alvo são realizadas através de um link de rádio de alta 

velocidade (VRL). O equipamento VRL foi modificado para a espaçonave Persona nº 2 em comparação com a Persona nº 1 
para expandir suas capacidades. O equipamento VRL recebe imagens digitais do equipamento de gravação e as grava em 
seus dispositivos de armazenamento (memória). A produtividade total do fluxo de entrada da Persona No. 2 era de 23Gbit/s 
(quatro vezes mais do que na Persona nº 1), devido ao uso de base elementar mais avançada e codificação de dados mais 
complexa e algoritmos de compressão. As informações são transmitidas para a Terra através de um canal de rádio seguro 
durante a passagem da nave espacial acima do ponto de recebimento de informações. 

 

SATÉLITES PERSONA 

Nome 
oficial 

Tipo 
Data de 
lançamento 

Status 
Veículo de 
lançamento 

Local de 
lançamento 

Comentários 

Cosmos-
2441 

Persona 

nº 1 
26/07/2008  Perdido Soyuz-2. 1b  Plesetsk 

Os problemas começaram em agosto de 2008. 
Em setembro, o veículo já era incontrolável. 
Perdido em fevereiro de 2009 como resultado da 
falha dos componentes eletrônicos da nave 
espacial  

Cosmos-

2486 

Persona 

nº 2 
06/07/2013  ativo  Soyuz-2. 1b  Plesetsk 

Problemas com o hardware do computador de 
bordo desde novembro de 2013 e que em agosto 

de 2014 foram corrigidos. O satélite agora é 
usado para a sua finalidade.  

Cosmos-
2506 

Persona 

nº 3 13  
23/06/2015  ativo  Soyuz-2. 1b  Plesetsk 

A espaçonave foi lançada na órbita alvo e 
controlada devidamente. Uma comunicação 
telemétrica estável foi estabelecida e mantida. Os 
sistemas de bordo estão funcionando 
normalmente.  

 

Araks 

O Araks (Araks-N/R -11F664) da Lavochkin consiste em uma espaçonave de 7.500 kg 
com um telescópio com um espelho primário de 1,5 m (outras fontes citam 1,7 m), numa 

órbita de 1500 x 2800 km e 63º de inclinação, transmitindo imagens em tempo real com 

uma resolução de cerca de 1-2 m (2-10 m de acordo com outras fontes). Embora a 
resolução não seja excepcional, estando localizados em uma órbita tão alta, eles podem 
sobrevoar o alvo por muito mais tempo. Os Araks foram conhecidos no Ocidente por 
muitos anos como "Arkon", embora esse nome agora seja conhecido por ser a versão 
comercial do satélite. Eles foram construídos pela NPO Lavochkin usando elementos das 
sondas interplanetárias Mars e Venera. Além disso, seu compartimento de propulsão é 
baseado no estágio superior Fregat. Devido à sua massa, eles precisam ser lançados por 
um foguete Proton, que aumentou muito o seu custo, fazendo com que apenas duas 
unidades tenham sido lançadas em 1997 e 2002.  

O status atual do programa é desconhecido, embora se acredite que o telescópio 

ultravioleta T-170M do planejado satélite científico Spektr-UF seja baseado no dos Araks. 

 

Inteligência Eletrônica 

TSELINA 

Foi parte de um programa soviético, e mais tarde russo, de um sistema 
espacial de rádio inteligência (RTR). 
 
O sistema destinava-se ao registro no espaço de sinais de equipamentos 
de rádio terrestres em uma ampla faixa de frequências/espectro 

eletromagnético, permitindo, assim, determinar as coordenadas dos 
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objetos emissores de rádio, estabelecer sua finalidade, tipo, características e modos de operação. Além disso, a vigilância por 
rádio do equipamento de transmissão das tropas inimigas permitia detectar os preparativos de vários tipos de operações 
devido à intensidade da troca de informações.  
O desenvolvimento do sistema foi liderado pelo KB Yuzhnoye. A fabricação, pela Fábrica de Máquinas do Sul A. Makarov 
Em outubro de 1965 um projeto preliminar do satélite chamado Tselina-D (Tselina=Terra Virgem) foi desenvolvido. Em 26 de 
março de 1972, pelo Decreto do Governo, o complexo espacial Tselina-O foi avaliado. Em 10 de dezembro de 1976, por mais 
um Decreto do Governo, o sistema foi adotado. E em dezembro de 1988 por decreto governamental, o sistema Tselina-2 foi 
solicitado. Em dezembro de 1990, outro decreto confirmou a adoção do Tselina-2.  

O sistema de primeira geração consistiu em satélites de pesquisa de ondas de radar (Tselina-O) e inteligência de rádio 
detalhada (Tselina-D). Os principais objetos de observação foram estações de radar.  

Nos anos 80, o aparelho Tselina-R foi criado com base no satélite Tselina-D para observação de fontes de emissão de rádio.  

No sistema de segunda geração desenvolvido na década de 1970, as funções de vigilância e reconhecimento detalhado já 
empregavam um satélite Tselina-2 (11F644).  

O desenvolvimento e o comissionamento dessa modificação foram bastante atrasados devido à necessidade de criar um novo 
veículo de lançamento (o Zenit-2) e alterações nos requisitos do cliente. Nesse sentido, os primeiros veículos desse tipo foram 
colocados em órbita usando o foguete Proton-K.  

O primeiro Tselina-O foi lançado por um Kosmos-3M em 1970. Atrasos no desenvolvimento da carga útil e no aumento de 
peso no Tselina-D fizeram com que todo o sistema Tselina não estivesse operacional até 1976. O foguete Vostok teve que ser 
usado devido à maior peso de Tselina-D; isso foi posteriormente substituído pelo foguete Tsyklon-3. O aprimoramento 
constante resultou no abandono de Tselina-O em 1984 e em todos os sistemas colocados em Tselina-D. Em 1981, um segundo 

centro de controle e processamento de informações foi estabelecido. 

As naves Tselina-D e -O foram operadas simultaneamente para maximizar os resultados. O sistema Tselina não apenas 
emitiu rádios localizados e classificados, mas também caracterizou seus regimes funcionais. Também caracterizou o tráfego 
de comando de unidades militares, permitindo o direcionamento dessas unidades por satélites de reconhecimento de foto. 

Os satélites Tselina-D foram operados em seis planos orbitais, espaçados 30 graus. Eles registravam os dados recebidos e 
os depachavam às estações terrestres enquanto passavam pela União Soviética. No final dos anos 80, o Tselina-2, muito 
maior, lançado por um foguete Zenit-2, começou a assumir a tarefa. O último lançamento bem sucedido de um Tselina-D foi 
em 1992. Naquela época, a constelação havia sido reduzida para três planos orbitais espaçados a 60 graus, complementando 
a constelação Zenit-2 em quatro planos orbitais de altitude mais alta, espaçados 40 graus. 

Observadores ocidentais podiam monitorar o status dos satélites Tselina-D por meio de seus faróis de ondas contínuas, 
que operavam a 153 MHz. Durante a operação do sistema Tselina-O, a espaçonave foi modernizada. O novo equipamento 
recebeu as designações Tselina-OM e Tselina-OK.  

 

Tselina-O (11F616) 

Esta era a versão usada para observar áreas muito grandes, a fim de identificar fontes de emissões de radar e receber 
transmissões. Os Tselina-O eram construídos com base em um recipiente hermético com temperatura regulada e composto 
por dois cilindros. A energia era fornecida por quatro painéis solares.  

 

Características do Tselina-O 
Massa de lançamento (kg)   de 339 a 434 
Massa da carga útil (kg)    de 170 a 190 
Dimensões do recipiente (mm) comprimento :  2500 
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Diametro maior :     1200 
Diametro menor :     800  
Dimensões do satélite em órbita (mm)  Altura: 5090 /Diâmetro: 4100 
Altitude da órbita de trabalho (km)  550 
Inclinação da órbita de trabalho (°)  74 
Tempo de vida operacional   6 meses 
Foguete      Cosmos-3M 11K65M 

 

Os Tselina-O não eram estabilizados. As emissões eletromagnéticas eram detectadas pelo instrumento Kust-41, produzido 
pelo instituto TsNII-108, e seus dados eram transmitidos ao solo pelo instrumento Tral-IK1, fornecido pelo OKB MEI.  

 

Tselina-OM 

No total, entre 1967 e 1982, 34 veículos Tselina-OM foram colocados em órbita (Cosmos-250, − 269, − 315, − 330, − 387, − 395, 

− 425, − 436, − 437, − 460, − 479, − 500, − 536, − 544, − 549, 582, − 610 , − 631, − 655, − 661, − 698, − 707, − 749, − 787, − 790, 
812, − 845, − 870, − 899, − 960, − 1062, -1114, -1215, − 1345 ) 

Tselina-OK 

No total, para o período de 1967 a 1982, três naves Tselina-OK (Cosmos-781, -924, -1008) foram lançadas.  

 

Naves espaciais criadas com base na Tselina: 
 

Okean-E (Cosmos-1076,-1151) - uma nave espacial para a realização de um “estudo abrangente do oceano no interesse da 
ciência e da economia nacional”.  
Sich (Sich-1M, Sich-2-4) - uma versão atualizada da espaçonave Tselina-D 
 

Tselina D 
11F619. Esta era a versão usada para observar em detalhes as áreas previamente identificadas pelo Tselina-O. Os Tselina-D 
foram construídos com base em um recipiente hermético pressurizado com nitrogênio e regulados em temperatura. A 
energia era fornecida por dois painéis solares orientáveis.  
 
Massa de lançamento (kg) 1750 
Massa da carga útil (kg)  630 
Dimensões  
Altura:     3, 2 m 

Diâmetro maior:   1,35 m 
Diâmetro menor:   1 m 
Dimensões do satélite em órbita  
Altura:     13,0 m 
Envergadura:    7,87 m 
Altitude da órbita de trabalho 650 km 

Inclinação da órbita   82,5º 
Tempo de vida   6 meses 
Foguete: Vostok-2M 8K92M, ou Tsiklon-3 11K68 

 
Os Tselina-D eram estabilizados em três eixos. A orientação do 
passo e de guinada era obtida por gradiente de gravidade 
(precisão de 10 °), graças a um mastro extensível que permitia 
aumentar o comprimento do eixo longitudinal.  
 
A orientação em rolagem era realizada por um sistema de 
giroscópios com precisão de 5 °. O sistema de controle foi 
projetado pelo OKB-692 e o sistema de indicação de orientação 
V11 (11L643), baseado em sensores estelares, era fornecido pelo 

Instituto NII-923 (usando componentes ópticos construídos pela 
fábrica ZOMZ). O V11 foi substituído pelo V11M da quarta versão 
do Tselina-D. 
 
As emissões eletromagnéticas eram detectadas pelo instrumento 
Brig, produzido pela TsNII-108. Suas antenas eram colocadas em 
quatro painéis extensiveis que formavam um plano paralelo à 
superfície da Terra. Os dados eram transmitidos ao solo pelo 
instrumento Tral-IK1, construído pelo OKB MEI. 
A detecção do rumo da fonte de emissão eletromagnética, a 
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posição do satélite em sua órbita e sua orientação em relação às estrelas possibilitava determinar as coordenadas 
geográficas da fonte.  
 
 

Tselina-R (11F619M) 
 
Os Tselina-R eram idênticos aos Tselina-D, exceto pelo fato de terem um instrumento adicional: o sistema 11V15, produzido 
pela NII Vektor de São Petersburgo, que permitia a detecção de fontes de emissões de radar.  
 
Massa de lançamento     1.750 kg 
Massa da carga útil    350 kg 
Altitude da órbita de trabalho   650 km 

Inclinação da órbita de trabalho   82,5º 

Tempo operacional    6 meses 
Foguete      Tsyklon 3  
 
 
 

Tselina-2 (11F644) 
Os satélites Tselina-2 (11F644) combinavam os recursos do Tselina-O e Tselina-D. Um sistema de indicação de posição, o V12, 
produzido pelo NII-923, foi incluido no sexto satélite. No decorrer do programa, um sistema de orientação V12M modernizado 
foi introduzido. 
 
Um sistema de detecção eletromagnética Korvett foi produzida pelo 
TsNII-108. Os Tselina-2 eram capazes de transmitir suas informações 
ao solo através dos satélites de retransmissão Potok (11F663) 

 
Massa de lançamento    3. 250 kg 
Massa da carga útil     1. 120 kg 
Dimensões do satélite   
Altura:       4. 46m 
Diâmetro maior:     1. 4m 
Diâmetro menor:     1. 2m 
Dimensões do satélite em órbita  
Altura:       2, 27 m 

Envergadura:      9,53 m 
Altitude da órbita de trabalho    870 km 

Inclinação da órbita de trabalho    71º 
Tempo de vida     12 meses 
Energia elétrica (W)    Início: 900 

Fim: 720 
Foguete      Proton-K ou Zenit-2 
 
 

SATÉLITES TSELINA 

Data de 
lançamento 

Tipo Nome Local de lançamento Foguete Notas 

30/10/1967 Tselina-O Cosmos-189 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

20/01/1968 Tselina-O Cosmos 200 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

31/10/1968 Tselina-OM Cosmos-250 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

05/03/1969 Tselina-OM Cosmos-269 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

20/12/1969 Tselina-OM Cosmos-315 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

07/04/1970 Tselina-OM Cosmos-330 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

16/12/1970 Tselina-OM Cosmos 387 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

18/12/1970 Tselina-D Cosmos 389 Plesetsk Vostok-2M 
 

18/02/1971 Tselina-OM Cosmos-395 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

07/04/1971 Tselina-D Cosmos-405 Plesetsk Vostok-2M 
 

29/05/1971 Tselina-OM Cosmos-425 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

07/09/1971 Tselina-OM Cosmos-436 Plesetsk  Kosmos-3M 
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10/09/1971 Tselina-OM Cosmos-437 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

30/11/1971 Tselina-OM Cosmos-460 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

01/03/1972 Tselina-D Cosmos-476 Plesetsk Vostok-2M 
 

22/03/1972 Tselina-OM Cosmos-479 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

10/07/1972 Tselina-OM Cosmos-500 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

03/11/1972 Tselina-OM Cosmos-536 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

28/12/1972 Tselina-D Cosmos-542 Plesetsk Vostok-2M 
 

20/01/1973 Tselina-OM Cosmos-544 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

26/02/1973 Tselina-OM Cosmos-549 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

28/08/1973 Tselina-OM Cosmos-582 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

29/10/1973 Tselina-D Cosmos-604 Plesetsk Vostok-2M 
 

27/11/1973 Tselina-OM Cosmos 610 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

06/02/1974 Tselina-OM Cosmos-631 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

21/05/1974 Tselina-OM Cosmos-655 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

21/06/1974 Tselina-OM Cosmos-661 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

16/08/1974 Tselina-D Cosmos 673 Plesetsk Vostok-2M 
 

18/12/1974 Tselina-OM Cosmos-698 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

05/02/1975 Tselina-OM Cosmos-707 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

20/06/1975 Tselina-D Cosmos 744 Plesetsk Vostok-2M 
 

04/07/1975 Tselina-OM Cosmos 749 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

14/08/1975 Tselina-D Cosmos 755 Plesetsk Vostok-2M 
De acordo com outras fontes era 
um satélite Parus  

22/08/1975 Tselina-D Cosmos 756 Plesetsk Vostok-2M 
 

21/11/1975 Tselina-OK Cosmos-781 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

06/01/1976 Tselina-OM Cosmos 787 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

23/01/1976 Tselina-OM Cosmos 790 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

16/03/1976 Tselina-D Cosmos 808 Plesetsk Vostok-2M 
 

06/04/1976 Tselina-OM Cosmos-812 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

27/07/1976 Tselina-OM Cosmos-845 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

27/08/1976 Tselina-D Cosmos-851 Plesetsk Vostok-2M 
 

02/12/1976 Tselina-OM Cosmos-870 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

27/02/1977 Tselina-D Cosmos-895 Plesetsk Vostok-2M 
 

25/03/1977 Tselina-OM Cosmos-899 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

05/07/1977 Tselina-OK Cosmos-924 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

07/07/1977 Tselina-D Cosmos-925 Plesetsk Vostok-2M 
 

20/09/1977 Tselina-D Cosmos 955 Plesetsk Vostok-2M 
 

25/10/1977 Tselina-OM Cosmos-960 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

10/01/1978 Tselina-D Cosmos-975 Plesetsk Vostok-2M 
 

12/05/1978 Tselina-D Cosmos-1005 Plesetsk Vostok-2M 
 

17/05/1978 Tselina-OK Cosmos-1008 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

28/06/1978 Tselina-D Cosmos-1025 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

10/10/1978 Tselina-D Cosmos-1043 Plesetsk Vostok-2M 
 

15/12/1978 Tselina-OM Cosmos-1062 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

19/12/1978 Tselina-D Cosmos-1063 Plesetsk Vostok-2M 
 

14/02/1979 Tselina-D Cosmos-1077 Plesetsk Vostok-2M 
 

14/04/1979 Tselina-D Cosmos-1093 Plesetsk Vostok-2M 
 

11/07/1979 Tselina-OM Cosmos-1114 Plesetsk  Kosmos-3M 
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20/07/1979 Tselina-D Cosmos 1116 Plesetsk Vostok-2M 
 

26/10/1979 Tselina-D Cosmos-1143 Plesetsk Vostok-2M 
 

27/11/1979 Tselina-D Cosmos 1145 Plesetsk Vostok-2M 
 

30/01/1980 Tselina-D Cosmos-1154 Plesetsk Vostok-2M 
 

04/06/1980 Tselina-D Cosmos-1184 Plesetsk Vostok-2M 
 

15/08/1980 Tselina-D Cosmos-1206 Plesetsk Vostok-2M 
 

14/10/1980 Tselina-OM Cosmos-1215 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

21/11/1980 Tselina-D Cosmos-1222 Plesetsk Vostok-2M 
 

27/01/1981 Tselina-D Cosmos-1242 Plesetsk Vostok-2M 
 

19/05/1981 Tselina-D Cosmos-1271 Plesetsk Vostok-2M 
 

25/08/1981 Tselina-D Cosmos-1300 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

14/10/1981 Tselina-D Cosmos-1315 Plesetsk Vostok-2M 
 

03/12/1981 Tselina-D Cosmos-1328 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

19/02/1982 Tselina-D Cosmos 1340 Plesetsk Vostok-2M 
 

31/03/1982 Tselina-OM Cosmos-1345 Plesetsk  Kosmos-3M 
 

31/03/1982 Tselina-D Cosmos-1346 Plesetsk Vostok-2M Saiu de órbita em 17/12/2017 

05/05/1982 Tselina-D Cosmos-1356 Plesetsk Vostok-2M 
 

10/06/1982 Tselina-D Cosmos-1378 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

05/08/1982 Tselina-D Cosmos-1400 Plesetsk Vostok-2M 
 

16/09/1982 Tselina-D Cosmos-1408 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

20/01/1983 Tselina-D Cosmos-1437 Plesetsk Vostok-2M 
 

16/02/1983 Tselina-D Cosmos-1441 Plesetsk Vostok-2M 
 

23/04/1983 Tselina-D Cosmos-1455 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

23/06/1983 Tselina-D Cosmos-1470 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

20/07/1983 Tselina-D Cosmos-1483 Plesetsk Tsyklon- 3 
De acordo com outras fontes este 
era um Resurs F1  

15/12/1983 Tselina-D Cosmos-1515 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

08/02/1984 Tselina-D Cosmos-1536 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

15/03/1984 Tselina-D Cosmos-1544 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

28/09/1984 Tselina-2 Cosmos-1603 Baikonur Proton-k 
 

18/10/1984 Tselina-D Cosmos-1606 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

24/01/1985 Tselina-D Cosmos-1626 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

05/03/1985 Tselina-D Cosmos-1633 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

30/05/1985 Tselina-2 Cosmos-1656 Baikonur Proton-k 
 

09/07/1985 Tselina-D Cosmos-1666 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

08/08/1985 Tselina-D Cosmos-1674 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

23/11/1985 Tselina-D Cosmos-1703 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

12/12/1985 Tselina-D Cosmos-1707 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

28/12/1985 Tselina-2 Cosmos-1714 Baikonur Zenit 2 
 

17/01/1986 Tselina-D Cosmos-1726 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

20/02/1986 Tselina-D Cosmos-1733 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

15/05/1986 Tselina-D Cosmos-1743 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

12/06/1986 Tselina-D Cosmos-1758 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

30/09/1986 Tselina-D Cosmos-1782 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

10/12/1986 Tselina-R Cosmos-1805 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

14/01/1987 Tselina-D Cosmos-1812 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

03/03/1987 Tselina-D Cosmos-1825 Plesetsk Tsyklon- 3 
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27/04/1987 Tselina-D Cosmos-1842 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

13/05/1987 Tselina-2 Cosmos-1844 Baikonur Zenit 2 
 

01/07/1987 Tselina-D Cosmos-1862 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

20/10/1987 Tselina-D Cosmos-1892 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

06/01/1988 Tselina-D Cosmos-1908 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

15/03/1988 Tselina-D Cosmos-1933 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

15/05/1988 Tselina-2 Cosmos-1943 Baikonur Zenit 2 
 

14/06/1988 Tselina-D Cosmos-1953 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

11/10/1988 Tselina-D Cosmos 1975 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

23/11/1988 Tselina-2 Cosmos 1980 Baikonur Zenit 2 
 

30/01/1990 Tselina-R Cosmos-2058 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

22/05/1990 Tselina-2 Cosmos-2082 Baikonur Zenit 2 
 

13/06/1991 Tselina-R Cosmos-2151 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

17. 11/1992 Tselina-2 Cosmos-2219 Baikonur Zenit 2 
 

24/11/1992 Tselina-D Cosmos-2221 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

25/12/1992 Tselina-2 Cosmos-2227 Baikonur Zenit 2 
 

25/12/1992 Tselina-D Cosmos-2228 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

26/03/1993 Tselina-2 Cosmos-2237 Baikonur Zenit 2 
 

16/04/1993 Tselina-R Cosmos-2242 Plesetsk Tsyklon- 3 
 

16/09/1993 Tselina-2 Cosmos-2263 Baikonur Zenit 2 
 

23/04/1994 Tselina-2 Cosmos-2278 Baikonur Zenit 2 
 

24/11/1994 Tselina-2 Cosmos-2297 Baikonur Zenit 2 
 

31/10/1995 Tselina-2 Cosmos-2322 Baikonur Zenit 2 
 

04/09/1996 Tselina-2 Cosmos-2333 Baikonur Zenit 2 
 

28/07/1998 Tselina-2 Cosmos-2360 Baikonur Zenit 2 
 

03/02/2000 Tselina-2 Cosmos-2369 Baikonur Zenit 2 
 

10/06/2004 Tselina-2 Cosmos-2406 Baikonur Zenit 2 
Sem informações no website da 
Roscosmos 

29/06/2007 Tselina-2 Cosmos-2428 Baikonur Zenit 2 
Sem informações no website da 
Roscosmos 

 

 

Sistema Legenda  

 

Ou “17K114” era o Sistema de navegação naval global por satélite reconhecimento e designação de alvos pelas forças da 
Marinha, operadas entre 1978-2006. O sistema tornou possível rastrear e prever a situação tática nos oceanos e transmitir 
informações em tempo real a espaçonaves, submarinos e postos de Terra, no entanto, as curtas vidas úteis predeterminaram 
a cadência de sua operação.  

O sistema Legenda foi desenvolvido para substituir o desatualizado sistema de designação de alvos de radar marítimo - 
MRTS-1 , que estava em serviço desde 1965. Os termos de referência para o design do novo sistema foram emitidos em 1960 

para o Bureau de Design (KB) Nº. 1 (hoje Bureau Central de Design Almaz ). Os dois tipos de satélites artificiais que formaram 

a base do sistema foram desenvolvidos pelo OKB-52 até 1965, e depois pelo Bureau de Design Arsenal de Leningrado. O 
famoso cientista MV Keldysh participou do cálculo das órbitas e posições relativas dos satélites para cobrir toda a área de 
oceanos do mundo.  

Em 1978, o sistema Legenda foi adotado.  

No período de 1970 para 1988, a URSS lançou no espaço mais de 30 satélites de reconhecimento com fontes de enregia 
nucleares de baixa potência, com os reatores BES-5 Buk e Topaz para oferecer eletricidade.  

O complexo consistia em satélites de transmissão passiva, US-P, e ativa, US-A, para reconhecimento. Os US - P passivos eram 
alimentados por painéis solares, sendo usados como equipamentos de inteligência de rádio, e calculavam as coordenadas 
das fontes de sinal inimigas. Os satélites ativos US-A faziam uma vigilância por radar capaz de escanear a superfície a partir 
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de uma órbita de 270 km e, portanto, exigiam uma poderosa fonte de energia, que era o reator nuclear Buk, que era ejetado 
numa órbita alta ao fim da vida útil do satélite, para que sua radioatividade decaísse.  

O sistema provou ser muito eficaz no monitoramento das tropas da Grã-Bretanha e Argentina durante a Guerra das Malvinas 
(1982): com esses satélites, o Estado-Maior da Marinha Soviética previu com precisão o início do desembarque britânico nas 
ilhas.  

Em janeiro 1978, o Cosmos-954 com seu reator falhou e se tornou incontrolável. As tentativas de colocá-lo em uma órbita 
segura não foram bem-sucedidas e um satélite caiu em uma área escassamente povoada no Canadá. Foram encontrados 65 
kg de varetas das células de combustível do reator. A partir daí os US-A seriam equipados com um sistema que garantia que 
mesmo se o sistema de ejeção falhasse, o reator seria dividido e mais facilmente desintegrado durante a reentrada. (Veja 
adiante). 

Em 23 de janeiro de 1983, o Cosmos-1402 reentrou sobre o Oceano Índico, deixando de entrar na órbita de descarte, embora 
o sistema de proteção funcionasse, dividindo o reator em várias partes para melhor combustão na atmosfera. O reator 
nuclear queimou na atmosfera, mas o urânio-235 contido nele ficou fixo por um longo tempo na precipitação. Após esse 
acidente, os vôos dos US-A foram suspensos por um ano e meio.  

Em abril de 1988, o Cosmos-1900 também ficou fora de controle, mas o núcleo do seu reator foi automaticamente colocado 
na órbita alta de descarte.  

Esses acidentes se tornaram uma das razões para o fracasso do sistema, sob pressão do Ocidente.  

Em 1988, foi adotada uma proibição mundial do uso de satélites com reatores nucleares em órbitas baixas da Terra. Os US-A 
foram descontinuados. O lançamento dos US-P, porém, continuou até 2006.  

O Legenda foi substituído pelo complexo de reconhecimento Liana que consiste em satélites Lotos de inteligência de rádio 

passivos (dois veículos foram lançados) e Pion-NKS de reconhecimento por radar ativo (também 2 satélites) . Na zona costeira 
da Rússia no momento, as funções de reconhecimento de radar são realizadas por sistemas Podsolnukh e aeronaves AWACS. 

 
 

US-P 
 
US-P (abreviação em russo de satélite gerenciado passivo, Índice GRAU- 17F17, também US-PU) era uma série de satélites de 

escuta de rádio-inteligência soviéticos e russos. Os satélites desta série faziam parte do sistema Legenda.  

 
 
Esses satélites foram desenvolvidos na NPO Reutov, e transferidos para a Associação de Produção de Leningrado, Arsenal, 
onde foram fabricados e modernizados. A massa da espaçonave era de 3,3 toneladas. A altura da órbita de trabalho era de 
420 km, com uma inclinação de 65 °. A fonte de energia eram painéis solare, es o veículo foi adotado pela Marinha em 1978. 

O custo aproximado do US-P era de 10 milhões de rublos.  
O primeiro satélite desta série foi lançado em 24 de dezembro de 1974, com o codinome Cosmos-699. Estas naves eram 
reconhecidas no Ocidente pela sigla EORSAT (em Inglês Electronic Intelligence Ocean Reconnaissance Satellite, satélite de 
reconhecimento eletrônico dos oceanos). 
 
 
Lista de satélites US-P recentes: 
 
3 de novembro de 1994 - Cosmos-2293 , decaiu de órbita em 13 de maio de 1996.  
8 de junho de 1995 - Cosmos-2313.  

20 de dezembro de 1995 - Cosmos-2326, tinha a bordo o equipamento científico Konus-A para estudar explosões de radiação 
gama cósmica no âmbito do programa internacional Konus-WIND, cessou a operação em 8 de novembro de 2007.  
11 de dezembro de 1996 - Cosmos-2335, trabalho concluído em 23 de dezembro de 1998.  
21 de dezembro de 2001 - Cosmos-2383, cessou a operação em 20 de março de 2004.  
28 de maio de 2004 - Cosmos-2405 (Cosmos-2407), interrompeu a operação em abril de 2006.  
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25 de junho de 2006 - Cosmos-2421, após o lançamento em órbita, um dos painéis solares não foi aberto, resultando em 
satélite não podendo cumprir as tarefas que lhe foram atribuídas. Segundo a NASA, o satélite explodiu em 14 de março de 
2007 em 300 detritos, o Ministério da Defesa da Rússia negou esta informação dizendo que o satélite foi desativado da 
maneira prescrita e continuava em órbita.  
 
 
US-A 
 
US-A (abreviado do russo para 
satélite de gerenciado ativo, Índice 

GRAU - 17F16K) era uma série de 
satélites que faziam parte do 
reconhecimento do espaço marítimo 
e da designação de alvos para o 
Legenda. No Ocidente, esses satélites 
são conhecidos sob o nome de 
código «RORSAT» (Radar Ocean 

Reconnaissance Satellites – satélite 
de reconhecimento por radar nos 

oceanos).  
Ao contrário do US - P, o US - A tinha um radar ativo. Como o radar requeria o satélite o mais próximo possível dos objetos 
observados e, portanto, um órbita baixa (270 km), isso não permitia o uso depainéis solares como fonte de energia; Além 
disso, os painéis solares não podiam gerar eletricidade suficiente para alimentar o radar e não funcionariam na sombra da 
Terra. Portanto, nos satélites desta série, foi decidido instalar o reator nuclear BES-5 Buk especialmente projetado para esses 
fins (foi planejado usar depois um modelo Topaz ).  
 
A massa do satélite era de cerca de 3.800 kg, dos quais 1.250 kg se deviam ao reator. Eles tinham uma forma cilíndrica de 
aproximadamente 1,3 metros de diâmetro e 10 metros de comprimento. O reator estava em uma extremidade e o radar na 
outra. A blindagem protegia apenas o radar, de modo que o satélite era uma fonte constante de radiação. Medindo os 

espectros de emissão, podia-se ter uma idéia do tipo e design do reator, e a composição do combustível usado. Após a 
conclusão da operação, o reator era colocado em órbitas altas de 750 a 1000 km para descarte (de acordo com os cálculos, a 
vida útil dos objetos nessas órbitas era de pelo menos 250 anos), a parte restante do satélite queimava quando caia na 
atmosfera.  
 
Na década de 1970, gotículas de potássio e sódio emitidas por reatores satélites formavam detritos espaciais a uma altitude 
de 950 quilômetros - nuvens de partículas em suspensão com evaporação muito lenta (cerca de 800 anos) - cerca de 10 
milímetros de tamanho.  
 

SISTEMA LIANA 
 
Os Lotos-S (Índice GRAU -14F138, Lotos-C114F145) e os 
14F139 Pion-NKS são satélites de inteligência radio-

técnica que são componentes do sistema de nova geração 
Liana (RTR), que substituiu o Legenda.  
  
O Lotos-S foi criado pela cooperação pela TsNIRTI 
(Moscou), a planta de engenharia da Arsenal e o TsSKB-
Progress. Os instrumentos giroscópicos foram criados no 
Instituto de Pesquisa de Instrumentos de Comando de 
São Petersburgo.  
O design do novo sistema RTR foi iniciado em 1993, e a 
disponibilidade do sistema foi adiada várias vezes, por 

razões financeiras e devido a alterações feitas pelo 

cliente do projeto – as forças armadas. Em 1996, os 
desenvolvedores foram solicitados a adaptar os satélites 
ao veículo de lançamento Soyuz, em vez do originalmente 
planejado Zenit (criado nas décadas de 1970-1980 na 
URSS, principalmente para o satélite Tselina do RTR), e 
que permaneceu com a Ucrânia com o fim da URSS.  
 

Lotos –S 
 
Em 2002, foi necessário unificar as plataformas de satélite Resurs com a Kobalt. A partir do início de 2009, a Ordem de 
Defesa do Estado previa a conclusão do complexo de controle de informações do sistema de reconhecimento marinho e de 
designação de alvos (região de Moscou) para garantir a recepção de informações do Lotos. 
.  
O primeiro satélite Lotos-S foi lançado em 20 de novembro de 2009, e tinha uma configuração simplificada dos sistemas de 
detecção. Após a entrada em órbita, descobriu-se que cerca de metade dos sistemas de bordo não estavam funcionando, o 
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que forçou um atraso no lançamento de novos satélites para finalizar o teste do equipamento. Em setembro de 2012, os 
problemas, que eram de software, foram resolvidos e o Lotos-S passou a funcionar normalmente.  
 
Em 25 de dezembro de 2014, a partir do cosmódromo de Plesetsk, a segunda nave Lotos-S No. 2 foi lançada com sucesso.  
Em 2 de dezembro de 2017, a terceira nave espacial Lotos-C1 No. 3 foi lançada com sucesso a partir do cosmódromo de 
Plesetsk.  
 
 

LANÇAMENTOS DAS ESPAÇONAVES LOTOS-S /LOTOS-S1 

Data de 
Lançamento 

Tipo Nome Local de lançamento Foguete 

20/11/2009 14F138 Lotus-S Cosmos-2455 Plesetsk Soyuz-U 

25/12/2014 14F145 Lotus-S1 Cosmos-2502 Plesetsk Soyuz-2. 1b 

02/12/2017 14F145 Lotus-S1 Cosmos-2524 Plesetsk Soyuz-2. 1b 

25/10/2018 14F145 Lotus-S1 Cosmos-2528 Plesetsk Soyuz-2. 1b 

Modificações 

14F138 (Cosmos-2455) - o primeiro dos satélites lançados para o RTR passivo Lotus-S com problemas no software; 

14F145 – satélites da série Lotus-S1 atualizados, com um conjunto padrão completo de sensores. Na combinação com o 

foguete 14A14 Soyuz-2, ele forma o complexo espacial 14K159. 

 

Satélite PION-NKS» 

A espaçonave Pion-NKS foi criada pelo KB Arsenal. Esta 
espaçonave de reconhecimento de radar 14F139, juntamente 

com a espaçonave de reconhecimento de rádio 14F138 Lotos-S, 
fazem parte do sistema de inteligência Liana já descrito. A nave 
Pion-NKS foi projetada para vigilância de radar e rádio de 
objetos no solo, monitorando em diferentes bandas a ionosfera e 
no espaço circunterrestre. O promissor Pion-NKS 14F139 é capaz 
de detectar um objeto do tamanho de um carro em qualquer 
superfície; está em operação desde 2015. Com a operação dos 
Lotos e do Pion, o Liana foi substituindo completamente o 

Legenda – Tselina dos tempos soviéticos, que deixou de 

funcionar em 2008.  

CARACTERÍSTICAS  

Altura da órbita de trabalho  500 km  

Inclinação    67º  
Peso    6.500 kg  
Local de lançamento  Plesetsk 
Vida ativa    acima de 3 anos 

 
 

O Pion NKS ainda não foi colocado em atividade totalmente operacional. 
 
 
 

SATÉLITE ALMAZ T 
 
Almaz-T (Mech-K, Índice GRAU: 
11F668) era um complexo espacial 

para sensoriamento remoto por 
radar usando um radar localizador 
de bordo com uma abertura 
sintetizada de alta resolução. 
Pretendia-se realizar pesquisas 
complexas (em diferentes faixas 
de comprimento de onda) da 
superfície da Terra e do oceano, a 
fim de realizar programas de 

propósitos científicos e 
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econômicos, cooperação internacional, bem como no interesse do Ministério da Defesa.  
A base do satélite era uma versão automática das estações espaciais Almaz (lançadas sob os nomes Salyut-2, Salyut-3 e 
Salyut-5), tendo em conta as especificidades das tarefas a serem resolvidas, modificadas de acordo com os sistemas de 
serviço e suporte a bordo e com o equipamento adequado. O veículo foi criado pela NPO Machinostroyeniye. Sob esse 
programa, foram construídas quatro naves espaciais: Almaz T, Cosmos-1870, Almaz-1A e Almaz-1V. A Almaz 1V não foi 
lançada e está hoje no Museu da Machinostroyeniye.  
 
Em 29 de novembro de 1986, foi feita uma tentativa de lançar a primeira estação Almaz-T, que não teve êxito devido a uma 
falha no sistema de controle do foguete Proton.  
 

 

Kosmos- 1870 
 
Em 25 de julho de 1987, foi feito o lançamento bem-sucedido, que recebeu a designação Cosmos-1870 ( o nome Almaz não 
pode ser usado devido ao segredo da missão). Imagens de radar de alta qualidade da superfície da Terra foram obtidas. A 
espaçonave Mech-K tinha um radar com uma antena de abertura sintetica (SAR) desenvolvida pela NPO Vega.  

O sistema de radar incluía duas antenas de slot de guia de onda localizadas ao longo dos lados direito e esquerdo, com 1,5 × 
15 m de tamanho, formando duas vigas separadas. Cada antena consistia em três seções com foco central para formar uma 
onda estacionária.  
 
Características do Kosmos 1870/Mech-K : 
 
Freqüência de operação -     3 GHz 
Resolução espacial -      25 - 30 m 

Polarização de sinal -      horizontal linear 

Largura de banda da cobertura -     2 × 300 km 

Comprimento da imagem do radar ao longo da rota  20-240 km.  
Equioamentos: 
Transceptor 
Dispositivos de armazenamento de informações em fita cassete; 
Link de rádio analógico 
Medidor de frequência tipo Doppler.  

 
Almaz 1A 
 
Em 31 de março de 1991, outra nave automática modificada com equipamento de bordo significativamente melhorado foi 
colocado em órbita sob o nome Almaz-1A.  
A vida útil estimada foi de 30 meses. No entanto, o aumento da atividade solar durante o voo obrigou uma correção orbital a 
cada 24 dias (em média). Por esse motivo, a reserva de combustível foi esgotada antes do previsto. A reentrada controlada foi 

realizada em 17 de outubro de 1992.  
 
Durante a operação da Almaz-1A, foi feito o uso do sensor de radar na Banda S. Um grande número de experiências foram 
conduzidas para rastrear a superfície do mar, observar correntes, manifestações superficiais de ondas internas, 
experimentos conjuntos de múltiplas frequências com SAR em espaçonaves estrangeiras. Amplamente utilizado em ângulos 
acentuados a curtos intervalos, onde o potencial do SAR era maior, o equipamento demonstrou eficiência.  
 
O sistema de radar incluía os dois conjuntos de antenas de guia de ondas de 1,5 x 15 m, formando dois feixes separados.  
 
Características: 

Freqüência de operação -     3 GHz; 

Resolução espacial –      15 m; 
Polarização de sinal -      horizontal linear; 
Potência irradiada -      190 W (pulso), 80 W (média); 

Duração do pulso do radar     0,07 e 0,1 ºs; 
Taxa de repetição de pulso -     3 kHz; 
Largura do feixe ATS na área -     30 km; 
Largura da banda de captura -     350 km; 

Comprimento da imagem do radar ao longo da rota  20 a 240 km.  
 
Estrutura: 
SAR de reserva, semelhante ao usado no Cosmos-1870 
Um radiômetro com comprimentos de onda de 8 e 5 cm, que permitia fotografar em uma faixa de 600 km de largura, com 
uma resolução espacial de 10 a 30 km e uma precisão radiométrica de 0,3 °.  
As informações foram transmitidas para a Terra usando o satélite de retransmissão Luch. Até 100 imagens eram processadas 
diariamente.  
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A Machinostroyeniya e a Hughes STX assinaram um contrato para o uso de imagens de radar da estação nos Estados Unidos. 
As receitas de vendas totalizaram 250 mil dólares, apesar de originalmente ter sido planejado vender 2 milhões de dólares.  
 
 

SATÉLITES DE ALERTA ANTECIPADO - OKO 

 
De acordo com um plano elaborado no início da década de 1970, o sistema de alerta antecipado deveria incluir 

um componente espacial, além da rede de radares acima e abaixo do horizonte. Os satélites eram necessários 
para ampliar as capacidades do sistema de alerta, pois eram capazes de detectar mísseis balísticos quase 
imediatamente após o lançamento. Inicialmente, o trabalho no componente espacial desse sistema de alerta 
antecipado foi atribuído ao departamento de design chefiado por A.I. Savin. 

 
Em 1973, esse departamento foi reorganizado como TsNII Kometa (Instituto Central de Pesquisa Científica 

Kometa), que se tornou o principal desenvolvedor do componente espacial do sistema de alerta. O 
desenvolvimento da plataforma de espaçonave foi atribuído ao Bureau de Design Lavochkin. De acordo com o 
projeto desenvolvido no TsNII Kometa, o sistema de alerta espacial, conhecido como “Oko” ou US-KS, incluía uma 
constelação de satélites colocados em órbitas altamente elípticas e um centro de comando e controle perto de 
Moscou. Os satélites foram equipados com sensores de infravermelho e espectro visível, capazes de detectar um 
motor de míssil funcionando contra o fundo do espaço (mas não contra o fundo da superfície da Terra). O sistema 
iniciou operações limitadas em 1978 e foi colocado em serviço de combate em 1982. 
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Este sistema deveria fornecer cobertura para possíveis áreas de lançamento de SLBM nos oceanos, bem como 
lançamentos de mísseis do território americano e chinês. Para isso, os satélites precisavam ter a capacidade de 
“olhar para baixo”, que é a habilidade de detectar lançamentos de mísseis contra o fundo da superfície da Terra. 
O desenvolvimento do sistema US-KMO foi ordenado por um Comitê Central e pelo decreto do Conselho de 
Ministros de 3 de setembro de 1979. O trabalho no novo sistema, no entanto, foi atrasado por problemas com o 
antigo. O programa Oko foi atormentado por mau funcionamento de naves espaciais e problemas de software. 
Embora o complexo tenha começado a operar em 1982, os problemas continuaram depois disso. Em 1983, o 
sistema quase gerou um grave alarme falso, que foi mais tarde atribuído a problemas com o software ser incapaz 
de lidar adequadamente com os reflexos do sol. Os satélites continuaram sofrendo desintegração explosiva até 
1984. A implantação do 
sistema US-KMO não 
começou até fevereiro de 
1991, quando a União 
Soviética lançou seu 
primeiro satélite de 
segunda geração. O satélite 
teria uma capacidade 
genuína de “olhar para 
baixo”, o que significa que 
ele finalmente poderia 
detectar mísseis contra o 
fundo da superfície da 
Terra. No entanto, o 
colapso da União Soviética 
atrasou o desenvolvimento 
do sistema. 

 Embora tenha sido 
relatado que em 1996 os 
militares aceitaram o 
serviço do primeiro nível 
do sistema US-KMO, em 
2002 ele ainda permanecia 
um programa 
essencialmente 
experimental.  

 
Orientação dos planos orbitais 

e posições relativas dos 
satélites em janeiro de 1995 

(vista do norte). 
 
 

Primeira geração 
 
Uma espaçonave de primeira geração (Oko) consistia em três compartimentos principais: um bloco de motor, 

instrumentação e um compartimento óptico. Todos os sistemas eram montados em uma estrutura cilíndrica de 2 
m de comprimento e diâmetro de 1,7 m. A massa total de um satélite no lançamento era estimada em 2400 kg, 
dos quais 1250 kg eram massa seca (ou seja, sem propelente). O compartimento do motor de um satélite Oko 
incluia tanques de combustível e oxidante, quatro motores de correção de órbita e 16 motores também de 
combustível líquido para orientação e estabilização. Os motores de estabilização forneciam controle ativo de 
atitude em três eixos, necessário para a orientação do telescópio. 

 
Esse sistema de telescópio de satélite de primeira geração incluia um aparelho com um espelho de cerca de 

50 cm de diâmetro. O sistema de detecção incluia também um sensor de „estado sólido‟ de banda infravermelha 
linear ou matricial que detectava a radiação infravermelha de mísseis. Além disso, o satélite possuia vários 
telescópios menores que provavelmente proporcionavam uma visão grande-angular da Terra em partes 
infravermelhas e visíveis do espectro, usadas pelos operadores do sistema como um canal de observação auxiliar.  

 
O satélite transmitia imagens formadas por seus telescópios diretamente para a estação de controle de solo em 

tempo real. A instalação da estação de controle Serpukhov-15 foi localizada perto de uma vila de Kurilovo, na 
região de Kaluga, cerca de 70 km a sudoeste de Moscou. A instalação incluia antenas usadas para comunicação 
com os satélites e prédios de armazenamento e processamento de dados. O centro foi construído como uma 
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instalação dedicada, cuja única missão era controlar os satélites de alerta antecipado. Lançamentos de satélites de 
alerta em órbitas altamente elípticas são realizados pelos lançadores Molniya-M a partir do cosmódromo de 
Plesetsk, no norte da Rússia. Para apoiar os lançamentos, as forças espaciais construíram uma instalação técnica 
dedicada no local e atualizaram uma das plataformas de lançamento dos Molniya. 

 
Os lançamentos eram realizados por equipes das forças espaciais, mas imediatamente após o lançamento, o 

controle sobre o satélite era transferido para a estação de controle das Forças de Defesa Aérea. No início do 
programa, havia sérios problemas com a confiabilidade dos satélites. Dos 13 primeiros satélites lançados em 1972-
1979, apenas sete trabalharam mais de 100 dias. Os satélites eram equipados com um pacote de autodestruição 
que era ativado se o veículo perdesse a comunicação com o controle de solo. Até a remoção desses pacotes em 
1983, 11 dos 31 satélites foram destruídos dessa maneira. Em janeiro de 2002, houve 86 lançamentos de satélites 
de primeira geração, 79 dos quais foram lançados em órbitas altamente elípticas. Os outros sete satélites de 
primeira geração foram lançados em órbita geossíncrona pelos lançadores Proton. 

  
Esses sete lançamentos, realizados a partir do cosmódromo de Baikonur, foram todos bem-sucedidos. Dos 79 

lançamentos em órbita altamente elíptica, três acabaram em falhas. Os outros 76 satélites podem ser divididos em 
três grupos, de acordo com a vida útil. O primeiro grupo consiste em satélites que funcionaram menos de um ano. 
Isso é significativamente menor do que o tempo de vida médio dos satélites de alerta antecipado e indica que 
esses satélites encerraram suas operações devido a uma falha catastrófica. Este grupo é composto por 21 satélites 
e inclui satélites lançados durante os primeiros dias do programa, bem como os relativamente recentes. O 
segundo grupo compreende satélites de trabalho lançados antes de 1985. Esses satélites funcionavam em média 
20 meses. O terceiro grupo consiste em satélites lançados após 1985. A vida útil desses satélites era quase o 
dobro do tempo dos satélites no segundo grupo, com média de 40 meses.  

 
A análise dos dados da vida útil indica fortemente que, em meados dos anos 80, os projetistas realizaram uma 

atualização que quase dobrou a vida útil dos satélites. É provável que as medidas que prolongaram a vida 
operacional dos satélites tenham sido incorporadas ao programa que levou à colocação dos satélites de primeira 
geração em órbitas geossíncronas. O primeiro lançamento de um satélite operacional de alerta antecipado em 
órbita geossíncrona foi realizado em 1984. Como o custo desses lançamentos era substancialmente mais alto do 
que o dos lançamentos da órbita altamente elíptica (HEO), o programa exigia um satélite de vida útil mais longa. O 
tempo de vida desses satélites foi quase o dobro do tempo dos satélites no segundo grupo, 40 meses em média. A 
análise dos dados da vida útil indica fortemente que, em meados dos anos 80, os projetistas realizaram uma 
atualização que quase dobrou a vida útil dos satélites. É provável que as medidas que prolongaram a vida 
operacional dos satélites tenham sido incorporadas ao programa que levou à implantação dos satélites de 
primeira geração em órbitas geossíncronas. O primeiro lançamento de um satélite operacional de alerta 
antecipado em órbita geossíncrona foi realizado em 1984. Como o custo desses lançamentos era substancialmente 
mais alto do que o dos lançamentos da órbita altamente elíptica (HEO), o programa exigia um satélite de vida útil 
mais longa. O tempo de vida desses satélites foi quase o dobro do tempo dos satélites no segundo grupo, 40 
meses em média. A análise dos dados da vida útil indica fortemente que, em meados dos anos 80, os projetistas 
realizaram uma atualização que quase dobrou a vida útil dos satélites. É provável que as medidas que 
prolongaram a vida operacional dos satélites tenham sido incorporadas ao programa que levou à implantação dos 
satélites de primeira geração em órbitas geossíncronas. O primeiro lançamento de um satélite operacional de 
alerta antecipado em órbita geossíncrona foi realizado em 1984. Como o custo desses lançamentos era 
substancialmente mais alto do que o dos lançamentos da órbita altamente elíptica (HEO), o programa exigia um 
satélite de vida útil mais longa. A análise dos dados da vida útil indica fortemente que, em meados dos anos 80, 
os projetistas realizaram uma atualização que quase dobrou a vida útil dos satélites.  

 
É provável que as medidas que prolongaram a vida operacional dos satélites tenham sido incorporadas ao 

programa que levou à implantação dos satélites de primeira geração em órbitas geossíncronas. O primeiro 
lançamento de um satélite operacional de alerta antecipado em órbita geossíncrona foi realizado em 1984. Como 
o custo desses lançamentos era substancialmente mais alto do que o dos lançamentos da órbita altamente elíptica 
(HEO), o programa exigia um satélite de vida útil mais longa. A análise dos dados da vida útil indica fortemente 
que, em meados dos anos 80, os projetistas realizaram uma atualização que quase dobrou a vida útil dos satélites. 
É provável que as medidas que prolongaram a vida operacional dos satélites tenham sido incorporadas ao 
programa que levou à implantação dos satélites de primeira geração em órbitas geossíncronas. O primeiro 
lançamento de um satélite operacional de alerta antecipado em órbita geossíncrona foi realizado em 1984. Como 
o custo desses lançamentos era substancialmente mais alto do que o dos lançamentos da órbita altamente elíptica 
(HEO), o programa exigia um satélite de vida útil mais longa.  

 
 
 
 



HOMEM DO ESPAÇO - COMPENDIUM SATÉLITES MILITARES Pág 37 

 

 

Segunda geração 
  
Os satélites de alerta antecipado da segunda geração foram deseUnvolvidos como parte do sistema US-KMO, 

que deveria complementar e, em seguida, o Sistema Russo de Alerta Prévio substitui o sistema de alerta 
antecipado baseado em espaço do US-KS (Oko). O desenvolvimento do sistema US-KMO começou em 1979. Ao 
contrário do sistema de primeira geração, projetado para detectar apenas lançamentos de ICBMs de bases no 
território dos EUA, o sistema US-KMO foi projetado para fornecer cobertura dos lançamentos de SLBM do oceanos 
também. A característica distintiva mais importante dos satélites de segunda geração era sua capacidade de olhar 
para baixo. Esses satélites seriam implantados em órbitas geossíncronas, a partir das quais poderiam fornecer 
cobertura para a maioria dos oceanos. É provável que esses satélites devam substituir os satélites de primeira 
geração US-KS (Oko) nas órbitas HEO. 

 
Implantados em órbitas altamente elípticas, os satélites de segunda geração poderiam fornecer cobertura das 

regiões polares, além da cobertura do território dos EUA e dos oceanos. Os detalhes da arquitetura do sistema US-
KMO são desconhecidos, mas parece que o sistema em sua configuração completa incluiria até sete satélites em 
órbitas geossíncronas e cerca de quatro satélites em órbitas altamente elípticas. Todos os satélites devem ter a 
capacidade de detectar lançamentos de mísseis balísticos contra o fundo da superfície da Terra e das nuvens. Em 
1981, quando a União Soviética começou a trabalhar no sistema US-KMO (Prognoz), registrou sete posições para 
satélites geoestacionários (e frequências para seus transmissores) na União Internacional de Telecomunicações 
(UIT). A diferença nas datas de início das operações refletiu a estrutura do sistema planejado. Os satélites nos 
pontos 1 a 4 destinavam-se a cobrir o território dos EUA, o Oceano Atlântico, a Europa e provavelmente a China. 
Esses satélites poderiam usar o controle e comunicação já existentes 

 
O satélite consiste em três subsistemas principais: bloco do motor, sistema de estabilização e compartimento 

óptico. Todos os subsistemas são montados em uma caixa cilíndrica com um diâmetro de 1,7 me comprimento de 
2 metros. 

 
 

Satélites de 
Primeira Geração 

 US-K 73D6 
 
A espaçonave US-K 

(5V95) 73D6 é o 
componente de órbita 
elíptica alta dos sistemas de 
alerta antecipado soviético 
/russo Oko e Oko-1. 

A massa total do satélite 
no lançamento era de 2400 
kg, dos quais 1250 kg eram 
a massa seca. No 
compartimento do motor, o 
satélite possui reservas de 
combustível e um agente oxidante, permitindo várias correções significativas da órbita. Os motores de orientação 
e estabilização, também com combustível líquido, fornecem uma orientação ativa de 3 eixos, necessária para o 
funcionamento do telescópio. Os satélites estão equipados com um telescópio infravermelho com um diâmetro do 
espelho principal de 0,5 m, a massa do telescópio era de 350 kg. 

  
Lançamentos desses satélites de alerta antecipado em alta órbita elíptica foram realizados pelo veículo de 

lançamento Molniya-M de Plesetsk. O último lançamento do US-K no último dia de setembro de 2010 foi o último 
lançamento do veículo de lançamento Molniya-M. 

  
No início do programa Oko, surgiram sérios problemas com a confiabilidade dos satélites US-K. Dos 13 

primeiros satélites lançados em 1972-1979, apenas sete trabalharam por mais de 100 dias. Os satélites foram 
equipados com uma unidade de auto-liquidação (APO - detonação de objetos de emergência), que era ativada se o 
satélite perdesse contato com o ponto de controle no solo. 11 dos 31 satélites foram destruídos dessa maneira. 
Desde 1983, o APO não foi instalado. 
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A escolha de uma órbita elíptica alta para o vôo de satélites US-K foi explicada pela detecção não confiável (em 
grau suficiente) de lançamentos de ICBM durante a operação desses satélites em órbita geoestacionária. 

  
Os satélites US-K foram colocados em órbita com uma inclinação de cerca de 63 graus. O apogeu foi de cerca 

de 39.700 km, o perigeu foi de cerca de 600 km, o período orbital foi de cerca de 718 minutos, ou seja, 
exatamente duas revoluções por dia. 

Essas órbitas são semelhantes àquelas usadas pelos satélites de comunicação Molniya desde 1965 e fornecem 
uma repetição diária da pista terrestre no final de duas órbitas. Diferentemente dos satélites da série Molniya, as 
órbitas da espaçonave do sistema de aviso de ataque a mísseis estão localizadas no espaço, de modo que quando 
a espaçonave estava perto de seu pico, será possível monitorar áreas especificadas nos Estados Unidos e, ao 
mesmo tempo, ter comunicação direta com o solo posto de comando do sistema em Serpukhov-15. 

  
 

 Todos os lançamentos de satélites OKO US-K 5V95-73D6 
           

Nº Data de lançamento Foguete Nome oficial 

1 1 19 de setembro de 1972 Molniya-M Cosmos 520 

2 2 de novembro de 1973 Molniya-M Cosmos 606 

3 29 de junho de 1974 Molniya-M Cosmos 665 

4 30 janeiro 1975 Molniya-M Cosmos 706 

6 22 de outubro de 1976 Molniya-M Cosmos 862 

7 11 de abril de 1977 Molniya-M Cosmos 903 

8 16 de junho de 1977 Molniya-M Cosmos 917 

9 20 de julho de 1977 Molniya-M Cosmos 931 

10 28 de junho de 1978 Molniya-M Cosmos 1024 

11 6 de setembro de 1978 Molniya-M Cosmos 1030 

12 27 de junho de 1979 Molniya-M Cosmos 1109 

13 28 de agosto de 1979 Molniya-M Cosmos 1124 

14 12 de fevereiro de 1980 Molniya-M Cosmos 1164 

15 12 de abril de 80 Molniya-M Cosmos 1172 

16 14 de junho de 1980 Molniya-M Cosmos 1188 

17 2 de julho de 1980 Molniya-M Cosmos 1191 

18 24 de outubro de 1980 Molniya-M Cosmos 1217 

19 27 de novembro de 1980 Molniya-M Cosmos 1223 

20 19 de fevereiro de 1981 Molniya-M Cosmos 1247 

21 31 de março de 1981 Molniya-M Cosmos 1261 

22 19 de junho de 1981 Molniya-M Cosmos 1278 

23 4 de agosto de 1981 Molniya-M Cosmos 1285 

24 31 de outubro de 1981 Molniya-M Cosmos 1317 

25 3 de março de 1982 Molniya-M Cosmos 1341 

26 7 de abril de 1982 Molniya-M Cosmos 1348 

27 20 de maio de 1982 Molniya-M Cosmos 1367 

28. 25 de junho de 1982 Molniya-M Cosmos 1382 
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29 22 de setembro de 1982 Molniya-M Cosmos 1409 

30 25 de abril de 1983 Molniya-M Cosmos 1456 

31 8 de julho de 1983 Molniya-M Cosmos 1481 

32) 28 de dezembro de 1983 Molniya-M Cosmos 1518 

33 6 de março de 1984 Molniya-M Cosmos 1541 

35 4 de abril de 1984 Molniya-M Cosmos 1547 

36 6 de junho de 1984 Molniya-M Cosmos 1569 

37) 3 de julho de 1984 Molniya-M Cosmos 1581 

38 2 de agosto de 1984 Molniya-M Cosmos 1586 

39 7 de setembro de 1984 Molniya-M Cosmos 1596 

40 4 de outubro de 1984 Molniya-M Cosmos 1604 

42 11 de junho de 1985 Molniya-M Cosmos 1658 

43 18 de junho de 1985 Molniya-M Cosmos 1661 

44 12 de agosto de 1985 Molniya-M Cosmos 1675 

45 24 de setembro de 1985 Molniya-M Cosmos 1684 

46 30 de setembro de 1985 Molniya-M Cosmos 1687 

47 22 de outubro de 1985 Molniya-M Cosmos 1698 

48) 9 de novembro de 1985 Molniya-M Cosmos 1701 

49 1 de fevereiro de 1986 Molniya-M Cosmos 1729 

50 5 de julho de 1986 Molniya-M Cosmos 1761 

51 28 de agosto de 1986 Molniya-M Cosmos 1774 

52 3 de outubro de 1986 Molniya-M Cosmos 1783 

53 15 de outubro de 1986 Molniya-M Cosmos 1785 

54 20 de novembro de 1986 Molniya-M Cosmos 1793 

55 12 de dezembro de 1986 Molniya-M Cosmos 1806 

56 4 de junho de 1987 Molniya-M Cosmos 1849 

57 12 de junho de 1987 Molniya-M Cosmos 1851 

59 21 de dezembro de 1987 Molniya-M Cosmos 1903 

60 26 de fevereiro de 1988 Molniya-M Cosmos 1922 

61 30 de agosto de 1988 Molniya-M Cosmos 1966 

62 3 de outubro de 1988 Molniya-M Cosmos 1974 

63. 25 de outubro de 1988 Molniya-M Cosmos 1977 

64 14 de fevereiro de 1989 Molniya-M Cosmos 2001 

65 23 de novembro de 1989 Molniya-M Cosmos 2050 

66 27 de março de 1990 Molniya-M Cosmos 2063 

67 28 de abril de 1990 Molniya-M Cosmos 2076 

68 21 de junho de 1990 Molniya-M Cosmos 2084 
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69 25 de julho de 1990 Molniya-M Cosmos 2087 

70 28 de agosto de 1990 Molniya-M Cosmos 2097 

71 20 de novembro de 1990 Molniya-M Cosmos 2105 

74 24 de janeiro de 1992 Molniya-M Cosmos 2176 

75 8 de julho de 1992 Molniya-M Cosmos 2196 

77 21 de outubro de 1992 Molniya-M Cosmos 2217 

78 25 novembro 1992 Molniya-M Cosmos 2222 

80 26 janeiro 1993 Molniya-M Cosmos 2232 

81 6 de abril de 1993 Molniya-M Cosmos 2241 

82 10 de agosto de 1993 Molniya-M Cosmos 2261 

84 5 de agosto de 1994 Molniya-M Cosmos 2286 

85 24 de maio de 1995 Molniya-M Cosmos 2312 

86 9 de abril de 1997 Molniya-M Cosmos 2340 

87 14 de maio de 1997 Molniya-M Cosmos 2342 

90 7 de maio de 1998 Molniya-M Cosmos 2351 

91 27 de dezembro de 1999 Molniya-M Cosmos 2368 

93 1 de abril de 2002 Molniya-M Cosmos 2388 

94 24 de dezembro de 2002 Molniya-M Cosmos 2393 

96 21 de julho de 2006 Molniya-M Cosmos 2422 (*) 

97 23 de outubro de 2007 Molniya-M Cosmos 2430 

99 2 de dezembro de 2008 Molniya-M Cosmos 2446 

100 30 de setembro de 2010 Molniya-M Cosmos 2469 

 
(*) decaiu da órbita às 01:15, horário de Moscou, em 23 de novembro de 2019, sobre o Oceano Pacífico. 

 
 

Todos os lançamentos foram 
realizados nos locais do cosmódromo 
de Plesetsk pelos porta-foguetes 
Molniya-M. 

O último lançamento do último US-K 
no último dia de setembro de 2010 foi 
o último lançamento do veículo de 
lançamento Molniya-M. 
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Satélite US-KS no GSO - 74Kh6 
  

A espaçonave US-KS era 
basicamente idêntica à espaçonave 
US-K em uma órbita muito alta. 
Desde 1984, a constelação de 
satélites de alerta antecipado em 
órbita altamente elíptica foi 
complementada por satélites em 
órbita geoestacionária. Os satélites 
implantados na órbita 
geoestacionária eram os mesmos - 
desde a primeira geração de 
satélites implantados no HEO. Os 
satélites foram colocados em um 
ponto de longitude de 24 graus a 
oeste acima do Atlântico, de modo 
que ele pudesse ver o lançamento 
de mísseis do território dos 
Estados Unidos na órbita 
geoestacionária exatamente no 
mesmo ângulo do satélite 
altamente elíptico da órbita em 
operação. parte de sua órbita. 
Além disso, o satélite 

geoestacionário tem a vantagem de não mudar de posição em relação à Terra, 
  
Uma espaçonave US-KS é quase idêntica à versão HEO US-Ke consiste em três subsistemas principais: bloco do 

motor, compartimento do dispositivo e compartimento óptico. Todos os sistemas são montados em uma estrutura 
cilíndrica de 2 m de comprimento e diâmetro de 1,7 m. A massa total de um satélite no lançamento é estimada em 
2400 kg, dos quais 1250 kg são massa seca. O compartimento do motor de um satélite Oko inclui tanques de 
combustível e oxidante, quatro motores de combustível líquido de correção de órbita e 16 motores de combustível 
líquido de orientação e estabilização. Os motores de estabilização fornecem controle de atitude ativo em três 
eixos, necessário para a orientação do telescópio. O primeiro lançamento experimental de um satélite de alerta 
antecipado em órbita geoestacionária foi o lançamento da espaçonave Cosmos-775 em 1975. 

Em 1984, o programa de combate começou a implantar satélites de alerta antecipado em órbita 
geoestacionária. Como já mencionado acima, naquela época eram os mesmos satélites da primeira geração 
implantados em alta órbita elíptica. Eles eram limitados em sua capacidade de observar devido à imperfeição da 
embalagem do sensor. No entanto, a implantação desses satélites na órbita geoestacionária deve aumentar 
significativamente a confiabilidade geral do sistema. 

O primeiro satélite operacional de alerta antecipado em órbita geoestacionária foi a espaçonave Cosmos-1546. 
Desde maio de 1984, ele está em órbita geoestacionária a 24 graus a oeste da longitude com a qual ele foi capaz 
de detectar lançamentos de ICBM dos Estados Unidos. 

 

Todos os lançamentos de US-KS 74kh6 (73Kh6) 

Nº Data de lançamento Foguete Nome oficial 
1 1 08/10/1975 Proton-K Blok-DM  Cosmos-775 (US-KS -1) 

2 29/03/1984 Proton-K Blok-DM  Cosmos-1546 (US-KS -2) 

3 21/02/1985 Proton-K Blok-DM  Cosmos-1629 (US-KS -3) 

4 28/10/1987 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-1894 (US-KS -4) 

5 13/09/1991 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2155 (US-KS -5) 

6 10/09/1992 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2209 (US-KS -6) 

7 14/08/1997 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2345 (US-KS -7) 

Todos os lançamentos foram realizados em Baikonur com veículos de lançamento Proton-K com boosters DM-2 

 

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/us-k.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
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Satélites de Segunda Geração 
 

Satélite US-KMO no GSO - 71Kh6  
  
Os satélites de alerta antecipado US-KMO - satélites de segunda geração - foram desenvolvidos como parte do 

sistema Oko-1, que suplementaria e substituía os satélites US-KS de primeira geração no sistema de alerta 
antecipado Oko. O desenvolvimento da espaçonave US-KMO começou em 1979. Ao contrário da primeira geração 

de espaçonaves, projetadas para 
detectar apenas lançamentos de mísseis 
balísticos intercontinentais de bases nos 
Estados Unidos, as espaçonaves do tipo 
US-KMO foram projetadas para fornecer 
cobertura também para lançamentos 
SLBM dos oceanos. Esses satélites 
deveriam ser implantados em órbita 
geoestacionária, a partir da qual 
poderiam fornecer cobertura para a 
maioria das áreas de patrulha de 
submarinos nucleares de mísseis. 

Os satélites estão equipados com um 
telescópio infravermelho com um 
diâmetro de espelho principal de 1 m. O 
capô do telescópio tinha 4,5 m de 
comprimento. Informações detalhadas 
sobre o sistema Oko-1 com a espaçonave 
US-KMO eram desconhecidas, mas 
supunha-se que o sistema na sua 

totalidade us-US-KMO-71Kh6 

A configuração incluirá até sete satélites em órbita geoestacionária e quatro satélites em órbita elíptica alta. 
Todos os satélites devem ser capazes de detectar lançamentos de mísseis balísticos contra o fundo da superfície 
da Terra e das nuvens. Os satélites seriam implantados em órbitas geossíncronas, a partir das quais poderiam 
fornecer cobertura para a maioria dos oceanos. É provável que esses satélites devam substituir oUS-KSsatélites de 
primeira geração no GEO e complementam aUS-Ksatélites em órbitas HEO. 

 
A vida útil da nave espacial do sistema de aviso de ataque de mísseis de segunda geração foi bastante 

significativa: o Cosmos-2224 trabalhou por 77 meses, estabelecendo um recorde de longevidade para todos os 
satélites de alerta antecipado e o Cosmos-2133, por 56 meses. No entanto, o Cosmos-2282 interrompeu as 
operações após 17 meses de serviço, provavelmente devido a um mau funcionamento. O Cosmos-2350 
interrompeu todas as manobras, o que indica o fracasso de sua missão, após dois meses de trabalho. 

  
A espaçonave US-KMO era frequentemente chamada erroneamente de espaçonave “Prognoz” porque as 

posições orbitais anteriormente na órbita geoestacionária desses satélites eram reservadas sob esse nome. 
 Todos os lançamentos do US-KMO 71Kh6 
 

Nº Encontro Veículo de lançamento Nome oficial 

1 1 14/02/1991 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2133 (US-KMO nº1) 

2 17.12/1992 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2224 (US-KMO nº2) 

3 06/07.1994 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2282 (US-KMO nº3) 

4 29/04/1998 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2350 (US-KMO nº4) 

5 24/08/2001 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2379 (US-KMO nº5) 

6 24/04/2003 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2397 (US-KMO nº6) 

7 26/06/2008 Proton-K Blok-DM-2?  Cosmos-2440 (US-KMO nº7) 

8 30/03/2012 Proton-K Blok-DM-2 Cosmos-2479 (US-KMO nº8) 

Todos os lançamentos foram realizados em Baikonur com veículos de lançamento Proton-K com boosters DM-2 
 

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/us-ks.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/us-k.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/proton-k_blok-dm-2.htm
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US-KMO 71Kh6 
  
 1 - painéis solares rodam motor; 
 2 - Sensor solar do sistema de orientação do painel 
solar (2 peças); 
 3 - sistema de propulsão; 
 4 - recipiente para instrumentos; 
 5 - radiador do sistema de controle de temperatura do 
recipiente do instrumento;  
 6 - equipamento de detecção 81G6 - telescópio 
infravermelho com 
 diâmetro do espelho principal de 1 m; 

 7 - Sensor de estrela para a estrela do norte (2 peças); 
 8 - capuz solar do localizador de direção, o 
comprimento do 
 o capô expandido do telescópio era de 4,5 m; 
 9 - dispositivo de orientação para a Terra (2 peças); 
10 - antena altamente direcional no inversor para 
transmissão de informações; 
11 - dispositivo de orientação ao sol (4 peças); 
12 - antena unidirecional. 

  
 
A massa do satélite era de 2600 kg, o período de 

existência ativa era de 5-7 anos. 
  
 

O sistema de controle (Kharkov NPO Elektropribor) fornece a solução para os seguintes problemas: 
 - estabilização com a ajuda de volantes; 
 - controle das velocidades angulares iniciais e gerenciamento da orientação uniaxial no Sol; 
 - construção de uma orientação básica triaxial para a Terra; 
 - orientação de precisão nas áreas do alvo; 
 - correção de órbita; 
 - monitoramento de desempenho e diagnóstico de dispositivos com rejeição automática de falhas. 

  
Características do sistema de controle: 
 - precisão da orientação não inferior a 8 arc.min, 
 - taxa de estabilização angular não superior a 0,0001 

graus /s. 
  
 

US-KMO 
71Kh6 
Vista traseira 

 
 
Na NPO, Lavochkin foi projetado e um satélite 

semelhante para implantação na órbita altamente elíptica - 
72Kh6. Diferença externa de 71Kh6: 

 - o radiador do sistema de controle de temperatura 
estava localizado apenas em um lado do recipiente do 
instrumento; 

 - a área de o Conselho de Segurança tinha quase 10 
metros quadrados a mais. 

  
A plataforma de satélite 71Kh6 serviu de base para o 

projeto de naves científicas com vários telescópios. O 
telescópio infravermelho foi desenvolvido no Instituto Ótico 
do Estado (GOI) com o nome de SI Vavilova. As ópticas do 
telescópio são lentes de espelho, o diâmetro do espelho 

principal era de 1000 mm. Os espelhos são feitos de berílio vitrificado. Ao criar o telescópio, vários problemas 
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complexos foram resolvidos, incluindo momentos perturbadores no corpo do satélite quando o espelho principal 
estava oscilando ao mínimo. 

A sensibilidade do telescópio era muito alta. Ele foi capaz de registrar lançamentos não apenas de ICBMs, mas 
também de mísseis de classe tática operacional e até focos de incêndios florestais. Durante os testes, o Cosmos-
2133 registrou com confiança os lançamentos dos mísseis táticos Scud Iranian, fabricados pela União Soviética, e 
suas modificações no Iraque Al Hussein e Al Abbas, para as quais o satélite foi especialmente lançado a um ponto 
de posição de 80 graus a leste. 

O receptor de radiação infravermelha era uma matriz de fotodíodos. Para visualizar todo o campo de visão, a 
digitalização foi aplicada balançando o espelho principal por um período de 7 segundos. Nesse caso, a imagem no 
plano focal cruza a régua, o que garante a digitalização progressiva. A instabilidade da velocidade de digitalização 
não foi superior a 1%, a precisão da combinação de linhas nos mesmos quadros ao digitalizar foi superior a 2 
segundos angulares. O campo de visão do telescópio era de 5x10 graus, a massa de todo o sistema era de 500 kg, 
incluindo a parte óptica - 100 kg. 

  
 

 
 

TUNDRA 
 

A Tundra (espaçonave 14F142) - do Sistema de Espaço Unificado (EKS), projetado para detectar lançamentos de mísseis 
e que substitui o Sistema Oko-1.  

O primeiro satélite foi planejado para ser lançado no 4º trimestre de 2014, mas foi lançado apenas em 17 de novembro 

de 2015.  
Em dezembro de 2016, o Primeiro Vice-Comandante Chefe das Forças Aeroespaciais da Rússia, General Pavel 

Kurachenko, informou que até 2020 estava planejado colocar em operação cerca de dez desses satélites e construir cinco 
estações de radar tipo SPRN. De acordo com a TASS, dez veículos estarão em órbita somente até 2022. Os veículos espaciais 
Tundra devem substituir os satélites OKO-1 (geoestacionário 71X6 e altamente elíptico 73D6), que só foram capazes de 
detectar a explosão de um míssil balístico de lançamento - a determinação de a trajetória caiu nos serviços SPRN em Terra, o 
que aumentou significativamente o tempo necessário para coletar informações. O próprio sistema Tundra determina os 
parâmetros da trajetória balística do foguete e a provável área de dano. Além disso, a Tundra registrará lançamentos e 
trajetórias não apenas balísticas, mas também, por exemplo, mísseis lançados a partir de submarinos. É indicado que estes 

são veículos espaciais de quinta geração 
 
Um sistema de controle de combate é instalado no satélite, ou seja, através do satélite, um sinal pode ser enviado para 

retaliar 
 
Foi desenvolvido com a participação do Comet Central Research Institute (Módulo de Carga Útil) e da empresa de 

foguetes e espaço Energia (desenvolvimento de plataforma). A Comet Corporation (até maio de 2012 - FSUE CRI Comet 4) já 
se engajou no projeto e desenvolvimento de um complexo de defesa anti-espacial 5, o sistema de alerta antecipado do espaço 
para o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais da primeira 6 e segunda geração 7, como bem como o SPRN do 

escalão espacial (sistema OKO) 
 
Na criação do Compartimento A e do Compartimento B (ambos constituem o módulo de equipamento alvo da 

espaçonave Tundra), uma participação direta foi feita pela ONG cápsula Lavochkin, que desenvolveu elementos da estrutura 
de suporte (em particular, os quadros de ambos os compartimentos, painéis com e sem equipamento), montagem interna e 
externa (receptores, tubulações de calor, radiadores, antenas altamente direcionais, antenas direcionais), além de oferecer 
cálculos de força e dinâmicos.  

 
Segundo o jornal Vedomosti, o Ministério da Defesa da Rússia tem ações contra a Energia no valor de cerca de 36 

bilhões de rublos. Eles foram formados em maior medida devido a um atraso no desenvolvimento de um novo Block auxiliar 

14C48 (Perseus-KV) para o veículo de lançamento Angara-A5, bem como a dificuldades na implantação da produção em série 
de satélites do tipo Tundra (produto 14F142) incluído no Sistema de Espaço Unificado para Comando de Detecção e Combate 
(EKSOiBU) 

 

Nave 
Data de 
lançamento 

Local de 
lançamento 

Veículo de 
lançamento 

Status 

Cosmos-2510 (Sistema Espacial 
Unificado No. 1) 

11/17/2015 Plesetsk Soyuz-2. 1b/Fregat em órbita 

Cosmos-2518 (Sistema Espacial 
Unificado No. 2) 

25/05/2017 Plesetsk 
Soyuz-2. 1b/Fregat-
M 

em órbita 

Cosmos-2541 (Sistema Espacial 
Unificado No. 3) 

26/09/2019  Plesetsk  
Soyuz-2. 1b/Fregat-
M 

em órbita 
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Sistemas anti-satélite 
 

IS (Polyot) 
Descrição técnica 

O IS (Istrebiteli Sputnik – satélite caçador ) foram desenvolvidos pelo escritório de design OKB-52 de Vladimir Chelomeï a 
partir de 16 de março de 1961. o gerenciamento do projeto foi transferido em 25 de dezembro de 1964 para o KB-1 de 
Aleksandr Raspletin.  
 
O Polyot tinha uma massa de lançamento de 2450 kg e era composto por três elementos distintos 

 
- um recipiente hermético, que abrigava o sistema de controle e o radar, 
- um conjunto de motores, 
- a carga explosiva 
 
O IS teve em várias versões: 
 
- a versão básica 5V91, 
- a versão 5V91T, que foi a primeira totalmente operacional, 

- a versão 5V91AT, que usava um detector de infravermelho em vez do radar, 
- A versão 5V91M da qual pouco se sabe, mas que era a princípio uma versão não operacional para qualificar o lançador 
Tsyklon-2.  
 
A versão básica 5V91 foi dividida em vários sub-tipos: o primeiro protótipo I-2B (com o motor do OKB-2), o protótipo I-1B (com 
o motor do OKB-300) e a versão I-2BM.  
O lançador: O projeto original do OKB-52 envolvia colocar os Istrebiteli Sputnik em órbita usando lançadores derivados do 
míssil UR-200. Sendo este último atrasado, os primeiros protótipos de Polyot foram colocados em órbita pelos foguetes Polyot 
(11A59).  
O lançador seguia uma trajetória balística, e o satélite tinha que garantir sua colocação em órbita, dando um pulso adicional 

de 300m/s. O segundo estágio (Blok A) foi equipado com retrofoguetes para garantir a ausência de impacto com o satélite no 
momento de sua separação 

 
Após as reformas de 1964, o programa UR-200 foi abandonado. 
O lançamento dos satélites IS passou a ser tarefa do lançador 
Tsyklon-2A (11K67) do OKB-586. era apenas uma versão de teste, 
que foi substituída em 1969 pelo Tsyklon-2 (11K69).  
 
A motorização: satélites IS operacionais Os satélites IS possuem 
um motor principal e dezesseis motores de orientação e 

estabilização, todos alimentados pelos mesmos tanques. O motor 
principal era capaz de oferecer um delta-V total de 1200m/s 
O conjunto do motor era fornecido pelo OKB-300 da Sergei 
Tumanski. Com uma única câmara de combustão, fornece um 
empuxo de cerca de 600kgf 
Os quatro motores de orientação são idênticos ao motor 
principal e estão dispostos nas laterais do satélite. Seis outros 
motores para estabilização fornecem um empuxo de 16kgf, e os 
seis motores finos de estabilização têm um empuxo de 1kgf 

 
Protótipos do Polyot 
 
Como o OKB-300 não pôde oferecer seu motor a tempo do primeiro voo, o primeiro protótipo Polyot-1 foi equipado com um 
motor desenvolvido em emergência pelo OKB-2 Isayev. Como proporcionava um menor impulso (400kgf), eram necessários 
dois no eixo longitudinal 
 
Quatro outros motores idênticos foram montados nas laterais para prover orientação. A orientação fina era conseguida 
usando vários pequenos motores de 16 kgf e 1 kgf desenhados pelo OKB-300 
 

Os tanques de propelente esféricos foram fornecidos pelo OKB-52. Eles estavam equipados com uma membrana de metal que 
separava o propelente de um gás sob pressão. Era aumentando a pressão desse gás que o propelente era expelido em 
direção à câmara de combustão, que era desprovida de uma turbo bomba. Este sistema permitiu reiniciar os motores várias 
vezes em condições de microgravidade.  
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O sistema de controle de satélite IS foi fornecido pelo KB-1. 
Mais especificamente, foi o OKB-41 que desenvolveu o 
radar e o sistema geral de controle de satélite, e o OKB-39 
desenvolveu o subsistema de controle de orientação e 
estabilização 
 
A carga explosiva 
Chamado Pantograf por causa de sua forma, consistia em 
duas cargas explosivas que dispersavam fragmentos de 
metal em alta velocidade, para “neutralizar” o alvo. Foi 

construída pelo centro TsNIIKhiMM. 
 
O segmento terrestre 
Estações de radar - A operação do sistema IS era baseada 
na detecção de uma ameaça pelas Forças Armadas 
soviéticas. O sistema de detecção consistia em duas 
estações de radar: OS-1 em Micheliovka (perto de Irkutsk) e OS-2 em Sary-Chagan, Cazaquistão. Cada uma dessas duas 
estações está equipada com quatro radares Dniestr fornecidos pela KB-1 
 

Mais tarde, formariam a base do SKKP, o Sistema de Controle Espacial das Forças Armadas soviéticas, equivalente ao NORAD 
americano. O espaçamento entre o OS-1 e o OS-2 era calculado para que, quando o OS-1 detectasse um satélite, o OS-2 o visse 
em sua próxima órbita. 
 
O posto de comando: As informações coletadas pelas estações de radar são transmitidas em tempo real ao 1069 ° posto de 
comando do sistema IS, localizado em Noginsk-9 (também chamado Doubrovo), próximo a Moscou, e gerenciado pela 
unidade 03159. O posto de comando às vezes era chamado de Objeto 224 
 
Depois de estimar a ameaça de um satélite identificado pelos radares, o posto de comando pode decidir lançar uma greve e 
calcular os parâmetros que terão que ter a órbita do satélite interceptador. Uma vez lançado este último a partir de Baikonur, 

seus próprios radares medem sua órbita real e, se necessário, as antenas enviam os parâmetros para uma possível correção 
O posto de comando consiste no Centro de computação e comando principal (GKVTs) e na Estação de envio de pedidos e 
definição de dados (SOK i PK). Este último consiste em cinco radares.  
 
Em 16 de fevereiro de 1976 às 08:29, horário de Moscou, a primeira IS (com o nome de Cosmos-804) foi lançada usando o 
foguete Tsyklon-2. Ele fez uma interceptação não destrutiva do Cosmos-803 antes de ser retirado de órbita. Reentrou em 16 
de fevereiro de 1976. 
A segunda nave IS (Cosmos-814), foi lançada em 13 de abril de 1976 e repetiu a interceptação não destrutiva do Cosmos-803. 
21 de julho de 1976 a terceira nave IS, lançada como Cosmos-843, interceptou e destruiu o Cosmos-839. 

 

LANÇAMENTO DOS SATÉLITES INTERCEPTADORES IS 
 

Lançamento 
Foguete 
lançador 

Satélite 
Resultado 

Nome oficial Tipo N° de série 

1 1 de novembro 
1963 

Polyot Polyot-1 5V91 102 
Protótipo I-2B com motor OKB-2. 
Primeiras manobras em órbita. 

12 de abril de 

1964 
Polyot Polyot-2 5V91 112 

Protótipo I-1B com motor OKB-300. 

Falha parcial de manobras. 

27 de outubro de 
1967 

Tsyklon-2A Cosmos 185 5V91 104 
Protótipo I-2BM.Manobras de 
mudança bem-sucedidas. 

24 de abril de 
1968 

Tsyklon-2A Cosmos 217 5V91 213 Falha na separação do foguete. 

19 de outubro de 
1968 

Tsyklon-2A Cosmos 248 5V91 314 

Falha na interceptação do Cosmos 
249  
Interceptação do Cosmos 252 com 
sucesso 

20 de outubro de 
1968 

Tsyklon-2A Cosmos 249 5V91 412 
Falha na interceptação do Cosmos 
248 

1 1 de novembro 
1968 

Tsyklon-2A Cosmos 252 5V91 413 Interceptação de Cosmos 248 

6 de ago de o de 
1969 

Tsyklon-2 Cosmos 291 5V91M 002 Qualificação do lançador Tsyklon-2 
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Lançamento 
Foguete 
lançador 

Satélite 
Resultado 

Nome oficial Tipo N° de série 

23 de dezembro 
de 1969 

Tsyklon-2 Cosmos 316 5V91M 003 Qualificação do lançador Tsyklon-2 

20 de outubro de 
1970 

Tsyklon-2 Cosmos 373 5V91 312 
Interceptação do Cosmos 374 e do 
Cosmos 375 

23 de outubro de 
1970 

Tsyklon-2 Cosmos 374 5V91T 504 
Interceptação de Cosmos 373 
(sem neutralização) 

30 de outubro de 
1970 

Tsyklon-2 Cosmos 375 5V91T 505 Interceptação de Cosmos 373 

25 de fevereiro 
de 1971 

Tsyklon-2 Cosmos 397 5V91T 506 
Interceptação do Cosmos 394, mas a 
neutralização falhou 

4 de abril de 1971 Tsyklon-2 Cosmos 404 5V91T 503 
Interceptação do Cosmos 400. 
Sem neutralização 

3 de dezembro de 
1971 

Tsyklon-2 Cosmos 462 5V91T 507 Interceptação do Cosmos 459 

16 de fevereiro de 
1976 

Tsyklon-2 Cosmos 804 5V91T 52510021 
Falha na interceptação do Cosmos 
803 

13 de abril de 
1976 

Tsyklon-2 Cosmos 814 5V91T 52510022 
Interceptação do Cosmos 803, mas 
sem neutralização 

21 de julho de 
1976 

Tsyklon-2 Cosmos 843 5V91T 508 
Falha na interceptação do Cosmos 
839 

27 de dezembro 
de 1976 

Tsyklon-2 Cosmos 886 5V91AT 704 

Primeiro teste da interceptação 
Cosmos 880 com sensor 
infravermelho 
 

23 de maio de 
1977 

Tsyklon-2 Cosmos 910 5V91T 52510024 Falha no foguete lançador 

17 de junho de 
1977 

Tsyklon-2 Cosmos 918 5V91T 52510020 
Interceptação do Cosmos 909, mas 
sem neutralização 

26 de outubro de 
1977 

Tsyklon-2 Cosmos 961 5V91T 52510023 
Interceptação do Cosmos 959, mas 
sem neutralização 

21 de dezembro 
de 1977 

Tsyklon-2 Cosmos 970 5V91AT 703 
Falha na interceptação do Cosmos 
967 

19 de maio de 
1978 

Tsyklon-2 Cosmos 1009 5V91AT 705 
Falha na interceptação do Cosmos 
967 

18 de abril de 
1980 

Tsyklon-2 Cosmos 1174 5V91AT 706 
Falha na interceptação do Cosmos 
1171 

2 de fevereiro de 
1981 

Tsyklon-2 Cosmos 1243 5V91AT 707 
Falha na interceptação do Cosmos 
1241 

14 março 1981 Tsyklon-2 Cosmos 1258 5V91T 031 
Interceptação do Cosmos 1241, mas 

sem neutralização 

18 de junho de 
1982 

Tsyklon-2 Cosmos 1379 5V91T 53110038 
Interceptação do Cosmos 1375, mas 
sem neutralização 
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Satélites Alvo DS (DS-P1-M) 
 

Os satélites DS-P1-M (11F631), também conhecidos como Tioulpann (tulipa) ou Lira (lira), 
eram satélites alvo que usados para testar os satélites anti-satélite IS (5V91).  
Eles tinham uma massa de 643 kg e eram colocados em órbitas inclinadas a 65 ° pelos 
lançadores Cosmos-3M (11K65M). Eles eram baseados nos satélites de calibração de 
radar DS-P1-I, cuja forma geral eles copiaran (para caber em uma esfera de 1434 mm de 
diâmetro). Eles consistiam em duas pirâmides de seis lados truncadas.  
 
O DS-P1-M estava equipado com os sistemas de medição de órbita Fakel-MSD e RDM-3M, 
bem como o sistema de telemetria Tral-P2-82, o sistema de controle remoto BKRL-BP e o 

sistema de rastreamento de detritos SFO.  
 
O papel do SFO era contar o número de detritos do lançados pelo satélite caçador em 
velocidades entre 1, 2 km/se 2,1 km/s. Acreditava-se que o DS-P1-M fosse capaz de 
sobreviver a três ataques com seu revestimento protetor.  
Quinze satélites DS-P1-M foram lançados entre 1970 e 1982. Dois desses vôos terminaram 
em falha.  
 
   

Data de 

lançamento 

Nome Número de série Local de 

Lançamento 

Resultado 

22 de dezembro 

de 1970 

- Kh225041 Plesetsk Falha no foguete 

9 de fevereiro de 

1971 

Cosmos 394 Kh225042 Plesetsk Abordagem Cosmos 397, mas a 

neutralização falhou 

18 de março de 

1971 

Cosmos 400 45027253 Plesetsk Abordagem Cosmos 404, mas a 

neutralização falhou 

29 de novembro 

de 1971 

Cosmos 459 51034152 Plesetsk Neutralização pelo Cosmos 462 

29 de setembro de 

1972 

Cosmos 521 45014151 Plesetsk  

19 de dezembro 

de 1975 

- 45023301 Plesetsk Falha no foguete 

12 de fevereiro de 

1976 

Cosmos 803 51019152 Plesetsk Falha na interceptação do Cosmos 

804. Interceção bem-sucedida do 

Cosmos 814.  

8 de julho de 1976 Cosmos 839 67011106 Plesetsk Falha na interceptação pelo 

Cosmos 843 

9 de dezembro de 

1976 

Cosmos 880   Plesetsk Interceção bem-sucedida do 

Cosmos 886 

19 de maio de 

1977 

Cosmos 909   Plesetsk Falha na interceptação do Cosmos 

910. Interceção bem-sucedida do 

Cosmos 918.  

21 de outubro de 

1977 

Cosmos 959   Plesetsk Interceção bem sucedida do 

Cosmos 961 

13 de dezembro 

de 1977 

Cosmos 967   Plesetsk Falha na interceção do Cosmos 

970 e Cosmos 1009 
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3 de abril de 1980 Cosmos 1171   Plesetsk Falha na interceptação do Cosmos 

1174 

21 de janeiro de 

1981 

Cosmos 1241   Plesetsk falha na interceptação pelo 

Cosmos 1243. Interceção bem-

sucedida pelo Cosmos 1258.  

6 de junho de 

1982 

Cosmos 1375   Plesetsk Interceptação bem-sucedida do 

Cosmos 1379 
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NOS ESTADOS UNIDOS 
 

Os primeiros programas formais de satélite militar, o Sistema de Armas 117L, foram desenvolvidos em meados da 

década de 1950. Dentro deste programa, vários subprogramas foram desenvolvidos, incluindo o Corona. Os satélites do 
programa Corona carregavam nomes de código diferentes. Os primeiros lançamentos foram codificados como Discoverer. 
Essa missão era uma série de satélites de reconhecimento, projetados para entrar em órbita, tirar fotografias de alta 
resolução e depois devolver a carga útil à Terra por paraquedas. O Discoverer 1, a primeira missão, foi lançada em 28 de 
fevereiro de 1959, embora carregasse uma carga útil destinada apenas a ser um voo de teste para provar a tecnologia. O 
programa Corona continuou até 25 de maio de 1972.  

Foi abandonado após a detecção de um submarino da Marinha Soviética, aguardando sob uma zona de recuperação 
no ar no Oceano Pacífico. O Corona foi seguido por outros programas, incluindo o Canyon (sete lançamentos entre 1968 e 
1977), Aquacade e Orion (declarados por fontes do governo dos EUA como satélites extremamente grandes). Também houve 
vários programas subsequentes, incluindo Magnum e Trumpet, mas estes continuam secretos e, portanto, muitos detalhes 

permanecem especulativos. A designação secreta mais comum para satélites de inteligência era um nome de código como 
parte do sistema de controle de segurança BYEMAN. Nomes como CORONA, GAMBIT e LANYARD (que quase sempre 
apareciam em maiúsculas) nunca apareceriam em documentos que não eram estritamente controlados pelas regras do 
sistema de segurança BYEMAN. Esses nomes não podiam ser usados em um ambiente não secreto.  

 
 
 

CORONA 
 
O CORONA começou sob o nome 
DISCOVERER como parte do 
programa de reconhecimento e 
proteção por satélite WS-117L da 
Força Aérea dos EUA em 1956. O 
WS-117L foi baseado em 
recomendações e projetos da 
RAND Corporation. Os 
documentos da Força Aérea dos 
Estados Unidos reportam a 
Estação da Força Aérea de 
Onizuka (então chamada Estação 
da Força Aérea de Sunnyvale) 
como sendo o local de 
nascimento do programa 
CORONA. Em maio de 1958, o 
Departamento de Defesa 
direcionou a transferência do programa WS-117L para a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA). No 
EF1958, o WS-117L foi financiado pela USAF em um nível de US $ 108, 2 milhões (a inflação ajustou US $ 0,96 
bilhões em 2020). Para o DISCOVERER, a Força Aérea e a ARPA gastaram uma soma combinada de US $ 132,3 

milhões no EF1959 (inflação ajustada US $ 1,16 
bilhão em 2020) e US $ 101, 2 milhões no 
EF1960 (inflação ajustada US $ 0,87 bilhão em 
2020).  
 

KH – KEY HOLE 
O projeto CORONA foi adiantado rapidamente 
após o abate de um avião espião U-2 sobre a 
União Soviética em 1 de maio de 1960. 
 
Os satélites Corona usavam filmes especiais de 
70 milímetros com uma câmera de distância 
focal de 610 mm.  Fabricado pela Eastman 
Kodak, o filme era inicialmente de 0,693 

polegadas (7,6 μm) de espessura, com uma 
resolução de 170 linhas por 1,0 mm de filme. O 
contraste era de 2 para 1. (Por comparação, o 
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melhor filme de fotografia aérea produzido na Segunda Guerra Mundial poderia produzir apenas 50 linhas por 
mm (1250 por polegada) de filme. O filme à base 
de acetato foi posteriormente substituído por um 
estoque de filme à base de poliéster que era 
mais durável em órbita da Terra. A quantidade 
de filme transportada pelos satélites variou ao 
longo do tempo. Inicialmente, cada satélite 
carregava 2. 400 m de filme para cada câmera, 
totalizando 4. 900 m. Mas uma redução na 
espessura do cartucho permitiu que mais filmes 
fossem transportados. Na quinta geração, a 
quantidade de filme transportada foi dobrada 
para 4. 900 m para cada câmera, totalizando 
9.800 m. Isso foi conseguido com a redução da 
espessura e com cápsulas adicionais. A maior 
parte da filmagem foi em preto e branco. Um 
filme infravermelho foi usado na missão 1104 e 
o filme colorido nas missões 1105 e 1008.  
 
As câmeras foram fabricadas pela Itek Corporation. Uma lente tripla f/5 de 30 cm, foi projetada para as elas. Cada 
lente tinha 18 cm de diâmetro. Eles eram bastante semelhantes às lentes Tessar desenvolvidas na Alemanha pela 
Zeiss. As câmeras em si tinham inicialmente 1,5 m de comprimento, mas depois foram aumentadas para 2,7 m. 
Começando com os satélites KH-4, essas lentes foram substituídas pelas lentes Petzval f/3. 5. Essas eram 

panorâmicas e movidas por um arco de 70 ° 
perpendicular à direção da órbita. A lente 
panorâmica foi escolhida porque poderia 
obter uma imagem mais ampla. Embora a 
melhor resolução só tenha sido obtida no 
centro da imagem, isso podia ser superado 
com a câmera varrendo automaticamente 
para frente e para trás em 70 ° de arco. A 
lente da câmera girava constantemente, com 
o satélite se movendo sobre o planeta.  
 
Os primeiros Corona tinham uma única 
câmera, mas um sistema de duas câmeras foi 
rapidamente introduzido . A câmera frontal 
foi inclinada 15 ° à ré e a câmera traseira 
inclinada 15 ° à frente, para que uma imagem 
estereoscópica pudesse ser obtida. Mais 
tarde no programa, o satélite empregou três 
câmeras. A terceira câmera foi empregada 

para tirar fotografias indexadas dos objetos sendo filmados estereograficamente. O sistema de imagem J-3, 
implantado pela primeira vez em 1967, colocou a câmera em um tambor. Essa câmera rotatória (ou “tambor”) se 
movia para frente e para trás.  
O tambor permitia o uso de até dois filtros e até quatro fendas de exposição diferentes, melhorando 
consideravelmente a variabilidade de imagens que o satélite podia obter. As primeiras câmeras podiam discernir 
imagens no chão de até 12 m de diâmetro. As melhorias no sistema de imagem foram rápidas, e as missões KH-3 
podiam ver objetos de 3 m de diâmetro. Missões posteriores seriam capazes de discernir objetos com apenas 1,5 
m de diâmetro. Uma única missão foi concluída com uma resolução de 0,30 m, mas o campo de visão limitado foi 
considerado prejudicial. A resolução de 0,91 m foi considerada a ideal para a qualidade da imagem e o campo de 
visão.  
As missões Corona iniciais sofreram um misterioso embaçamento nas bordas e estrias brilhantes que apareceram 
irregularmente no filme retornado. Eventualmente, uma equipe de cientistas e engenheiros do projeto e da 
academia (entre eles Luis Alvarez, Sidney Beldner, Malvin Ruderman, Arthur Glines e Sidney Drell) determinou 
que descargas eletrostáticas (chamadas descargas coronais) causadas por alguns dos componentes estavam 
expondo o filme. As medidas corretivas incluíram melhor aterramento dos componentes, rolos de filme 
aperfeiçoados que não geravam eletricidade estática, controles de temperatura aperfeiçoados e um ambiente 
interno mais limpo. Embora tenham sido feitas melhorias para reduzir a descarga, a solução final foi carregar as 
caixas de filme com uma carga completa e depois alimentar o filme não exposto para dentro da câmera no rolo de 
recolhimento sem exposição. Este filme não exposto era então processado e inspecionado quanto à desarga 
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coronal. Se nada fosse encontrado ou a descarga observada estivesse dentro de níveis aceitáveis, os cartuchos 
eram certificados para uso e carregados com filme novo para uma missão real de lançamento.  

 
Os primeiros satélites do programa 
orbitaram em altitudes 160 km acima da 
superfície da Terra, apesar de missões 
posteriores orbitarem ainda mais abaixo (121 
km). Originalmente, os satélites CORONA 
foram projetados para girar ao longo de seu 
eixo principal, para que o satélite 
permanecesse estável. As câmeras só 
tiravam fotos quando apontadas para a 
Terra. A fábrica de câmeras Itek, no entanto, 
propôs estabilizar o satélite ao longo dos três 
eixos - mantendo as câmeras apontadas 
permanentemente para o solo. Começando 
com a versão KH-3 do satélite, uma câmera 
de horizonte capturou imagens de várias 
estrelas-chave. Um sensor usou os foguetes 
de propulsão laterais do veículo para alinha-
lo com essas estrelas-índice , para que ele 

estivesse direcionado corretamente para a Terra e as câmeras apontadas na direção certa. A partir de 1967, duas 
câmeras horizontais foram usadas.  
 
Os satélites eram calibrados usando os Alvos de Calibração por Satélite Corona localizados fora de Big House, 
Arizona. Os alvos consistiam em flechas de concreto localizadas ao Norte e ao Sul da cidade e ajudavam a calibrar 
as câmeras dos satélites.  
O filme foi recuperado da órbita através de uma cápsula de reentrada (apelidada de compartimento de filme ou 

bucket – „balde‟ ), projetada pela General Electric, que se separava do satélite e pousava de paraquedas. Depois 
que o calor intenso da reentrada terminava, o escudo térmico ao redor do veículo era descartado a 18 km e os 
pára-quedas acionados. A cápsula foi projetada para ser capturada no ar por um avião que passava rebocando 
uma garra transportada pelo ar que a guincharia a bordo - ou poderia aterrissar no mar. Um tampão de sal na 
base se dissolveria após dois dias, permitindo que a cápsula afundasse se não fosse retirada pela Marinha dos 
Estados Unidos. Depois que a agência de notícias Reuters informou sobre a aterrissagem e descoberta acidental 
de um veículo de reentrada por fazendeiros 
venezuelanos em meados de 1964, as cápsulas 
não foram mais rotuladas como SECRETO , mas 
ofereciam uma recompensa em oito idiomas 
pelo seu retorno aos Estados Unidos. 
Começando com o vôo número 69, um sistema 
de duas cápsulas foi empregado. Isso também 
permitiu ao satélite entrar no modo passivo (ou 
“zumbi” ), sendo desligado por até 21 dias antes 
de capturar imagens novamente. A partir de 
1963, outra melhoria foi o Lifeboat , um sistema 
alimentado por bateria que permitia a ejeção e 
recuperação da cápsula em caso de falha de 
energia. O filme era processado nas instalações 
da Eastman Kodak em Hawkeye, em Rochester, 
Nova York.  
 
O compartimento de filme do CORONA foi 
posteriormente adaptado para os satélites KH-7 
GAMBIT, que tiravam fotos em alta resolução.  
 

Série Discoverer 
 
O Discoverer 1 foi um teste das capacidades de desempenho do sistema de propulsão e orientação do foguete e do 
satélite. Foi lançado em um foguete Thor-Agena A em 28 de janeiro de 1959 às 21:49:16 GMT da Base Aérea de 
Vandenberg, na Califórnia. Após a queima do primeiro estágio a 28.529 km/h, o foguete atingiu uma altitude 
orbital, onde o sistema de orientação do segundo estágio orientou a espaçonave por meio de jatos de nitrogênio 
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pressurizado. O motor do segundo estágio acionou quando a atitude correta foi alcançada, colocando a 
espaçonave em uma órbita polar, onde permaneceu até a reentrada em 17 de março. O Discoverer 1 se tornou o 
primeiro objeto feito pelo homem a ser colocado em uma órbita polar. Uma dificuldade foi encontrada ao receber 
sinais após o lançamento, mas o satélite transmitiu intermitentemente mais tarde no voo.  
 
Logo após o lançamento do Discoverer 1, uma estação de rádio da Alemanha Oriental atacou os EUA por lançar 
um satélite militar sem avisar previamente a qualquer nação cujo território pudesse passar por cima , enquanto 
na verdade era apenas uma carga útil de teste sem capacidade de reconhecimento (Discoverer 2) que no fim das 
contas não entrou em órbita.  
 
Um diagrama do sistema estéreo/panorâmico de reconhecimento CORONA de rotação constante do tipo J-1 usado nas missões 
KH-4A de 1963 a 1969.  

 
O Discoverer 2 (14 de abril de 1959) carregou uma 
cápsula de recuperação pela primeira vez e também foi 
o primeiro satélite a ser colocado em órbita polar. O 
chassi principal teve um bom desempenho, mas a 
recuperação da cápsula falhou. Aparentemente, caiu 
perto de Svalbard, na Noruega, mas nunca foi 
encontrada. Persistem rumores de que os soviéticos 
recuperaram a cápsula, mas não há evidências disso e, 
de qualquer forma, haveria pouca informação que eles 
poderiam obter da pequena carga útil de teste. Nesta 
fase inicial, os planejadores do programa nem tinham 
certeza se o Thor/Agena tinha capacidade de carga 
suficiente para orbitar um pacote de câmeras. É mais 
provável que a cápsula do Discoverer 2 tenha afundado 
no oceano.  
 
O Discoverer 3 estava programado para ser lançado em 

1º de junho. Esse satélite carregava uma carga biológica 
com quatro ratos pretos, os únicos que voaram no 
programa Corona. A tentativa inicial deu errado quando 

os ratos se envenenaram roendo a tinta de Krylon dentro da cápsula, mas dois outros foram providenciados e 
lançados dois dias depois. Eles no entanto não chegaram a entrar em órbita; o Agena sofreu um problema de 
orientação e enviou os ratos e a nave espacial para o Oceano Pacífico.  
O Discoverer 4 (25 de junho) não conseguiu orbitar quando o motor bo Agena teve um desempenho inferior e a 
cápsula não conseguiu atingir a velocidade orbital.  
O Discoverer 5 (13 de agosto) acidentalmente enviou sua cápsula para uma órbita superior, onde permaneceu até 
novembro de 1961.  
O Discoverer 6 (19 de agosto) sofreu uma falha de retorno que impediu o retorno da cápsula.  
O Discoverer 7 (7 de novembro) sofreu um mau funcionamento do controle de atitude em órbita, mais uma vez 
impedindo a recuperação da cápsula.  
O Discoverer 8 (20 de novembro) foi colocado em órbita incorreta pelo veículo de lançamento, impedindo 
novamente a recuperação.  
O Discoverer 9 (4 de fevereiro de 1960) acabou no Oceano Pacífico quando o estágio Thor desligou-se muito cedo.  
O Discoverer 10 (19 de fevereiro) falhou quando o Thor sofreu um mau funcionamento no controle e foi destruído 
pelo Range Safety Officer pouco menos de um minuto após o lançamento.  
 O Discoverer 11 (15 de abril) sofreu outro problema de controle de atitude em órbita.  
O Discoverer 12 (29 de junho) não conseguiu orbitar devido a mais um problema de controle de atitude com o 
Agena.  
 
Em 1963, o sistema KH-4 foi introduzido com duas câmeras e o programa tornou-se completamente secreto. O 
rótulo de Discoverer foi retirado e todos os lançamentos foram secretos. Devido ao aumento da massa de satélites, 
o veículo básico Thor-Agena foi aperfeiçoado pela adição de três foguetes auxiliares de combustível sólido Castor.  
 
Os satélites Corona foram designados KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-4A e KH-4B. KH significava “Key Hole” ou 
Keyhole (código número 1010), com o nome sendo uma analogia ao ato de espionar o quarto de uma pessoa 
espiando pelo buraco da fechadura da porta. O número crescente indicou mudanças na instrumentação de 
vigilância, como a mudança de câmeras de panorâmica única para panorâmicas duplas. O sistema de nomes KH 
foi usado pela primeira vez em 1962 com o KH-4 e os números anteriores foram aplicados retroativamente. 
Foram lançados 144 satélites, dos quais 102 enviaram de volta fotografias utilizáveis.  
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KH-5 ARGON  
Era a série de satélites de reconhecimento 
produzidos de fevereiro de 1961 a agosto de 
1964. O KH-5 operava de maneira 
semelhante à série anterior, ao ejetar a 
carga de filme fotográfico. Pelo menos 12 
missões foram tentadas, mas umas sete 
resultaram em falha. O satélite foi fabricado 
pela Lockheed. Os lançamentos usaram 
foguetes Thor-Agena disparados da Base da 
Força Aérea de Vandenberg, com a carga 
sendo integrada ao Agena.  
Diferentes versões do satélite variaram em 
massa de 1.110 a 1.500 kg. Pelo menos duas 
missões ejetaram subsatélites ELINT. A 
resolução do solo para o satélite era de 140 
metros, numa uma faixa de 556 km. A 
câmera de bordo tinha uma distância focal 

de 76 mm. O objetivo do sistema, que 
produzia imagens com resolução 
relativamente baixa em comparação com 
outros satélites espiões, era oferecer imagens 
para fins de mapeamento. Essa foi uma das 
tarefas planejadas originalmente para a série 
de satélites SAMOS equipados com as 
câmeras E-4 (rapidamente canceladas). Cada 
satélite tirou fotos por menos de uma semana 
antes de retornar seu filme.  
 
Esse satélite estava em uso durante o mesmo 
período que os KH-2 e KH-4A CORONA e KH-6 
LANYARD.  
Os satélites posteriores foram o KH-4B e o 
KH-7. Imagens de três missões bem-sucedidas 
retornaram as primeiras imagens da 
Antártica do espaço.  
 
 
 
 

KH-6 Lanyard  

 
Com o codinome LANYARD, o KH-6 foi a 
primeira tentativa malsucedida de 
desenvolver um satélite de 
reconhecimento óptico de alta resolução 
pelo Escritório Nacional de 
Reconhecimento dos Estados Unidos - 
NRL. Lançamentos e tentativas de 
lançamento duraram de março a julho de 
1963. O projeto foi rapidamente elaborado 
para obter imagens de um local perto de 
Leningrado, suspeito de ter mísseis anti-
balísticos. O satélite carregava a câmera 
E-5 da Itek, desenvolvida para o programa 
SAMOS, que havia sido cancelada. Essa 
câmera tinha uma distância focal de 1,67 
m e podia discernir objetos no chão com 
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1,8 m de tamanho. A faixa de varredura era de 14 x 74 km. O satélite pesava 1.500 kg e tinha um único veículo de 
reentrada no qual o filme exposto era devolvido à Terra para uma recuperação, como de hábito, por aeronaves no 
ar.  
 
O KH-6 „8001‟ era um satélite de alta resolução da USAF que foi lançado da Base de Vandenberg a bordo de um Thor-Agena D 
às 00:00:00 GMT. Foi o primeiro de três lançamentos do KH-6 LANYARD. O estímulo inicial para essa resolução alta (61 cm) 

era a suspeita da existência de locais ABM ao redor de Leningrado. Esta missão foi um fracasso porque o sistema de 
orientação do Agena falhou.  
 
O KH-6 „8002‟ era um satélite que foi lançado de Vandenberg a bordo de um Thor-Agena D às 22:34:00 GMT. Este foi o 
segundo lançamento do tipo KH-6 LANYARD. O seu objetivo era novamente fotografar as instalações ABM de Leningrado. A 
melhor resolução alcançada foi de 183 cm, igual à KH-4B. Esta espaçonave atingiu a órbita, mas o foguete Agena falhou no 
vôo e nenhum filme foi retornado.  
 
O KH-6 „8003‟ foi lançado de Vandenberg a bordo de um Thor-Agena D às 00:00:00 GMT. Esta foi a terceira e última missão 
KH-6 LANYARD projetada para fazer fotos de alta resolução (61 cm), mas a melhor resolução alcançada foi 183 cm, a mesma 

que KH-4B; portanto, a LANYARD foi descontinuada após este 3º voo em 1963. Mais uma vez o objetivo era espionar 
Leningrado. A câmera falhou após 32 horas. A missão foi considerada um sucesso, mas a qualidade das imagens era baixa. A 
caixa de filme continha mais de 660 metros de filme com 910 quadros fotográficos. 
 
 
 
 

KH-7  
Com o nome de código GAMBIT, o KH-7 (ou “Programa da 
Força Aérea 206”) foi usado pelos Estados Unidos entre julho 
de 1963 e junho de 1967. Como o sistema CORONA, ele 
adquiriu inteligência de imagem ao tirar fotografias e 

devolver o filme à Terra. Atingiu uma resolução de solo típica 
de 0,61 m a 0,91 m. Embora a maioria das imagens dos 
satélites KH-7 tenha sido desclassificada em 2002, os 
detalhes do programa (e da construção do satélite) 
permaneceram secretos até 2011.  
 
Em seu relatório de síntese após a conclusão do programa, o 
Escritório Nacional de Reconhecimento concluiu que o 
programa GAMBIT foi considerado altamente bem-sucedido, 

pois produziu a primeira fotografia de satélite de alta 
resolução, 69,4% das imagens com resolução abaixo de 0,91 
m; seu registro de lançamentos, órbitas e recuperações bem-
sucedidos superou em muito os de sistemas anteriores; e avançou o estado da arte ao ponto em que sistemas maiores 
subsequentes poderiam ser desenvolvidos e executados com sucesso. O relatório também afirmou que Gambit havia 
fornecido à comunidade de inteligência aa primeiraa fotografiaa de alta resolução por satélite das áreas escolhidas, cujo 
valor de inteligência era considerado extremamente alto. Em particular, seu sucesso geral contrastava fortemente com os 
dois programas de reconhecimento fotográfico de primeira geração, 
 
O GAMBIT surgiu em 1962 como uma alternativa ao CORONA, que não obteve sucesso, e ao SAMOS completamente 

fracassado, embora o CORONA não tenha sido cancelado e, de fato, continuasse operando ao lado do programa mais recente 
no início dos anos 1970. Enquanto a CORONA usava a família de veículos de lançamento Thor-Agena, o GAMBIT seria lançado 
pelo Atlas-Agena, o mesmo foguete usado para o SAMOS. Depois 
que o KH-8 aperfeiçoado foi desenvolvido durante 1965, as 
operações mudaram para o veículo de lançamento maior Titan 
IIIB.  
 
 

SAMOS 
O programa SAMOS (Sistema de Observação de Mísseis e 
Satélites) ou SAMOS-E era mais uma série de satélites de 
reconhecimento de vida relativamente curta no início dos anos 
1960, também usada como cobertura para o desenvolvimento 

inicial do sistema KH-7 GAMBIT. O reconhecimento era realizado 
com câmeras de filme e vigilância de televisão a partir de órbitas 
polares baixas, com retornos de cartuchos de filme aos Estados 
Unidos e transmissões de imagens. O SAMOS foi lançado em 
1960 pela Base de Vandenberg. SAMOS também era conhecido 
pelos termos não secretos “Programa 101” e “Programa 201”.  
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As câmeras E-1 e E-2 usaram o chamado “método de leitura”. Pouco se sabe sobre o tipo de câmera E-3, que acabou sendo 
cancelado. Provavelmente, tinha resolução mais alta e pode ter sido substituída pela E-6 posterior. Uma câmera E-4 foi 
planejada inicialmente para fins de mapeamento de resolução relativamente baixa, mas foi cancelada com a funcionalidade 
sendo tomada pelo satélite KH-5 (Argon). As E-5 e E-6 eram câmeras de filme em formato panorâmico que apareceram em 
lançamentos posteriores, mas apenas algumas foram usadas. Mais tarde, a E-5 seria usada no programa KH-6 Lanyard de 
curta duração.  
 
A câmera E-1, particularmente o sistema único de desenvolvimento e digitalização em órbita, foi posteriormente adotada pela 
Kodak para o programa cartográfico Lunar Orbiter da NASA. Alguns satélites foram equipados com os chamados veículos 
espaciais “Ferret”, para obter informações espionando comunicação eletrônica do inimigo. Um termo mais moderno para 

essa atividade seria a “Inteligência de Sinais” (SIGINT). No final do programa, os satélites estavam sendo lançados apenas 
com Ferrets, sem nenhuma câmera. Dois sistemas Ferret foram criados, designados F-1 e F-2. Algumas cargas úteis às vezes 
estavam a bordo, principalmente veículos espaciais científicos para estudar mais sobre o ambiente espacial, para que futuros 
satélites pudessem ser melhor projetados para voos espaciais. Os satélites lançados variaram em massa de 1. 845 a 1. 890 kg.  
 

Nome 
Data de 

lançamento 
Massa 

(kg) 
Perigeu 

(km) 
Apogeu 

(km) 
Inclinação Resultado 

SAMOS 
1 

11 de outubro 
de 1960 

1. 845 -------- -------- -------- 

Uma perda de pressão do gás nitrogênio interrompeu os 
sistemas de orientação e controle aos 123 segundos, 
resultando em trajetória errada e falha na órbita da 
carga útil. A telemetria de rastreamento foi perdida 
antes da ignição do Agena-A, portanto a trajetória exata 
era desconhecida.  

SAMOS 
2 

31 de janeiro 
de 1961 

1. 860 474 557 97,4 ° 
Vigilância fotográfica de primeira geração; 
retransmissor de rádio de imagens; dados de impacto 
micrometeróide. Reentrou em 21 de outubro de 1971.  

SAMOS 
3 

9 de 
setembro de 
1961 

1. 890 -------- -------- -------- 
Desconexão umbilical da almofada 0, 21 segundos 
depois do pretendido. O Atlas perdeu energia elétrica e 
caiu sobre a plataforma, explodindo.  

SAMOS 
4 

22 de 
novembro de 
1961 

1. 860 -------- -------- -------- 

Falha no controle de atitude do Atlas em T + 247 
segundos, deixando o foguete orientado na direção 

errada. O Agena-B não conseguiu atingir a velocidade 
orbital e caiu no Oceano Pacífico.  

SAMOS 
5 

22 de 

dezembro de 
1961 

1. 860 244 702 89, 2 ° Reentrou em 14 de agosto de 1962.  

SAMOS 
6 

7 de março 
de 1962 

1. 860 251 676 90,9 ° Reentrou em 7 de junho de 1963.  

SAMOS 
7 

26 de abril 
de 1962 

1. 588 203 204 92,0 ° Reentrou em 28 de abril de 1962.  

SAMOS 

8 

17 de junho 

de 1962 
1. 860 -------- -------- -------- Reentrou em 18 de junho de 1962.  

SAMOS 

9 

18 de julho 

de 1962 
1. 860 184 236 96,1 ° Reentrou em 25 de julho de 1962.  

SAMOS 
10 

5 de agosto 
de 1962 

1. 860 205 205 96,3 ° Reentrou em 6 de agosto de 1962.  

SAMOS 
11 

11 de 
novembro de 

1962 

1. 860 206 206 96,0 ° Reentrou em 12 de novembro de 1962.  

 
Sergei Khrushchev (filho do premier da URSS, Nikita Kruschev, e que trabalhou na industria espacial soviética, depois 

emigrando para os EUA) escreveu em suas memórias sobre a recuperação parcial do que ele acreditava ser um satélite 
SAMOS, exceto a data, aconteceu num inverno. Aparentemente, uma segunda cápsula foi recuperada no início de 1961, 
embora o veículo tenha sido desmontado pelos agricultores locais, expondo o filme e impedindo os militares soviéticos de 
determinar as capacidades do satélite. Pode ou não ter sido um SAMOS.  
 

SAMOS-F 
 
Ou Programa da Força Aérea 102, referia-se a uma série de SIGINT (satélites de espionagem de sinais de rádio) lançado e 
operado pelo Força Aérea americana e o Escritório Nacional de Reconhecimento também durante a década de 1960.  
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As prioridades iniciais (em ordem decrescente) eram monitorar ondas de rádio nas bandas de frequência de 2,5 a 3, 2 GHz 
(Banda S), 9,0-10 GHz (Banda X) e 59-650 MHz. Os dados interceptados e sua localização foram armazenados em fita 
magnética e posteriormente transmitidos para as estações terrestres de rastreamento e aquisição. Estações de rastreamento 
estavam localizadas no nordeste (New Boston, New Hampshire), centro (Ottumwa, Iowa) e noroeste (Fort Stevens -Oregon) 

dos Estados Unidos continentais, com locais de teste adicionais em Vandenberg AFB, Califórnia, e em Ka'ena Point, Oahu, 
Havaí. Os satélites também eram chamados “Ferrets Agena” e “Heavy Ferrets” (“pesados”). Aproximadamente dezesseis 
Ferrets pesados foram lançados órbitas baixas a partir de Vandenberg entre fevereiro de 1962 e julho de 1971 a bordo de 
foguetes Thor-Agena e Thorad-Agena. Quase tudo sobre esses satélites permanece classificado.  
 

Nome Data de lançamento Massa (kg) Reentrada Perigeu (km) Apogeu (km) Inclinação (°) 

SAMOS F2-1 21/02/1962 1.000 09/03/1962 169 220 81,9 ° 

SAMOS F2-2 18/06/1962 1.500 30/10/1963 370 394 82,1 ° 

SAMOS F2-3 16/01/1963 1.100 09/01/1969 459 533 81,8 ° 

SAMOS F2-4 29/06/1963 1.500 26/10/1969 485 521 82,3 ° 

SAMOS F3-1 28/02/1964 1.500 19/02/1969 493 509 82,0 ° 

SAMOS F3-2 02/07/1964 1.500 07/08/1969 494 530 82,0 ° 

SAMOS F3-3 04/11/1964 1.500 05/11/1969 507 526 82,0 ° 

SAMOS F3-4 17/07/1965 1.500 18/12/1968 469 511 70,1 ° 

SAMOS F3-5 09/02/1966 1.500 26/09/1969 499 504 82,0 ° 

SAMOS F3-6 29/12/1966 1.500 05/04/1969 484 492 75,0 ° 

SAMOS F3-7 25/07/1967 1.500 05/06/1969 454 512 75,0 ° 

SAMOS F3-8 17/01/1968 1.500 07/07/1970 455 534 75,1 ° 

SAMOS F3-9 05/10/1968 2.000 26/03/1971 481 506 75,0 ° 

SAMOS F3-10 31/07/1969 1.500 04/01/1973 459 538 75,0 ° 

SAMOS F3-11 26/08/1970 2.000 26/03/1975 482 500 74,9 ° 

SAMOS F3-12 16/07/1971 2.000 31/08/1978 486 505 75,0 ° 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SAMOS F1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samos F 2  
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KH-8 
 
O codinome KH-8 Gambit-3 era uma série usada 
pelos EUA entre julho de 1966 e abril de 1984 e 
também conhecida como Plataforma de Vigilância 
de Baixa Altitude. O satélite ejetava o 

compartimento de filme fotográfico que eram 
igualmente recuperadas enquanto desciam pela 
atmosfera de páraquedas. A resolução do solo era 
melhor que 11 cm. Houve 54 tentativas de 
lançamento desses veículos de 3. 000 quilos, todos 
da Base de Vandenberg, em variantes do foguete 
Titan III. Três lançamentos não conseguiram entrar 

em órbita. O primeiro foi o satélite nº 5, em 26 de 
abril de 1967, que caiu no Oceano Pacífico depois 

que o segundo estágio do foguete Titan 
desenvolveu um impulso muito baixo. O segundo 

foi o satélite nº 35 em 20 de maio de 1972, que 
sofreu uma falha no regulador pneumático do 
estágio Agena e reentrou na atmosfera. Alguns 
meses depois, pedaços do satélite apareceram na 

Inglaterra e os EUA conseguiram arranjar seu retorno rapidamente. A terceira falha foi o veículo nº 39 em 26 de junho de 
1973, que sofreu falha numa válvula de combustível do Agena. O motor Bell 8096 falhou na ignição e o satélite queimou na 

atmosfera.  
 
A câmera principal do KH-8B (introduzida em 1971) com uma distância focal de 4,46 m era uma câmera de tiragem única, 
projetada para reunir imagens de alta resolução de alvos terrestres. Na câmera, a imagem do solo era refletida por um 
espelho plano direcionável para um espelho primário côncavo fixo de 1,21 m de diâmetro. O espelho primário refletia a luz 
através de uma abertura no espelho plano e através de um “corretor de Ross”. A uma altitude de perigeu de 138.9 km, a 
câmera principal fotografava uma faixa de 6,3 km de largura do solo em uma porção de filme móvel (223,8 mm de largura) 
através de uma pequena abertura de fenda, resultando em uma escala de imagem de 28 metros/milímetro. A sistema 
imagem de posição no terreno (APTC) tinha três câmeras: uma para estrutura de terreno com distância focal de 75 mm e 
duas câmeras estelares com distância focal de 90 mm. A câmera para estrutura de terreno fazia exposições da Terra na 

direção da posição de rotação do veículo para determinar a atitude. As câmeras estelares observaram em direções opostas 
de 180 graus e tiraram imagens de campos estelares. Os filmes usados pelos GAMBIT foram produzidos pela Eastman Kodak 
e evoluíram através de uma série de produtos com definição sucessivamente mais alta, começando com o „Tipo 3404‟, com 
um poder de resolução de 50 a 100 pares de linhas por mm. Os filmes subsequentes utilizados foram o de alta definição Tipo 
1414, o filme de grão fino SO-217  também de alta definição e uma série de filmes com cristais de halogeneto de prata de 
tamanho e formato muito uniformes. O tamanho dos cristais de halogeneto de prata diminuiu de 1.550 angstrom no Tipo SO-
315, para 1.200 angstrom no SO-312 e, finalmente, para 900 angstrom no SO-409. Sob condições ideais, o GAMBIT teria sido 
capaz de registrar objetos no solo tão pequenos quanto 0.10 m. 
 

KH-9  
Com codinome HEXAGON, e 

comumente conhecido como Big 
Bird ou KeyHole-9, foi a próxima 
uma série de satélites lançados 
pelos entre 1971 e 1986.  
Das vinte tentativas de 
lançamento do National 
Reconnaissance Office, todos, 
exceto uma, foram bem-
sucedidas. Os filmes fotográficos 

a bordo do KH-9 eram enviados 
de volta à Terra novamente em 
cápsulas de retorno 
recuperáveis para 
processamento e interpretação. 
A melhor resolução de solo 
alcançada pelas câmeras 
principais era superior a 0,6 
metros. 
O KH-9 foi originalmente 

concebido no início dos anos 60 
como um substituto para os 
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satélites Corona. O objetivo era pesquisar grandes áreas da Terra com uma câmera de resolução média. O KH-9 carregava 
duas câmeras principais, embora uma outra, de mapeamento, também fosse instalada em várias missões. O filme, como de 
hábito, voltava nas cápsulas capturadas no ar por aeronaves. Quatro veículos de reentrada eram transportados na maioria 
das missões, com um quinto adicionado para missões que incluíam uma câmera de mapeamento.  
 
O sistema de câmera principal foi projetado pela Perkin-Elmer para capturar imagens estéreo, com uma câmera de frente no 

lado esquerdo e uma câmera de popa no lado direito. As imagens foram tiradas em altitudes variando de 140-320 km. A 
câmera óptica era uma Wright “dupla” f/3.0, com uma distância focal de 1,5 m. A abertura do sistema era definida por uma 
placa corretiva esférica de 0,51 m de diâmetro, que corrigia a aberração esférica. Em cada uma das câmeras, a imagem do 

solo passava pela placa corretora para um espelho plano de ângulo de 45 graus, que refletia a luz em um espelho principal 
côncavo (0,91 m). O espelho principal direcionava a luz através de uma abertura no espelho plano e através de um sistema 
de lentes de quatro elementos na placa de filme. As câmeras podiam digitalizar áreas contíguas de até 120 graus de largura e 
alcançaram uma resolução no solo melhor que 0,61 m durante a fase posterior do projeto. 
 

KH9 
 

Nº da 
Missão 

Nome 
oficial 

Data de lançamento Câmera Notas 

 Teste  
Discoverer 
Zero 

21 de janeiro de 1959 Nenhuma 
Os motores de subida/separação de Agena se acenderam 
na plataforma enquanto o foguete estava sendo 
abastecido antes do lançamento.  

 Teste  
Discoverer 
1 

28 de fevereiro de 1959 Nenhuma Reentrada: 17 de março de 1959.  

 Teste  
Discoverer 
2 

13 de abril de 1959 Nenhuma 
Primeiro satélite estabilizado em três eixos; recuperação 
da cápsula falhou 

 Teste  
Discoverer 
3 

03 de junho de 1959 Nenhuma 
Falha na orientação do Agena. Veículo caiu no Oceano 
Pacífico 

9001 
Discoverer 
4 

25 de junho de 1959 KH-1 
Impulso insuficiente do motor do Agena. Veículo caiu no 
Oceano Pacífico 

9002 
Discoverer 
5 

13 de agosto de 1959 KH-1 
Missão fracassada. Falha na fonte de energia. Sem 
recuperação.  

9003 
Discoverer 
6 

19 de agosto de 1959 KH-1 
Missão fracassada. Foguetes “retro” com defeito, 
evitando a recuperação da cápsula.  

9004 
Discoverer 
7 

07 de novembro de 
1959 

KH-1 Missão fracassada. O satélite saiu de órbita.  

9005 
Discoverer 
8 

20 de novembro de 
1959 

KH-1 
Missão fracassada. Órbita excêntrica que evitou a 
recuperação.  

9006 
Discoverer 
9 

04 de fevereiro de 
1960 

KH-1 
O Agena danificou-se acidentalmente durante a fase de 
impulsão. Um sinal de corte e separação de estágio 
prematuro foi enviado para o Thor.  

9007 
Discoverer 
10 

19 de fevereiro de 1960 KH-1 
Falha no controle seguida pela destruição pelo sistema 

de segurança em T+52 segundos após o lançamento 

9008 
Discoverer 
11 

15 de abril de 1960 KH-1 
Sistema de controle de atitude com defeito. Sem 
recuperação da cápsula do filme.  

 Teste  
Discoverer 
12 

29 de junho de 1960 Nenhuma 
Mau funcionamento do controle de atitude do Agena. Não 
entrou em órbita.  

 Teste  
Discoverer 
13 

10 de agosto de 1960 Nenhuma 
Sistema de recuperação de cápsulas testadas; primeira 
captura bem-sucedida.  

9009 
Discoverer 
14 

18 de agosto de 1960 KH-1 
Primeira recuperação bem-sucedida de um filme. As 
câmeras operaram satisfatoriamente.  

9010 
Discoverer 
15 

13 de setembro de 1960 KH-1 
Missão fracassada. Embora a órbita fosse alcançada com 
sucesso, a cápsula afundou no oceano antes da 
recuperação.  

9011 
Discoverer 
16 

26 de outubro de 1960 KH-2 Estágio Agena não conseguiu se separar do Thor.  

9012 Discoverer 12 de novembro de KH-2 Missão fracassada. Órbita obtida com sucesso. O filme foi 
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Nº da 
Missão 

Nome 
oficial 

Data de lançamento Câmera Notas 

17 1960 exposto antes de qualquer operação da câmera, deixando 
apenas 0,52 m de filme útil na cápsula.  

9013 
Discoverer 
18 

07 de dezembro de 
1960 

KH-2 
Primeira missão bem-sucedida empregando o sistema de 
câmera KH-2.  

RM-1 
Discoverer 
19 

20 de dezembro de 
1960 

Nenhuma Teste de Sistema de alarme de defesa antimíssil 

9014A 
Discoverer 
20 

17 de fevereiro de 1961 KH-5 Veja KH-5 

RM-2 
Discoverer 
21 

18 de fevereiro de 1961 Nenhuma Teste do motor de foguete reinicializável 

9015 
Discoverer 
22 

30 de março de 1961 KH-2 Mau funcionamento do Agena. Não entrou em órbita.  

9016A 
Discoverer 
23 

08 de abril de 1961 KH-5 veja KH-5 

9018A 
Discoverer 
24 

08 de junho de 1961 KH-5 veja KH-5 

9017 
Discoverer 
25 

16 de junho de 1961 KH-2 
Cápsula recuperada no oceano na órbita 32. Estrias ao 
longo do filme.  

9019 
Discoverer 
26 

07 de julho de 1961 KH-2 Câmera principal com defeito na orbita 22.  

9020A 
Discoverer 
27 

21 de julho de 1961 KH-5 Veja KH-5 

9021 
Discoverer 
28 

04 de agosto de 1961 KH-2 
Falha na orientação do Thor. Destruição pelo sistema de 

segurança em T+60 segundos.  

9022 
Discoverer 
30 

12 de setembro de 1961 KH-3 
Melhor missão até a data. Mesma condição fora de foco 
que aconteceu com o 9023.  

9023 
Discoverer 
29 

30 de agosto de 1961 KH-3 
Primeiro uso do sistema de câmera KH-3. Todos os 
quadros fora de foco.  

9024 
Discoverer 
31 

17 de setembro de 1961 KH-3 
Missão fracassada. Falha de energia e perda de gás de 
controle na órbita 33. A cápsula não foi recuperada.  

9025 
Discoverer 
32 

13 de outubro de 1961 KH-3 
Cápsula recuperada em órbita 18. 96% do filme fora de 
foco.  

9026 
Discoverer 
33 

23 de outubro de 1961 KH-3 
Missão fracassada. O satélite não conseguiu se separar 
do foguete Thor. Não entrou em órbita.  

9027 
Discoverer 
34 

05 de novembro de 
1961 

KH-3 
Missão fracassada. Ângulo de lançamento inadequado 
resultou em órbita extrema. Falha na válvula de gás. 

9028 
Discoverer 
35 

15 de novembro de 1961 KH-3 
Todas as câmeras operaram satisfatoriamente. Emulsão 
granulada observada.  

9029 
Discoverer 
36 

12 de dezembro de 1961 KH-3 
Melhor missão até a data. Lançamento do subsatélite 
OSCAR-1.  

9030 
Discoverer 
37 

13 de janeiro de 1962 KH-3 Missão fracassada. Não entrou em órbita.  

9031 
Discoverer 
38 

27 de fevereiro de 1962 KH-4 
Primeira missão da série KH-4. Grande parte do filme 
ficou fora de foco.  

9032 
1962 
Lambda 1 

18 de abril de 1962 KH-4 Melhor missão registrada.  

9033 FTV 1125 28 de abril de 1962 KH-4 
Missão fracassada. Os pirotécnicos da tampa do 
contêiner do ejetor do pára-quedas falharam ao disparar. 
Sem recuperação.  

9034A FTV 1126 15 de maio de 1962 KH-5 Veja KH-5 
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Nº da 
Missão 

Nome 
oficial 

Data de lançamento Câmera Notas 

9035 FTV 1128 30 de maio de 1962 KH-4 Ligeira descarga coronal estática no filme.  

9036 FTV 1127 02 de junho de 1962 KH-4 
Missão fracassada durante a captura aérea. Lançamento 
do subsatelite OSCAR-2.  

9037 FTV 1129 23 de junho de 1962 KH-4 A estática coronal ocorre em alguns filmes.  

9038 FTV 1151 28 de junho de 1962 KH-4 Grave estática coronal.  

9039 FTV 1130 21 de julho de 1962 KH-4 
Abortado após 6 fotos. Descarga elétrica coronal e 
embaçamento por vapor.  

9040 FTV 1131 28 de julho de 1962 KH-4 
Nenhum filtro funcionou nas câmeras de horizonte 
secundário. Descarga elétrica coronal e embaçamento 
por vapor.  

9041 FTV 1152 02 de agosto de 1962 KH-4 Descarga coronal intensa e embaçamento por vapor.  

9042A FTV 1132 01 de setembro de 1962 KH-5 Veja KH-5 

9043 FTV 1133 17 de setembro de 1962 KH-4 
Colocado em órbita altamente excêntrica (207 km x 670 
km), a cápsula foi retornada após um dia, mas o filme 
sofreu um embaçamento por vapor severo.  

9044 FTV 1153 29 de agosto de 1962 KH-4 
Atitude irregular do veículo. Névoa de radiação mínima 
registrada no filme.  

9045 FTV 1154 
29 de setembro de 
1962 

KH-4 Primeiro uso da câmera estelar 

9046A FTV 1134 09 de outubro de 1962 KH-5 Veja KH-5 

9047 FTV 1136 
05 de novembro de 
1962 

KH-4 Porta da câmera com defeito 

9048 FTV 1135 
24 de novembro de 
1962 

KH-4 Apenas algum filme exposto.  

9049 FTV 1155 
04 de dezembro de 
1962 

KH-4 
Missão fracassada. O compartimento perdeu 
hermeticidade e vazou gás. 

9050 FTV 1156 
14 de dezembro de 
1962 

KH-4 Melhor missão até a data.  

9051 OPS 0048 07 de janeiro de 1963 KH-4 Atitude irregular do veículo.  

9052 OPS 0583 28 de fevereiro de 1963 KH-4 Missão fracassada. Destruído pelo oficial de segurança 

9053 OPS 0720 01 de abril de 1963 KH-4 Melhor imagem até a data.  

9054 OPS 0954 12 de junho de 1963 KH-4 
Algumas imagens seriamente afetadas pela descarga 
coronal.  

9055A OPS 1008 26 de abril de 1963 KH-5 Veja KH-5 

9056 OPS 0999 26 de junho de 1963 KH-4 
Câmera experimental testada. Filme afetado por 
vazamentos de luz.  

9057 OPS 1266 19 de julho de 1963 KH-4 Melhor missão até a data.  

9058A OPS 1561 29 de agosto de 1963 KH-5 veja KH-5 

9059A OPS 2437 29 de outubro de 1963 KH-5 veja KH-5 

9060 OPS 2268 
09 de novembro de 
1963 

KH-4 Missão fracassada. .  

9061 OPS 2260 
27 de novembro de 
1963 

KH-4 
Missão fracassada. Cápsula de retorno separada do 
satélite, mas permaneceu em órbita.  

9062 OPS 1388 
21 de dezembro de 
1963 

KH-4 A estática coronal embaçou grande parte do filme.  

9065A OPS 2739 21 de agosto de 1964 KH-5 Veja KH-5 

9066A OPS 3236 13 de junho de 1964 KH-5 Veja KH-5 

1001 OPS 1419 24 de agosto de 1963 KH-4A Primeira missão do KH-4A. Alguns quadros estavam 
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embaçado. Levava duas cápsulas de filme , mas a 1001-2 
nunca foi recuperada.  

1002 OPS 1353 23 de setembro de 1963 KH-4A Graves vazamentos de luz 

1003 OPS 3467 24 de março de 1964 KH-4A 
Missão fracassada. O sistema de orientação falhou. Não 
entrou em órbita.  

1004 OPS 3444 15 de fevereiro de 1964 KH-4A 
As câmeras principais operaram satisfatoriamente. 
Pequenas degradações devido a leves vazamentos 
estáticos.  

1005 OPS 2921 27 de abril de 1964 KH-4A 
Missão fracassada. Veículo de recuperação caiu na 
Venezuela. 

1006 OPS 3483 04 de junho de 1964 KH-4A 
Imagens da mais alta qualidade obtidas até o momento 
no sistema KH-4.  

1007 OPS 3754 19 de junho de 1964 KH-4A Área fora de foco em alguns filmes.  

1008 OPS 3491 10 de junho de 1964 KH-4A Câmeras operadas satisfatoriamente 

1009 OPS 3042 05 de agosto de 1964 KH-4A Câmeras operadas com sucesso.  

1010 OPS 3497 14 de setembro de 1964 KH-4A 
Pequenas áreas fora de foco nas duas câmeras em 
momentos aleatórios durante a missão.  

1011 OPS 3333 05 de outubro de 1964 KH-4A 
O modo primário de recuperação falhou na segunda 
parte da missão (1011-2). Pequenas áreas fora de foco 
presentes aleatoriamente nas duas câmeras.  

1012 OPS 3559 17 de outubro de 1964 KH-4A 
A atitude do veículo tornou-se irregular na segunda parte 
da missão, necessitando de uma recuperação antecipada.  

1013 OPS 5434 2 de novembro de 1964 KH-4A 

Uma anomalia do programa ocorreu imediatamente após 
o lançamento, quando as duas câmeras operaram por 417 
quadros. As câmeras principais interromperam a 
operação na órbita 52 da primeira parte da missão, 
inviabilizando a segunda parte. Cerca de 65% do filme da 
câmera traseira foi desfocado.  

1014 OPS 3360 
18 de novembro de 
1964 

KH-4A Câmeras operadas com sucesso.  

1015 OPS 3358 
19 de dezembro de 
1964 

KH-4A 
Discrepâncias na cobertura planejada e real devido a 
problemas de telemetria durante as primeiras 6 órbitas. 
Pequenas áreas fora de foco no filme da câmera traseira.  

1016 OPS 3928 15 de janeiro de 1965 KH-4A Manchas devidas a reflexos na câmera.  

1017 OPS 4782 25 de fevereiro de 1965 KH-4A 
Ocorreu um mau funcionamento no obturador durante as 
últimas 5 passagens da missão.  

1018 OPS 4803 25 de março de 1965 KH-4A 
Câmeras operadas com sucesso. Primeiro sistema de 
reconhecimento KH-4A a ser lançado em uma órbita 
retrógrada.  

1019 OPS 5023 29 de abril de 1965 KH-4A 
Câmeras operadas com sucesso. Mau funcionamento no 
modo de recuperação da cápsula 1019-2.  

1020 OPS 8425 09 de junho de 1965 KH-4A 
Todas as câmeras operaram satisfatoriamente. A atitude 
errática causou uma recuperação antecipada após o 
segundo dia de funcionamento da cápsula 1020-2.  

1021 OPS 8431 18 de maio de 1965 KH-4A A câmera traseira interrompeu a operação na órbita 102.  

1022 OPS 5543 19 de junho de 1965 KH-4A Todas as câmeras operaram satisfatoriamente.  

1023 OPS 7208 17 de agosto de 1965 KH-4A 
Um defeito fez com que a câmera frontal parasse de 
funcionar durante as revoluções 103-132.  

1024 OPS 7221 22 de setembro de 1965 KH-4A 
Todas as câmeras operaram satisfatoriamente. Câmeras 
não operadas nos passes 88-93.  
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1025 OPS 5325 05 de outubro de 1965 KH-4A As câmeras principais operaram satisfatoriamente.  

1026 OPS 2155 28 de outubro de 1965 KH-4A Todas as câmeras operaram satisfatoriamente.  

1027 OPS 7249 
09 de dezembro de 
1965 

KH-4A 
A atitude errática exigiu recuperação após dois dias de 
operação. Todas as câmeras operaram satisfatoriamente.  

1028 OPS 4639 
24 de dezembro de 
1965 

KH-4A As câmeras operaram satisfatoriamente.  

1029 OPS 7291 02 de fevereiro de 1966 KH-4A 
Ambas as câmeras panorâmicas estavam operacionais 
por toda parte.  

1030 OPS 3488 09 de março de 1966 KH-4A Todas as câmeras operaram satisfatoriamente.  

1031 OPS 1612 07 de abril de 1966 KH-4A 
A câmera traseira funcionou mal após a recuperação da 
cápsula 1. Nenhum material útil foi registrado na cápsula 
2 (1031-2).  

1032 OPS 1508 3 de maio de 1966 KH-4A 
Missão fracassada. O veículo não conseguiu entrar em 
órbita.  

1033 OPS 1778 24 de maio de 1966 KH-4A 
O obturador da câmera estelar permaneceu aberto por 
aproximadamente 200 quadros.  

1034 OPS 1599 21 de junho de 1966 KH-4A 
A falha do programador de altitude de velocidade 
produziu imagens ruins após a órbita 5.  

1035 OPS 1703 
20 de setembro de 
1966 

KH-4A 
Todas as câmeras operaram satisfatoriamente. Primeira 
missão executada com modificação da geometria de 
quadro panorâmico.  

1036 OPS 1545 09 de agosto de 1966 KH-4A Todas as câmeras operaram satisfatoriamente.  

1037 OPS 1866 
08 de novembro de 
1966 

KH-4A 
Segunda missão de geometria de quadro panorâmico. 
Embaçamento nos dois registros principais da câmera.  

1038 OPS 1664 14 de janeiro de 1967 KH-4A Qualidade de imagem aceitável.  

1039 OPS 4750 22 de fevereiro de 1967 KH-4A 
Missão KH-4 normal. Vazamento de luz da câmera de 
horizonte nos dois registros principais da cápsula 1039-1.  

1040 OPS 4779 30 de março de 1967 KH-4A Missão bem sucedida  

1041 OPS 4696 9 de maio de 1967 KH-4A 
Devido à falha do interruptor de desligamento do foguete, 
o satélite entrou em uma órbita altamente excêntrica. 
Houve degradação significativa da imagem.  

1042 OPS 3559 16 de junho de 1967 KH-4A 
Pequena área fora de foco na câmera frontal da cápsula 
1042-1.  

1043 OPS 4827 07 de agosto de 1967 KH-4A 
O filme da câmera frontal saiu dos trilhos na órbita 230. 
O filme além desse ponto degradou.  

1044 OPS 0562 
02 de novembro de 
1967 

KH-4A Todas as câmeras funcionaram bem.  

1045 OPS 2243 24 de janeiro de 1968 KH-4A Todas as câmeras operaram satisfatoriamente.  

1046 OPS 4849 14 de março de 1968 KH-4A 
Qualidade de imagem boa para a cápsula 1046-1 e 
razoável para a 1046-2.  

1047 OPS 5343 20 de junho de 1968 KH-4A 
Imagens fora de foco presentes nos dois principais 
registros das câmeras.  

1048 OPS 0165 18 de setembro de 1968 KH-4A 
O filme na câmera frontal foi velado e a câmera falhou na 
cápsula 1048-2 

1049 OPS 4740 
12 de dezembro de 
1968 

KH-4A Filme degradado 

1050 OPS 3722 19 de março de 1969 KH-4A 
Imagens borradas devido a taxas rotacionais anormais 
após a revolução 22 

1051 OPS 1101 2 de maio de 1969 KH-4A As imagens dos dois registros da câmera panorâmica 
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foram borradas e careciam de nitidez nas bordas.  

1052 OPS 3531 
22 de setembro de 
1969 

KH-4A Última das missões KH-4A 

1101 OPS 5089 15 de setembro de 1967 KH-4B Primeira missão da série KH-4B. Melhor filme até a data.  

1102 OPS 1001 
09 de dezembro de 
1967 

KH-4B Mancha perceptível de imagem na câmera frontal 

1103 OPS 1419 1 de maio de 1968 KH-4B 
Imagens fora de foco presentes nos dois principais 
registros da câmera.  

1104 OPS 5955 07 de agosto de 1968 KH-4B 

As melhores imagens até o momento em qualquer 
sistema KH-4. Experimentos de infravermelho bicolor e 
colorido foram conduzidos nesta missão, incluindo o 
filme de detecção de camuflagem SO-180 IR. 

1105 OPS 1315 
03 de novembro de 
1968 

KH-4B 
A qualidade da imagem era variável e exibia áreas de 
foco borrado e manchas na imagem.  

1106 OPS 3890 05 de fevereiro de 1969 KH-4B A melhor qualidade de imagem até o momento.  

1107 OPS 3654 24 de julho de 1969 KH-4B 
A câmera frontal falhou na órbita 1 e permaneceu 
inoperante durante o resto da missão.  

1108 OPS 6617 
04 de dezembro de 
1969 

KH-4B 

As câmeras operaram satisfatoriamente e a missão 
transportou 247 m de filme colorido tipo 
aerofotogramétrico adicionados ao final do suprimento 
de filme.  

1109 OPS 0440 04 de março de 1970 KH-4B 
As câmeras operaram satisfatoriamente, mas a qualidade 
geral da imagem dos registros foi variável.  

1110 OPS 4720 20 de maio de 1970 KH-4B 
A qualidade geral da imagem era menor do que a gerada 
por outras missões 

1111 OPS 4324 23 jun 1970 KH-4B A qualidade geral da imagem foi boa.  

1112 OPS 4992 
18 de novembro de 
1970 

KH-4B 
A câmera frontal falhou na órbita 104 e permaneceu 
inoperante durante o resto da missão.  

1113 OPS 3297 17 de fevereiro de 1971 KH-4B 
A missão fracassou devido à falha do foguete do Thor. 
Destruído logo após o lançamento.  

1114 OPS 5300 24 de março de 1971 KH-4B 
A qualidade geral da imagem foi boa e comparável à 
melhor das missões anteriores. O programa de bordo 
falhou após a órbita 235 

1115 OPS 5454 10 de setembro de 1971 KH-4B A qualidade geral da imagem era boa.  

1116 OPS 5640 19 de abril de 1972 KH-4B 
A missão e a qualidade das imagens foram bem-
sucedidas.  

1117 OPS 6371 25 de maio de 1972 KH-4B 

Última missão KH-4B. Missão bem-sucedida, mas falha 
em estender um painel solar e teve vazamento no 
sistema de gás Agena encurtou a missão de 19 para 6 
dias 

 

Resumos das missões Gambit e Hexagon segundo o „NRO - Journal of the Discipline and 
Practice‟ 
 
Data de lançamento  Número 

da Missão 
Duração Designador  

da câmera 
Sucesso?  Observações 

 
1963 

12 de julho  4001 (1 dia) KH-7  Sim Primeira missão bem-sucedida de imagens de alta 
resolução 

06 setembro  4002 (2 dias) KH-7  Sim Resolução melhor que 90 cm. 

25 de outubro  4003 (2 dias) KH-7  Sim Primeiro voo a usar filme colorido 

18 de dezembro  4004 (1 dia) KH-7 Não Perda de gás de controle orbital: nenhum filme 
utilizável recuperado 
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1964 

25 de fevereiro 4005 (2 dias) KH-7 Não Nenhum filme utilizável devido a guinada anômala 

11 de março  4006 (3 dias) KH-7  Sim Primeiro vôo com câmera de índice estelar; 
realizaram experimentos de baixa altitude 130km 
por sete órbitas. 

23 de abril  4007 (4 dias) KH-7  Sim Trabalhou por dois dias em órbita baixa; 209 alvos 
fotografados 

19 de maio  4008 (1 dia) KH-7  Sim Missão limitada a 1 dia devido à instabilidade do 
veículo 

06 julho  4009 (2 dias) KH-7 Não Problemas de controle de atitude: nenhum alvo 
coberto 

14 de agosto  4010 (5 dias) KH-7  Sim Problemas elétricos / programadores resolveram o 
defeito 

23 de setembro  4011 (4 dias) KH-7  Sim Erro de foco e resolução prejudicada por vazamento 
de gás 

08 de outubro  4012 (0 dias) KH-7 Não Falha do Agena; satélite não atingiu a órbita 

23 de outubro  4013 (4 dias) KH-7 Não Problema de reentrada; cápsula perdida 

04 de dezembro  4014 (1 dia) KH-7  Sim Perda de energia; missão abortada na revolução 18 

 
1965 

23 de janeiro 4015 (4 dias) KH-7  Sim  

12 de março  4016 (4 dias) KH-7  Sim  

28 de abril  4017 (5 dias) KH-7  Sim Instrumentação de analise de performance 
adicionada 

27 de maio  4018 (5 dias) KH-7  Sim Primeira missão com mais de 1.000 alvos cobertos 

25 de junho  4019 (1 dia) KH-7 Não Curto-circuito maciço: nenhum alvo coberto 

12 de julho  4020 (0 dias) KH-7 Não Falha no foguete Atlas: não entrou em órbita 

03 de agosto  4021 (4 dias) KH-7 Não Falha no conversor de energia: nenhum alvo 
coberto 

30 de setembro  4022 (4 dias) KH-7  Sim Primeira missão com resolução superior a 60 cm 

08 de novembro 4023 (1 dia) KH-7  Sim Perda de gás de controle, estabilidade; missão 
durou apenas um dia 

 
1966 

19 de janeiro 4024 (5 dias) KH-7  Sim Primeiro uso bem sucedido de filme colorido 

15 de fevereiro 4025 (5 dias) KH-7  Sim  

18 de março  4026 (6 dias) KH-7  Sim  

19 de abril  4027 (6 dias) KH-7  Sim Primeiro vôo com 2.010 alvos cobertos 

14 de maio  4028 (6 dias) KH-7  Sim Primeira fotografia noturna de sucesso 

03 de junho  4029 (6 dias) KH-7  Sim  

12 de julho  4030 (8 dias) KH-7  Sim Missão mais longa até o momento (8 dias) 

29 de julho  4301 (6 dias) KH-8  Sim Primeira missão Gambit-3; Resolução de foto 
melhor que 60 cm 

16 de agosto  4031 (8 dias) KH-7  Sim  

16 de setembro  4032 (7 dias) KH-7  Sim  

28 de setembro  4302 (7 dias) KH-8  Sim  

12 de outubro  4033 (8 dias) KH-7  Sim  

02 novembro 4034 (7 dias) KH-7 Não Problema de pirotecnia de abertura da cobertura da 
lente; sem operação da câmera 

05 dezembro  4035 (8 dias) KH-7  Sim  

14 de dezembro  4303 (8 dias) KH-8  Sim Primeiro uso de filme base ultrafino (1.500m); A 
base ultrafina ESTAR tinha espessura de 1,5 - 0,1 
mils 

 
1967 

02 fevereiro 4036 (8 dias) KH-7  Sim Sistema de comando principal falhou, na órbita 126 

24 de fevereiro 4304 (8 dias) KH-8  Sim  

26 de abril  4305 (0 dias) KH-8 Não Defeito do segundo estágio; falhou em alcançar a 
órbita 

22 de maio  4037 (8 dias) KH-7  Sim Melhor resolução KH-7 até a data 

04 de junho  4038 (8 dias) KH-7  Sim Último vôo KH-7; igualou a melhor resolução 

20 de junho  4306 (10 dias) KH-8  Sim Primeira missão Gambit com duração de 10 dias 

16 de agosto  4307 (10 dias) KH-8  Sim 2.091 alvos visualizados 

19 de setembro  4308 (10 dias) KH-8  Sim  

25 de outubro  4309 (10 dias) KH-8  Sim  

05 dezembro  4310 (11 dias) KH-8  Sim  

 
1968 

18 de janeiro 4311 (10 dias) KH-8 Não Pára-quedas falhou; cápsula não recuperada 

13 de março  4312 (10 dias) KH-8  Sim 2.250 fotos 

17 de abril  4313 (10 dias) KH-8  Sim Nova alta de 2.658 metas atingidas 

05 de junho  4314 (10 dias) KH-8  Sim Uso de tempos fotográficos reduzidos (filme 
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conservado e maior número de alvos) 

06 de agosto  4315 (10 dias) KH-8  Sim Mais de 3.000 metas cobertas (exatamente 3.058) 

10 de setembro  4316 (10 dias) KH-8  Sim Sistema de controle de atitude redundante instalado 

06 de novembro 4317 (10 dias) KH-8 Sim   

04 de dezembro  4318 (7 dias) KH-8  Sim Missão interrompida; problemas de controle de 
atitude 

 
1969 

22 de janeiro 4319 (10 dias) KH-8  Sim Estágio Agena inserido em órbita mais alta do que o 
normal 

04 março  4320 (10 dias) KH-8  Sim   

15 de abril  4321 (10 dias) KH-8  Sim   

03 de junho  4322 (10 dias) KH-8  Sim Mais de 4.000 metas cobertas (4.032) 

23 de agosto  4323 (15 dias) KH-8  Sim Primeiro veículo do bloco II; primeiro sistema de 
cápsula dupla 

24 de outubro  4324 (14 dias) KH-8  Sim Medidor de velocidade com defeito fez o motor do  
Agena queimar até esgotar o propelente; apogeu 
maior resultou em alguma perda nas fotografias 

 
1970 

14 de janeiro 4325 (11 dias) KH-8  Sim Pára-quedas da cápsula-2 falhou, perdida 

15 de abril  4326 (14 dias) KH-8  Sim  

25 de junho  4327 (11 dias) KH-8  Sim Mau funcionamento do programador de comandos; 
cápsula-2 perdida 

18 de agosto  4328 (16 dias) KH-8  Sim Cápsula-2 ejetada após 16 dias 

23 de outubro  4329 (18 dias) KH-8  Sim  

 
1971 

21 de janeiro 4330 (18 dias) KH-8  Sim Lançamento de teste 

22 de abril  4331 (19 dias) KH-8  Sim  

15 de junho  1201 (31 dias) KH-9  Sim Primeira missão Hexagon; cápsula-1 recuperada; na 
cápsula-3 o pára-quedas falhou; a cápsula-1 foi 
recuperada da água. 

12 de agosto  4332 (22 dias) KH-8  Sim Primeira missão do sistema de lentes R-5; nova 
lente corretiva com melhor desempenho 

23 de outubro  4333 (24 dias) KH-8  Sim   

 
1972 

20 de janeiro 1202 (39 dias) KH-9  Sim O filme rompeu na Câmera B no final da missão da 
cápsula-2; os 20 dias restantes retornaram 
cobertura monoscópica 

17 de março  4334 (24 dias) KH-8  Sim   

20 de maio  4335 (0 dias) KH-8 Não O regulador pneumático no estágio Agena falhou, 
resultando em perda total; restos do satélite 
recuperados na Inglaterra 

07 de julho  1203 (57 dias) KH-9  Sim A maioria das capturas de cobertura em uma única 
missão, 206.057.400 km2 

01 setembro  4336 (27 dias) KH-8  Sim Último voo Gambit-3, bloco II. 

10 de outubro  1204 (68 dias) KH-9  Sim Compensação de movimento de imagem em órbita 
experimentado 

21 de dezembro  4337 (31 dias) KH-8  Sim Primeiro vôo do bloco III; novo sistema de controle 
capaz de 18.000 manobras 

 
1973 

09 de março  1205 (63 dias) KH-9  Sim Primeiro Hexagon com sistema de câmera de 
mapeamento; todas as cápsulas recuperadas no ar 

16 de maio  4338 (28 dias)  KH-8 Sim  

26 de junho  4339 (0 dias) KH-8 Não Tanque principal do Agena se rompeu: sem órbita 

13 de julho  1206 (74 dias) KH-9  Sim Filme colorido e 150 m de filme infravermelho 
usado 

27 de setembro  4340 (30 dias) KH-8  Sim  

10 de novembro  1207 (102 dias) KH-9  Sim Primeira câmera panorâmica de bloco II e sistema 
SBA 

 
1974 

13 de fevereiro 4341 (30 dias) KH-8  Sim  

10 de abril  1208 (105 dias) KH-9  Sim Todos os objetivos satisfeitos; Recuperação na água 
da cápsula-1 

06 junho  4342 (46 dias) KH-8  Sim  

14 de agosto  4343 (45 dias) KH-8  Sim  

29 de outubro  1209 (129 dias) KH-9  Sim Todos os objetivos da missão satisfeitos 

 
1975 
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18 de abril  4344 (46 dias) KH-8  Sim Desligamento de um sensor de nível de propelente 
do foguete Titan 

08 de junho  1210 (120 dias) KH-9  Sim Função de mapeamento prejudicada por falha no 
relé de potência 

09 de outubro  4345 (50 dias) KH-8  Sim   

04 de dezembro  1211 (116 dias) KH-9  Sim A câmera traseira falhou no dia 20; retomaram, 
porém,  as operações monoscópicas com a cápsula-
4 

1976 

22 de março  4346 (56 dias) KH-8  Sim  

08 de julho  1212 (154 dias) KH-9  Sim  

15 de setembro  4347 (51 dias) KH-8  Sim  

1977 

13 de março  4348 (69 dias) KH-8  Sim Modificação final do tipo; primeira câmera de placa 
dupla com filme de 9 e 5 polegadas e unidade de 
filme aprimorada 

27 de junho  1213 (180 dias) KH-9  Sim Primeiro veículo do bloco III; missão mais longa até 
a data 

23 de setembro  4349 (73 dias) KH-8  Sim  

1978 

16 de março  1214 (177 dias) KH-9  Sim Filme base ultra -fino usado (1,2 - 0,1 mils) 

1979 

16 de março  1215 (188 dias) KH-9  Sim  

28 de maio  4350 (90 dias) KH-8  Sim Melhor resolução já alcançada até a data 

1980 

18 de junho  1216 (258 dias) KH-9  Sim Recorde de duração da missão; última missão com 
câmera de mapeamento 

1981 

28 de fevereiro 4351 (110 dias) KH-8  Sim  

1982 

21 de janeiro 4352 (119 dias) KH-8  Sim Somente missão de modo duplo; cápsula-1 perdida 

11 de maio   1217 (203 dias) KH-9  Sim Primeira missão com sensor estelar de estado 
sólido; Cápsulas 2, 3 e 4 recuperadas no oceano 

1983 

15 de abril  4353 (126 dias) KH-8  Sim Missão Gambit-3 de maior duração: 126 dias; 49.372 
alvos cobertos 

20 de junho  1218 (270 dias) KH-9  Sim Missão Hexagon de maior duração: 276 dias, 
incluindo vôo "solo"; 93 m de filme 

1984 

17 de abril  4354 (116 dias) KH-8  Sim Última missão Gambit-3; 

25 de junho  1219 (108 dias) KH-9  Sim Problema no sistema de comando encerrou a 
missão mais cedo; cápsula-4 não usada 

1986 

18 de abril  1220 (0 dias) KH-9 Não Falha do foguete Titan; missão inteira perdida 
 

Hexagon em órbita 

 
Sistema óptico do Hexagon 
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Recuperação de cápsula do Hexagon 

 
Esquema do KH-7 
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SATÉLITES DE NAVEGAÇÃO 
 

O primeiro sistema de navegação por satélite, Transit, usado pela Marinha dos Estados Unidos, foi testado em 1960. Usava 
uma constelação de cinco aparelhos e poderia oferecer uma correção de navegação aproximadamente uma vez por hora.  
Durante a corrida armamentista da Guerra Fria, a ameaça nuclear foi usada para justificar o custo de desenvolver um 
sistema ainda mais capaz. Esses desenvolvimentos levaram à implantação do Sistema de Posicionamento Global (GPS). A 
Marinha dos EUA exigiu uma navegação precisa para permitir aos submarinos obter uma acurácia de suas posições antes de 
lançar seus SLBMs. A USAF tinha requisitos para um sistema de navegação preciso e confiável, assim como o Exército dos 
Estados Unidos para levantamento geodésico para o qual eles haviam desenvolvido o sistema SECOR. O SECOR usou 
transmissores terrestres de locais conhecidos que enviavam sinais para o transponder de satélite em órbita. Uma quarta 
estação terrestre, em uma posição indeterminada, poderia então usar esses sinais para fixar sua localização com precisão. O 

último satélite SECOR foi lançado em 1969.  
Em 1978, o primeiro satélite experimental Block-I GPS foi lançado e, em dezembro de 1993, o GPS alcançou a capacidade 
operacional inicial (COI), indicando que uma constelação completa (24 satélites) estava disponível e oferecendo o Serviço de 
Posicionamento Padrão (SPS). A capacidade operacional total (FOC) foi declarada pelo Comando Espacial da Força Aérea 
(AFSPC) em abril de 1995, significando disponibilidade total do Serviço de Posicionamento Preciso (PPS) seguro das forças 
armadas. 
 
Sistemas de alerta antecipado 
Várias nações desenvolveram sistemas de aviso antecipado baseados em satélite, projetados para detectar ICBMs durante 
diferentes fases de voo. Nos Estados Unidos, esses satélites foram operados pelo Programa de Apoio à Defesa (DSP). O 

primeiro lançamento de um satélite DSP foi em 6 de novembro de 1970, com o 23º e o último lançado em 10 de novembro de 
2007. Este programa foi substituído pelo Sistema Infravermelho Espacial (SBIRS).  
 
Armas anti-satélite 
Nos Estados Unidos, a pesquisa sobre armas baseadas em satélite foi iniciada pelo presidente Dwight D. Eisenhower na 
década de 1950. Em 1958, os Estados Unidos iniciaram o Project Defender para desenvolver uma solução anti-ICBM lançada 
a partir de satélites. Os satélites iriam estender uma enorme rede de fios metálicos para desativar os ICBMs durante sua fase 
inicial de lançamento. O projeto fracassou devido à falta de mecanismos para proteger os satélites contra ataques, resultando 
no cancelamento do Defender em 1968. 

 
Satélites de comunicação militar 
Os satélites de comunicação são usados para aplicações militares. Normalmente, os satélites militares operam nas faixas de 
frequência UHF, SHF (também conhecida como banda X) ou EHF (também conhecida como banda Ka).  
 
As Forças Armadas dos EUA mantêm redes internacionais de satélites com estações terrestres localizadas em vários 
continentes. A latência de sinal era uma grande preocupação nas comunicações via satélite, portanto, fatores geográficos e 
meteorológicos desempenharam um papel importante na escolha do sistema. Como algumas das principais atividades 
militares do exército dos EUA estão em territórios estrangeiros, o governo dos EUA precisa subcontratar serviços de satélite a 
transportadoras estrangeiras com sede em áreas com clima político favorável.  

 
O revezamento estratégico e tático militar, ou Milstar, era uma constelação de satélites gerenciados pela Força Aérea. Seis 
naves espaciais foram lançadas entre 1994 e 2003, das quais cinco estão operacionais, com a sexta perdida em uma falha no 
lançamento. Eles são colocados em órbita geoestacionária e fornecem sistemas de comunicação militar de banda larga, 
banda estreita e protegidos. Os sistemas de banda larga suportam transferências de alta largura de banda. Os sistemas 
protegidos oferecem proteção de segurança mais sofisticada, como recursos “anti-jam” (veja nota)  e capacidade de 
sobrevivência nuclear, enquanto os sistemas de banda estreita destinam-se a serviços básicos de comunicação que não 
exigem alta largura de banda.  
 

O Reino Unido também opera satélites de comunicação militar através do seu sistema Skynet. Atualmente, isso é operado 
com o suporte da Astrium Services e dá cobertura quase mundial com os serviços de banda X e ultra-alta frequência.  
 
O Skynet 5 é o mais recente sistema de comunicações militares por satélite do Reino Unido. Existem quatro satélites da 
Skynet em órbita, com o último lançamento concluído em dezembro de 2012. O sistema é fornecido pela Astrium com o 
governo do Reino Unido pagando taxas de serviço com base no consumo de largura de banda.  
 

MIDAS 
 
O Sistema de Alarme de Defesa Contra Mísseis (Missile Defense Alarm System, ou MIDAS - ou MiDAS com „i‟ minúsculo), era 
um sistema do Comando de Defesa Aérea da Força Aérea com 12 satélites de alerta antecipado que forneceriam aviso 
limitado sobre o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais soviéticos entre 1960 e 1966. Originalmente destinado a 
servir um sistema que trabalha em conjunto com o sistema de alerta antecipado de mísseis balísticos por radar, as 

preocupações de custo e confiabilidade limitaram o projeto a uma função de pesquisa e desenvolvimento. Três dos 12 
lançamentos do sistema terminaram em fracasso, e os nove satélites restantes ofereceram uma cobertura bruta de alerta 
antecipado por infravermelho da União Soviética até o projeto ser substituído pelo Programa de Apoio à Defesa. O MIDAS 
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representou um elemento da primeira geração de satélites de reconhecimento dos Estados Unidos, que também incluía as 
séries já descritas Corona e SAMOS. Embora o MIDAS tenha falhado em seu papel principal como sistema de satélites de 
alerta antecipado por infravermelho, foi pioneiro nas tecnologias necessárias em sistemas sucessores. Emitiria um aviso 
antecipado de qualquer ataque soviético de ICBM, aos governos dos Estados Unidos, Canadá; e a Dinamarca ( que tinha 
autoridade sobre a Groenlândia, onde a principal estação de radar foi construída na Base Aérea de Thule) concordou em 
também integrar o Sistema de Alerta Antecipado de Mísseis Balísticos (BMEWS). Este sistema usaria o radar para detectar 
ogivas de ICBMs e emitir um aviso com antecedencia de 20 minutos de um ataque de ICBM.  
 
 
No entanto, este sistema foi dificultado pelas limitações inerentes aos sistemas de radar e pela curvatura da Terra. Devido à 

localização da União Soviética no outro lado do Hemisfério Norte, os potenciais locais de ICBM soviéticos ficavam a milhares 
de quilômetros além do horizonte das estações de radar do BMEWS que estavam em construção nas Estações da Força Aérea 
em Thule e Clear, no Alasca (e posteriormente na Inglaterra), e as estações BMEWS, por maiores que sejam, não 
conseguiriam detectar as ogivas ICBM imediatamente após o lançamento. Somente quando as ogivas se elevassem acima do 
horizonte elas puderiam ser detectadas e os avisos transmitidos pela Força Aérea.  
 
Cálculos precisos já haviam mostrado que o sistema BMEWS daria apenas dez a 25 minutos de aviso no caso de um ataque 
ICBM. O sistema MIDAS, conforme planejado, estenderia esse tempo de aviso para cerca de 30 minutos, dando o tempo extra 
necessário para que todos os bombardeiros pesados com armas nucleares do Comando Aéreo Estratégico (SAC) decolassem 
de suas bases e, assim, provando ao governo soviético que não poderia destruir esses bombardeiros em um ataque furtivo. 

Portanto, os soviéticos seriam impedidos de lançar um ataque desse tipo por uma ameaça válida de retaliação nuclear. Além 
disso, o sistema MIDAS deveria ter sido capaz de confirmar as detecções de radar do BMEWS de um ataque termonuclear, 
reduzindo assim as chances de um falso alarme nuclear acidental.  
 
O programa MIDAS começou oficialmente em 26 de fevereiro de 1960, quando o Midas 1 decolou no foguete Atlas-Agena A 
da LC-14 em Cabo Canaveral. O Atlas completou sua queima com sucesso, mas durante a fase de inércia antes da preparação, 
a pressão do tanque de LOX subitamente chegou a zero, seguida da queda do foguete. Toda a telemetria do Agena cessou. A 
investigação pós-voo propôs várias causas, mas a mais provável foi a ativação inadvertida do sistema de autodestruição ISDS 
- Inadvertent Separation Destruct System - do Agena. O ISDS foi redesenhado após esse incidente, e o outro foguete para o 

MIDAS 2 não carregava um ISDS enquanto as modificações estavam sendo feitas. 
 
Em 24 de maio, o MIDAS 2 foi lançado com sucesso, mas o sistema de controle de atitude falhou. Alguns dados foram 
retornados pelo sensor infravermelho antes de o sistema de telemetria também falhar. Vários experimentos planejados, como 
a detecção de explosões no solo e um teste de míssil Titan I, foram abandonados. O próximo lançamento da série não ocorreu 
em mais de um ano e o programa passou para a costa oeste, com o SLC-3 1-2 de Point Arguello como sua base de operações. 
Durante esse intervalo, dois satélites CORONA também transportaram e testaram sensores do MIDAS.  
 

O MIDAS 3, o primeiro modelo operacional, foi lançado em 24 de julho de 1961, 
usando o novo estágio “re-ligável” tipo Agena B. O controlador inercial do Atlas se 

redefiniu devido a um mau funcionamento durante o lançamento, mas o satélite 
atingiu a órbita com sucesso. No entanto, um painel solar falhou em estender, 
deixando o MIDAS 3 sem energia elétrica e emudecendo após algumas órbitas. O 
MIDAS 4 (21 de outubro) causou mais frustração quando o Atlas perdeu o controle de 

rolagem em T + 186 segundos. O satélite foi colocado em uma trajetória incorreta, 
fazendo com que o Agena B esgotasse seu gás de controle de atitude, tentando 
compensar durante suas duas ignições. Quando o MIDAS 4 atingiu sua órbita de 
transferência pretendida, não havia mais o gás de controle de atitude e o satélite não 
pôde ser estabilizado. Ele conseguiu detectar um lançamento de um Titan I de Cabo 

Canaveral antes que um painel solar falhasse. Uma semana após a missão, o MIDAS 4 
emudeceu quando suas baterias se esgotaram. Um mês depois, um problema de 
controle semelhante no SAMOS 4 resultou na falha do satélite em atingir a órbita. A 
investigação das duas falhas constatou que os escudos térmicos do bloco de controle 
em ambos os Atlas haviam quebrado 
durante o lançamento, expondo o 
giroscópio ao aquecimento aerodinâmico. 
Também se suspeitou que um transistor 
usado no canal de saída do rolagem 
estivesse com defeito. Foi substituído por 

um tipo diferente de transistor e os protetores de calor foram redesenhados. 
expondo a embalagem do giroscópio ao aquecimento aerodinâmico.  
 
O programa MIDAS foi temporariamente suspenso neste momento, quando um 
comitê chefiado pelo diretor da ARPA, Jack Ruina, recomendou que nenhuma 
tentativa de um sistema de alerta antecipado de mísseis operacionais fosse feita 
até que a Força Aérea demonstrasse que esse era um conceito viável; além disso, 
os sensores do Midas foram projetados para detectar escapes de foguetes a 
combustível líquido, e não de combustível sólido, que agora eram amplamente 

vistos como o futuro dos mísseis balísticos (como o tempo confirmaria, a União 
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Soviética estava muito atrás dos Estados Unidos em desenvolvimento foguetes a combustível sólido). O comitê constatou que 
o gerenciamento de programas do MIDAS era péssimo e, na atual taxa de sucesso, levaria dez anos para desenvolver um 
sistema operacional. Em novembro de 1961, o Departamento de Defesa emitiu uma diretiva que colocava todos os programas 
espaciais do Departamento sob estrito sigilo, e assim o MIDAS recebeu o nome de código „Program 461‟. O tempo de 
desenvolvimento do programa também foi prolongado para dar mais espaço para solucionar problemas com o equipamento.  
 
Apesar dessas mudanças, as falhas continuaram. Após um intervalo de seis meses, o MIDAS 5 entrou em órbita em 9 de abril 
de 1962. O satélite foi colocado na órbita errada devido ao piloto automático do Atlas gerar um programa insuficiente de 
picada e rolagem. O MIDAS 5 sofreu uma grande falha de energia durante a sexta órbita. O mau funcionamento do piloto 
automático do Atlas foi atribuído ao baixo ganho de sinal dos giroscópios nos três eixos, mas a causa específica não foi 

determinada. Várias mudanças nos procedimentos de comprovação resultaram no aprimoramento dos pacotes de giroscópio. 
Oito meses depois, o MIDAS 6 decolou (17 de dezembro), mas não conseguiu entrar em órbita. Na decolagem, a blindagem 
térmica na desconexão hidráulica se rompeu, causando a falha da válvula devido ao aquecimento aerodinâmico. O fluido 

hidráulico do motor auxiliar começou a vazar a partir de T + 68 segundos e o Atlas ficou instável em voo devido à perda do 

controle de basculamento do motor. O veículo de lançamento se autodestruiu em T+80 segundos. Além da falha do escudo 
térmico, o Atlas sofreu outros problemas de componentes - o radiofarol de rastreamento de orientação falhou durante a 
subida, o que teria impedido a transmissão de comandos discretos de orientação, mas o vôo terminou antes que isso se 
tornasse um problema. A antena do transmissor de telemetria também falhou durante a contagem regressiva de pré-

lançamento, e portanto nenhuma telemetria estava disponível durante o voo enquanto uma análise completa pós-voo não 
pôde ser realizada. O filme do lançamento mostrou a perda do escudo térmico na decolagem e os giroscópios do Agena 
registraram a perda do controle de atitude do Atlas.  
 
O MIDAS 7 foi lançado com sucesso em 9 de maio de 1963 e detectou dez testes diferentes de ICBM dos EUA em sua missão 
de seis semanas, fazendo a primeira detecção bem-sucedida de um lançamento de míssil a partir do espaço. O MIDAS 8 (12 
de junho) repetiu a mesma falha do MIDAS 6. Mais uma vez, o escudo térmico falhou na decolagem, o fluido hidráulico do 

motor auxiliar do Atlas escapou e o veículo de lançamento tornou-se instável e autodestruído a T + 93 segundos. Um mau 
funcionamento de decolagem também causou a falha de um voo de teste de um ICBM Atlas D anteriormente, em março, e 

após três ocorrências desse tipo de falha em seis meses, o escudo térmico foi redesenhado. Como parte do esforço de 
reprojeto, a construtora Convair/General Dynamics Astronautics adicionou novas válvulas de retenção ao sistema hidráulico 
nos Atlas. Um mês após o MIDAS 8, o último da série MIDAS original, MIDAS 9, foi lançado com sucesso. Os Midas 10 a 12 
foram lançados durante cinco meses em meados de 1966, após o qual o programa foi oficialmente encerrado e deu lugar ao 
seu sucessor, o Programa de Apoio à Defesa DSP. O MIDAS e seus sucessores foram desclassificados em 1998.  
 
O MIDAS foi, na melhor das hipóteses, um sucesso qualificado, pois, como muitos programas espaciais pioneiros, era 
excessivamente ambicioso e tinha objetivos além das capacidades da tecnologia contemporânea. Os problemas incluíam a luz 
solar refletida nas nuvens confundida com um lançamento de míssil inimigo. O sensor infravermelho W-17 mostrou-se 
incapaz de detectar a pluma de calor inicial de um míssil através da atmosfera da Terra, e somente com a introdução do 

sensor W-37 foi detectado um lançamento em órbita. Mesmo com esse sucesso, o sistema MiDAS foi prejudicado por 
lançamentos malsucedidos que destruíram os satélites e mataram qualquer esperança de cobertura 24 horas sobre a União 
Soviética. Além disso, a falta de uma fonte de energia contínua, como um reator nuclear ou painéis solares, significava que as 
baterias dos satélites estavam esgotadas após algumas semanas em órbita.  
 
Embora o próprio programa MIDAS não tenha atendido às expectativas, ele abriu o caminho para a eventual introdução do 
sistema do Programa de Apoio à Defesa, que foi lançado pela primeira vez na década de 1970 e forneceria o alerta 
antecipado sobre o lançamento de mísseis. Alguns Discoverer testaram elementos do MIDAS. 
 

SATÉLITES MIDAS 

Nome 
Data de 
lançamento 

Massa (kg) 
Local de 
lançamento 

Veículo de 
lançamento 

Inclinação 
(graus) 

Resultado 

Midas 1 
26 de 
fevereiro de 
1960 

2.025 
Cabo 
Canaveral 

LV-3A Atlas-
Agena A 

-------- 

Falha: O desempenho do Atlas foi normal 
até o desligamento do sustentador e o 
corte de um motor de atitude. Um mau 
funcionamento elétrico durante o preparo 
acionou as cargas de destruição de 

segurança do Agena, rompendo-o e a 
cúpula do tanque LOX do Atlas. O veículo 
de lançamento caiu no Oceano Atlântico.  

Midas 2 
24 de maio 
de 1960 

2. 300 
Cabo 
Canaveral 16  

LV-3A Atlas-
Agena A 

33,00 Teste de lançamento com sensor W-17.  

Discoverer 
19 

20 de 
dezembro 
de 1960 

1.060 Vandenberg Thor-Agena 83,40 
Sensores IR testados para o Midas; não 
carregava câmera ou cápsula de filme.  

Discoverer 
21 

18 de 
fevereiro de 

1961 

1.110 Vandenberg 
Thor-Agena 
B 

80,60 
Sensores IR testados para o Midas; não 
carregava câmera ou cápsula de filme.  
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Midas 3 
12 de julho 
de 1961 

1.600 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

91, 20 Sistema de alarme de defesa antimísseis.  

Midas 4 

21 de 

outubro de 
1961 

1.800 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

86,70 

Sistema de alarme de defesa antimísseis. O 

mau funcionamento do foguete resultou 
em uma órbita incorreta.  

Midas 5 
9 de abril de 
1962 

1.860 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

86,70 Sistema de alarme de defesa antimísseis.  

ERS 3 
17 de 
dezembro 
de 1962 

Desconhecido 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

-------- 

Válvula de conexão hidráulica danificada 
na decolagem. Destruição pelo sistema de 

segurança em T + 82 segundos.  

Midas 7 
9 de maio 
de 1963 

2.000 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

87,30 

O MIDAS 7 foi a primeira missão 
operacional e a primeira equipada com o 

sensor W-37. Durante suas seis semanas 
de operação, o MIDAS 7 registrou nove 
lançamentos de ICBM nos EUA, incluindo o 
primeiro lançamento de míssil detectado 
no espaço.  

ERS 7 
12 de junho 
de 1963 

Desconhecido 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

-------- O lançamento falhou.  

ERS 8 
12 de junho 
de 1963 

Desconhecido 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

-------- 
Falha no sistema hidráulico do Atlas 
seguido de perda de controle e destruição 

pelo sistema de segurança.  

Midas 9 
19 de julho 
de 1963 

2.000 
Point 
Arguello 

LV-3A Atlas-
Agena B 

88,40 
Sistema de alarme de defesa antimísseis. 
Não foi ejetado o subsatellite ERS 10.  

Midas 10 
9 de junho 
de 1966 

2.000 Vandenberg 
SLV-3 Atlas-
Agena D 

90,00 
Sistema de alarme de defesa antimísseis. 
Deixado em órbita de transferência.  

Midas 11 
19 de agosto 
de 1966 

2.000 Vandenberg 
SLV-3 Atlas-
Agena D 

89,70 Sistema de alarme de defesa antimísseis.  

Midas 12 
5 de outubro 
de 1966 

2.000 Vandenberg 
SLV-3 Atlas-
Agena D 

89,80 Sistema de alarme de defesa antimísseis.  

 
 
 

DSP 
 
O Programa de Apoio à Defesa (DSP) era o programa seguinte da Força Espacial 
dos EUA que operava os satélites de reconhecimento que formavam o principal 

componente do Sistema de Aviso Antecipado por satélite usado pelos Estados 
Unidos.  
 

Os satélites DSP, que eram operados pela 460ª Ala Espacial, detectavam 
lançamentos de mísseis ou naves espaciais e explosões nucleares usando 
sensores que detectavam as emissões infravermelhas dessas intensas fontes de 
calor. Durante a Operação Tempestade no Deserto, por exemplo, o DSP foi capaz 
de detectar os lançamentos de mísseis Scud iraquianos e oferecer alertas 
oportunos a civis e forças militares em Israel e na Arábia Saudita. 

 
Os satélites estavam em órbitas geossíncronas e eram equipados com sensores 
infravermelhos que operavam através de uma câmera Schmidt de grande 
angular. Todo o satélite girava para que o conjunto de sensores lineares no plano focal varresse a Terra seis vezes por 
minuto. 
 

Normalmente, os satélites DSP foram lançados nos foguetes Titan IVB com estágios superiores inerciais IUS – Inertial Upper 
Stage. No entanto, pelo menos um satélite DSP (DSP-16) foi lançado usando o ônibus espacial, o exemplo conhecido sendo o 
Atlantis na missão STS-44 (24 de novembro de 1991).   

 
O último satélite DSP conhecido (voo 23) foi lançado em 2007 a bordo do primeiro vôo operacional do foguete Delta IV Heavy, 
pois o Titan IV havia sido aposentado em 2005. Todos os 23 satélites foram construídos pela contratada principal Northrop 
Grumman Aerospace Systems, anteriormente TRW, em Redondo Beach, Califórnia.  
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A 460ª Cosmos Wing, com sede na Base Aérea de Buckley, Colorado, possui unidades, principalmente o 2º Esquadrão de 
Advertência Espacial, que operam satélites DSP e relatam informações de aviso, por meio de links de comunicações, aos 
centros de alerta antecipado NORAD e USSTRATCOM dentro do Complexo da Montanha Cheyenne, Colorado. Esses centros 
encaminham dados imediatamente para várias agências e áreas de operações em todo o mundo.   
 
A ala SBIRS do Comando Espacial da Força Aérea no Centro de Sistemas Espaciais e de Mísseis, AFB de Los Angeles, 
Califórnia, foi responsável pelo desenvolvimento e aquisição dos satélites.  
 
Havia cinco grandes programas de desenvolvimento nos satélites: 

 

Fase I, 1970-1973 

Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete Resultado 

DSP 1 (DSP SVN-1, OPS 5960) 06/11/1970 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso parcial 

DSP 2 (DSP SVN-3, OPS 3811) 05/05/1971 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

DSP 3 (DSP SVN-4, OPS 1570) 01/03/1972 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

DSP 4 (DSP SVN-2, OPS 6157) 12/06/1973 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

 
Fase II-1, 1975-1977 

Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete Resultado 

DSP 5 (DSP SVN-8, OPS 3165) 14/12/1975 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

DSP 6 (DSP SVN-7, OPS 2112) 26/06/1976 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

DSP 7 (DSP SVN-9, OPS 3151) 06/02/1977 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

 
Os satélites Fase II MOS / PIM podem ser distinguidos dos satélites DSP Fase II por três (em vez de dois) pacotes eletrônicos 
(localizados a 90 graus) na borda da seção cônica do satélite. 

Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete Resultado 

DSP 8 (DSP SVN-11, OPS 7484) 10/06/1979 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

DSP 9 (DSP SVN-10, OPS 7350) 16/03/1981 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

DSP 10 (DSP SVN-13, OPS 8701) 06/03/1982 Cabo Canaveral LC-40 Titan-3(23)C Sucesso 

DSP 11 (DSP SVN-12, OPS 7641) 14/04/1984 Cabo Canaveral LC-40 Titan-34D 
Transtage 

Sucesso 

 

As naves DSP Fase II – “Upgrade” foram posteriormente adaptadas e redesenhadas como 5R e 6R. Esses satélites foram 
reprojetados para melhorar o desempenho contínuo, iniciado com a alteração do „block‟ MOS / PIM, um sensor RADEC 
(detecção de radar) modificado e um novo sensor infravermelho primário. O desempenho dos satélites 5R e 6R incluiu uma 

resolução melhorada e um motor para uma melhor cobertura polar / global. O novo sensor infravermelho primário foi 
conhecido como Sensor Evolutionary Development ou SED. Agora, esse sensor infravermelho tinha um campo total de 6000 
detectores no plano focal, um aumento de 4000 detectores e fornecia um recurso Acima do Horizonte (ATH) para maior 
resolução e cobertura polar. 
 

DSP Fase II – “Upgrade” 

Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete Resultado 

DSP 12 (DSP SVN-6R, USA 7) 22/12/1984 CC LC-40 Titan-34D 
Transtage 

Sucesso 

DSP 13 (DSP SVN-5R, USA 28) 29/11/1987 CC LC-40 Titan-34D 
Transtage 

Sucesso 

 
Fase III: „DSP-1‟ - Modificação de melhoria de desempenho para satélite multi-órbita (MOS/PIM) 

Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete Resultado 

DSP 14 (DSP SVN-14, USA 39) 14/06/1989 Cabo Canaveral LC-41 Titan-4(02)A IUS Sucesso 

DSP 15 (DSP SVN-15, USA 65) 13/11/1990 Cabo Canaveral LC-41 Titan-4(02)A IUS  

Sucesso 

DSP 16 (DSP SVN-16, USA 75) 24/11/1991 CC Kennedy LC-39A Shuttle Atlantis (STS 44) Sucesso 

DSP 17 (DSP SVN-17, USA 107) 22/12/1994 Cabo Canaveral LC-40 Titan-4(02)A IUS  

Sucesso 

DSP 18 (DSP SVN-20, USA 130) 23/02/1997 Cabo Canaveral LC-40 Titan-4(02)B IUS  

Sucesso 

DSP 19 (DSP SVN-19, USA 142) 09/04/1999 Cabo Canaveral LC-41 Titan-4(02)B IUS  

Sucesso 

DSP 20 (DSP SVN-18, USA 149) 08/05/2000 Cabo Canaveral LC-40 Titan-4(02)B IUS  

Sucesso 
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DSP 21 (USA 159) 06/08/2001 Cabo Canaveral SLC-40 Titan-4(02)B IUS  

Sucesso 

DSP 22 (DSP SVN-22, USA 176) 14/02/2004 Cabo Canaveral SLC-40 Titan-4(02)B IUS  

Sucesso 

DSP 23 (USA 197) 11/11/2007 Cabo Canaveral SLC-37B Delta-4H  

Sucesso 

Mais recentemente, houve algum esforço no uso dos sensores infravermelhos dos DSPs como parte de um sistema de alerta 
antecipado para desastres naturais, como erupções vulcânicas e incêndios florestais.  
 
Características gerais 
Missão primária: detecção estratégica e tática de lançamento de mísseis 
Equipe do contratante: Northrop Grumman Aerospace Systems, anteriormente TRW (para o chassi do satélite) e Northrop 
Grumman Electronic Systems, anteriormente Aerojet Electronics Systems (para o sensor infravermelho) 
Peso: 2. 380 kg 
Altitude da órbita: 35.900 km 

Energia: Painéis solares que geravam 1. 485 watts 
Comprimento: 10 m em órbita; 8,5 m no lançamento 
Diâmetro: 6,7 m em órbita; 4,2 m no lançamento 

Último bloco de satélites: Satélites 18 a 23 
Custo unitário: US $ 400 milhões 
 
 

SBIRS 
 

O Sistema Infravermelho Espacial (SBIRS) é um sistema consolidado destinado a atender às necessidades de vigilância 
espacial infravermelha dos Estados Unidos durante as primeiras duas a três décadas do século XXI. O programa SBIRS foi 
projetado para oferecer recursos essenciais nas áreas de alerta de mísseis, defesa e caracterização do espaço de batalha via 
satélites em órbita terrestre geossíncrona (GEO), sensores hospedados em satélites em órbita altamente elíptica (HEO) e 

processamento e processamento de dados em Terra e ao controle. O software terrestre SBIRS integra programas de sensores 
infravermelhos da Força Aérea com novos sensores de infravermelho.  

 

https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/titan-402b.htm
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Os satélites SBIRS-GEO empregam o popular chassi A2100 da Lockheed, que tem sido usado em diversas aplicações 
comerciais e governamentais, operando nas órbitas geoestacionárias e nas órbitas médias. O A2100 foi usado por mais de 40 
missões e está disponível em diferentes versões, atendendo às necessidades específicas de cada missão em termos de 
dimensões e disponibilidade de energia, com a massa dos satélites variando entre 2. 000 e 6. 740 kg.  

A massa real dos satélites não foi divulgada, mas com base nas capacidades do veículo de lançamento Atlas V, pôde ser 
restringida de 4.200 a 4.900 kg.  

 
Estruturalmente, os satélites A2100 consistem em um cilindro central do qual os painéis estruturais se estendem e 

suportam todos os componentes. O tubo central contém os tanques de propulsão e serve como a principal estrutura de 
suporte de carga. As versões modernizadas do A2100 usam materiais compostos, bem como técnicas avançadas de 

fabricação, como impressão 3D. No projeto, o A2100 possui menos componentes que outras plataformas de satélite, o que 
reduz o custo e a complexidade gerais.  

 
Montados na estrutura central estão painéis compostos que mantêm os vários subsistemas do satélite, totalizando 70 

caixas para os sistemas elétricos, de comando e de dados e de comunicações do A2100. Na seção traseira da espaçonave, o 
sistema de propulsão está instalado enquanto o lado apontado para a Terra hospeda a carga útil, incluindo instrumentos e 
sistema de comunicação. Um par de painéis solares de arsenieto de gálio fornece cerca de 3kW de energia com uma bateria 
de 100 Amp-hora responsável pelo armazenamento de energia.  

 
O sistema de propulsão dos satélites da classe A2100 normalmente armazena um pouco menos de 2,5 toneladas de 

propelentes - óxidos mistos de nitrogênio e hidrazina -  com hélio utilizado como gás pressurizador do tanque. Os satélites 
SBIRS-GEO são alimentados por um motor principal LEROS-1 da Moog ISP. Opera com um impulso de 458 Newtons e gera um 
impulso específico de 324 segundos, embora esse impulso dependa das condições de entrada do propelente (pressão, 
proporção da mistura) e possa variar entre 386 e 470 N. O LEROS-1c alimentado por pressão tolera pressões câmara de 13 a 
20 bar e uma proporção de mistura de 0,78 a 0,85. O conjunto do motor tem 29 centímetros de diâmetro e 53 centímetros de 
comprimento, com uma massa de 4,3 kg.  

 
O controle de atitude durante as fases propulsivas e as manobras de manutenção de estação são realizados por 

propulsores menores de controle e rodas de reação servem como o principal atuador de atitude durante operações nominais 
do satélite. A determinação da atitude usa sensores estelares, sensores Terra/Sol e sistemas de medição inercial para 
oferecer uma precisão de indicação melhor que 0,05 graus.  

 

A carga útil SBIRS-GEO é composta por dois instrumentos altamente sofisticados - um sensor de varredura e um sensor de 
olhar fixo, ambos sensíveis na faixa de comprimento de onda infravermelha. O sensor de varredura fornece observação 
contínua e vigilância para detecção de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais, enquanto o sensor de observação 
tem uma sensibilidade mais alta e uma taxa de revisitação mais rápida para detectar a baixa assinatura de mísseis balísticos 
de curto alcance.  

 
Como instrumentos de detecção por infravermelho, ambos podem captar desastres naturais, como grandes incêndios 

florestais e erupções vulcânicas, além de eventos que ocorrem na atmosfera superior, como reentrada de detritos espaciais. 

Os sensores duplos podem ser executados individualmente, permitindo que o satélite forneça rápida e repetidamente 
varreduras globais da atividade de infravermelho, mantendo simultaneamente os sensores de observação acionados em uma 
ou várias etapas entre áreas específicas de interesse.  

 
Uma grande máscara de luz extensível protege os sensores sensíveis à luz solar direta. Ambos os instrumentos empregam 

telescópios curtos Schmidt, que oferecem um amplo campo de visão e baixas aberrações ópticas, incluindo um espelho 
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primário esférico, lentes corretivas esféricas e um elemento detector colocado no ponto focal do telescópio. O SBIRS cobre 

três bandas de infravermelho - um canal de ondas curtas, um canal de onda média e um canal para escanear o solo.  
 
Em janeiro de 2018, foram lançados dez satélites com cargas úteis SBIRS ou STSS: GEO-1 (USA-230, 2011), GEO-2 (USA-241, 

2013), GEO-3 (USA-273, 2017 ), GEO-4 (USA-282, 2018), HEO-1 (USA-184, 2006), HEO-2 (USA-200, 2008), HEO-3 (USA-259, 
2014), STSS-ATRR ( USA-205, 2009), STSS Demo 1 (USA-208, 2009) e STSS Demo 2 (USA-209, 2009). O contrato de 
fabricação dos GEO-5 e GEO-6 foi concedido em 2014, com os dois satélites programados para entrega à Força Aérea em 
2022.  

 

Com base em suas experiências com o lançamento de mísseis de teatro de curto alcance pelo Iraque durante a Guerra do 
Golfo Pérsico de 1991, o Departamento de Defesa concluiu que eram necessárias capacidades expandidas de aviso de mísseis 
de teatro e começou a planejar um sensor de satélite infravermelho aperfeiçoado que apoiaria operações de alerta e defesa 
de mísseis balísticos de longo alcance, estratégicos e de curto alcance. Em 1994, o DoD estudou a consolidação de vários 
requisitos de infravermelho, como aviso e defesa de mísseis balísticos, inteligência técnica e caracterização do espaço de 
batalha, e selecionou o SBIRS para substituir e aprimorar os recursos fornecidos pelo Programa de Apoio à Defesa.  

 
O DoD já havia tentado substituir o Programa de Apoio à Defesa por: 
 
Um sistema de alerta avançado no início dos anos 80 

Um sistema de vigilância e rastreamento “Boost” no final dos anos 80 
Um sistema de alerta antecipado de acompanhamento no início dos anos 90 
 
De acordo com o Government Accountability Office (GAO), essas tentativas falharam devido a problemas de tecnologia 

imatura, alto custo e acessibilidade. O SBIRS deveria usar tecnologias de infravermelho mais sofisticadas que o DSP para 
aprimorar a detecção de lançamentos de mísseis balísticos estratégicos e o desempenho da função de rastreamento de 
mísseis.  

 
O contrato original consistia em dois sensores em alta órbita (HEO) e 2 a 3 sensores em geoestacionária - GEO, com a 

opção de comprar um total de cinco GEOs. Um complemento de satélites em órbita terrestre baixa (LEO) foi planejado como 

parte do programa (“SBIRS Low”), mas isso foi transferido para o programa STSS.  
 
O SBIRS continua lutando com excedentes de custos, ocorrendo violações de Nunn-McCurdy em 2001 e 2005. (A emenda 

Nunn-McCurdy introduzida pelo senador Sam Nunn e pelo congressista Dave McCurdy na Lei de Autorização de Defesa dos 
Estados Unidos em 1982 e tornada permanente em 1983, foi projetada para reduzir o crescimento de custos nos programas 
americanos de aquisição de armas.) Em setembro de 2007, o custo esperado do projeto havia aumentado para US $ 10,4 
bilhões. Em dezembro de 2005, após a terceira violação do SBIRS à Nunn-McCurdy, o governo decidiu continuar com o GEO 
4 e 5, com a opção de comprar o contingente do GEO 3 com base no desempenho dos dois primeiros.  

O SBIRS High (também chamado apenas de SBIRS ) consiste em quatro satélites dedicados operando em órbita 

geossíncrona e sensores em dois satélites hospedeiros operando em uma órbita altamente elíptica. O SBIRS High substituirá 
os satélites do Programa de Apoio à Defesa e tem como objetivo principal oferecer recursos aperfeiçoados de alerta de 
mísseis balísticos estratégicos. O SBIRS High GEO 1 foi lançado em 7 de maio de 2011. Dois sensores SBIRS hospedados em 
dois satélites secretos em órbita altamente elíptica já foram lançados, provavelmente como parte dos lançamentos NROL-22 
(EUA 184) e NROL-28 (USA 200) em 2006 e 2008. Os USA 184 e USA 200 são considerados por analistas como satélites 
ELINT na família JUMPSEAT e TRUMPET; Foi relatado que o TRUMPET carregava um sensor infravermelho chamado 
HERITAGE.  

O contratante principal do SBIRS é a Lockheed Martin, com a Northrop Grumman como a principal subcontratada. A 
Lockheed Martin também fornece o satélite para o SBIRS GEO. A implantação esperada do sistema foi adiada de dezembro de 
2009 a 2011 devido a problemas com a fabricação da Lockheed nos componentes do sistema, incluindo problemas de 

software não resolvidos e várias juntas de solda rachadas em um conjunto de giroscópio adquirido por subcontrato na 
primeira nave espacial sendo construída.  

 
De acordo com um relatório, os dois primeiros SBIRS GEO entraram em operação em 2013. O GEO-3 foi lançado em 20 de 

janeiro de 2017 e o SBIRS GEO-4 foi lançado com sucesso em 20 de janeiro de 2018. Em 2017, a Força Aérea solicitou US $ 
1,4 bilhão no ano fiscal de 2018 para o SBIRS e fundos para compras antecipadas do SBIRS 7 e 8. Enquanto US $ 643 milhões 
em financiamento foram cedidos no ano fiscal de 2019, o financiamento para os SBIRS 7 e 8 foi eliminado em favor de um 
novo programa chamado Next Generation Overhead Persistent Infrared. Restavam planos para lançar o SBIRS 5 em 2021 e o 
SBIRS 6 em 2022.  

 

SBIRS-GEO 
O SBIRS-GEO (Geoestacionário) é o componente geoestacionário do SBIRS-High, que substituirá o sistema DSP de satélites 

de alerta antecipado ao dar aviso antecipado para lançamentos de mísseis balísticos. 
Os sensores SBIRS são projetados para fornecer maior flexibilidade e sensibilidade do que o DSP e podem detectar sinais 

infravermelhos de onda curta e expansão de onda média, permitindo que o sistema execute um conjunto mais amplo de 
missões. Esses recursos aprimorados resultarão em precisão de previsão aprimorada para combatentes estratégicos e táticos 
globais. 

A espaçonave SBIRS-GEO é uma plataforma A2100M estabilizada em 3 eixos com um sensor de varredura por 
infravermelho persistente aéreo (o Overhead Persistent Infrared - OPIR) e um sensor de observação. A indicação do sensor é 
realizada com espelhos apontadores dentro dos telescópios. O sensor de digitalização do tipo GEO dará um tempo de 
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revisitação menor que o DSP em todo o seu campo de visão, enquanto o sensor de olhar fixo será usado para operações de 
olhar fixo ou dedicado em áreas menores. 

 

SBIRS-GEO 
Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete 

SBIRS-GEO 1 (SV 1, USA 230) 07/05/2011 Cabo Canaveral  SLC-41 Atlas-5(401) 

SBIRS-GEO 2 (SV 2, USA 241) 19/03/2013 Cabo Canaveral  SLC-41 Atlas-5(401) 

SBIRS-GEO 3 (SV 4, USA 273) 21/01/2017 Cabo Canaveral  SLC-41 Atlas-5(401) 

SBIRS-GEO 4 (SV 3, USA 282) 20/01/2018 Cabo Canaveral  SLC-41 Atlas-5(411) 

 

SBIRS-GEO 5 & 6 (projeto) 
A espaçonave SBIRS-GEO 5 e 6 será um satélite estabilizado em três eixos com um sensor de varredura por infravermelho 

aéreo OPIR e um sensor de observação. A indicação do sensor será realizada com os mesmos espelhos apontadores dentro 
dos telescópios.  

 

Trumpet 4, 5 / SBIRS HEO-1, 2 
 

A espaçonave provavelmente substitui os satélites Trumpet SIGINT operando em uma órbita Molniya. Como nenhum 
nome é conhecido, eles são referidos aqui como "Trumpet Follow On". 

É provável que esses satélites usem uma antena parabólica grande para coletar sinais. Os avanços nas tecnologias de 
antena e eletrônica permitiram uma grande redução de tamanho em comparação com os antecessores do Trumpet. Ao 
contrário da série SDS-3 de satélites de retransmissão, eles são colocados diretamente na órbita Molniya, enquanto o SDS-3 
foi colocado inicialmente em uma órbita de transferência intermediária mais baixa. 

 

Trumpet 4/5 
Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete 

Trumpet 4 (USA 184, NROL 22, 

SBIRS HEO-1, TWINS A) 

28/06/2006 Vandenberg SLC-6 Delta-4M+(4,2)  

Trumpet 5 (USA 200, NROL 28, 
SBIRS HEO-2, TWINS B) 

13/03/2008 Vandenberg SLC-3E Atlas-5(411) 

 

Trumpet 6, 7 / SBIRS HEO-3, 4 
A espaçonave é provavelmente a próxima geração dos satélites Trumpet e 'Trumpet-F / O SIGINT operando na órbita tipo 

Molniya. Como nenhum nome é conhecido, eles são referidos geralmente como "Trumpet Follow On 2". 

É provável que esses satélites usem uma antena parabólica grande e desdobrável para coletar sinais. Um funcionário 
informou que, embora o satélite compartilhe o mesmo nome com seus precursores, é quase 90% diferente em termos de 
tecnologia. 

Trumpet 6, 7 
Satélite Data de lançamento Local de lançamento Foguete 

Trumpet 6 (USA 259, NROL 35, 
SBIRS HEO-3) 

13/12/2014 Vandenberg SLC-3E Atlas-5(541) 

Trumpet 7 (USA 278, NROL 42, 
SBIRS HEO-4) 

24/09/2017 Vandenberg SLC-3E Atlas-5(541) 

 
 

Escritório Nacional de Reconhecimento 
 

O National Reconnaissance Office (NRO) é membro da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos e uma agência do 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A NRO é considerada, juntamente com a Agência Central de Inteligência (CIA), 
Agência Nacional de Segurança (NSA), a Agência de Inteligência de Defesa (DIA) e Agência Nacional de Inteligência 
Geoespacial (NGA), uma das cinco maiores agências de inteligência dos EUA. A NRO está sediada em Chantilly, Virgínia, a 3,2 
km ao sul do Aeroporto Internacional Washington Dulles.  

 
Ele projeta, constrói, lança e opera os satélites de reconhecimento do governo federal dos EUA e gerencia a inteligência 

de satélite para várias agências governamentais, particularmente inteligência de sinais para a NSA, inteligência de imagens 
para a NGA e medição e inteligência de medição e assinatura para a DIA.  

 
O diretor da NRO se reporta ao diretor de inteligência nacional e ao secretário de defesa. A força de trabalho federal da 

NRO é uma organização híbrida composta por cerca de 3.000 funcionários, incluindo pessoal da NRO, Força Aérea, Exército, 
CIA, NGA, NSA e Marinha. Um relatório da comissão bipartidária de 1996 descreveu o NRO como tendo de longe o maior 
orçamento de qualquer agência de inteligência, realizando a maior parte de seu trabalho através de dezenas de milhares de 
contratados de defesa.  

 

https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-401.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-401.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-401.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-411.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/delta-4m42.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-411.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-541.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-541.htm
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Naves espaciais do NRO 
A NRO mantém quatro principais constelações de satélites: 
Constelação NRO SIGINT 
Constelação NRO GEOINT 

Constelação do NRO Communications Relay 
Constelação de reconhecimento 
 
As espaçonaves do NRO incluem:  
 
Satélites de fotorreconhecimento 
O NRO englobou as séries Keyhole 

KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-4A, KH-4B Corona (1959-1972) 

KH-5 - Argon (1961)-1962) 

KH-6— Lanyard (1963) 

KH-7 - Gambit (1963-1967) 53  

KH-8 - Gambit (1966-1984) 

KH-9 - Hexagon e Big Bird (1971-1986) 

KH-10 - Dorian (cancelado) 

KH-11 - Kennan (ou Kennen), Cristal, Cristal Melhorado, Ikon e Sistema CRISTAL Melhorado Evoluído (1976-2013) 

Samos (1960-1962) 
Misty/Zirconic 
 
Sistema de imagem aperfeiçoado 
Electo-óptico de última geração (NGEO), sistema modular, projetado para melhorias incrementais (em desenvolvimento).  
 
Radar de Inteligência geodética - GEOINT 

Lacrosse/Onix - imagem por radar  

TOPAZ (1-5) e TOPAZ Block 2  
 
SIGINT 

Samos-F - SIGINT (1962-1971) 

Poppy - Programa ELINT (1962-1971) continuando o GRAB do Laboratório de Pesquisa Naval (1960-1961) 

Jumpseat (1971)-1983) e Trumpet (1994-2008) - SIGINT 

Canyon (1968-1977), Vortex/Chalet (1978-1989) e Mercury (1994-1998) - SIGINT incluindo COMINT 

Riolite/Aquacade (1970-1978), Magnum/Orion (1985-1990) e Mentor (1995-2010) - SIGINT 
NEMESIS (Alta Altitude)  
ORION (Alta Altitude)  
RAVEN (Alta Altitude)  
INTRUDER (Baixa Altitude)  
Programa de reposição de alta altitude SIGINT (SHARP) 
 

Comunicações espaciais 
Quasar, Relay  

NROL-1 a NROL-66 - vários satélites secretos.  
 

Esta é uma lista de designações NRO Launch (NROL). Essas missões são geralmente classificadas, de modo que seus 
propósitos e elementos orbitais exatos não são publicados. No entanto, astrônomos amadores conseguiram observar a 
maioria dos satélites, e informações vazadas levaram à identificação de muitas das cargas úteis. 
 

Nome do 
satélite 

Designação 
Data de 
lançamento 

Local de 
lançamento 

Foguet
e 

Tipo de 
órbita 

Projeto Função Status Resultado 

Nemesis  USA-179  
Agosto 31, 
2004 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC

-36A  

Atlas 

IIAS  

Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Quasar  Comunicações  Ativo 
 

 
USA-129 

Dezembro 
20, 1996 

VAFB, SLC-
4E 

Titan IV  LEO 
KH-11  Fotoreconhecimento 

Reentrou 
em Abril 

24, 2014  
 

 
USA-133 

Outubro 24, 
1997 

VAFB, SLC-
4E 

Titan IV  LEO 
Lacrosse 

Inteligência 
eletrônica  

Ativo 
 

Oscar USA-136 
Novembro 
8, 1997 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC

Titan 
IV/Centa
ur 

Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Trumpet  

Inteligência 
eletrônica  

Ativo 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36A
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36A
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_Kennan
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacrosse_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(rocket_stage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(rocket_stage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Trumpet_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
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-41 

Capricorn

  
USA-137  

janeiro 29, 
1998 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-36A 

Atlas IIA 
Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Quasar  Comunicações Ativo 
 

Jack USA-139  
Maio 9, 
1998 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-40 

Titan 
IV/Centa
ur 

GSO  
Orion 

Inteligência 
eletrônica    

Elwood N/A 
Agosto 12, 
1998 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Titan 
IV/Centa
ur 

GSO (plan
ejado) 

Mercury  

Inteligência 
eletrônica  

Destruído 

Foguete 
autodestruido 

em T+40s. 

 
USA-140, 
USA-141 

Outubro 3, 
1998 

VAFB, LC-
576E 

Taurus  
1110 

LEO 
STEX  Tecnologia 

 

Experimento 
TEX ejetado em 
16/01/1999 
catalogado 
como USA-141. 

 

USA-
144  

Maio 22, 
1999 

VAFB, SLC-

4E  

Titan 

IVB   
Misty  Fotoreconhecimento 

 

Primeiro  Titan 
IV-B lançado de 
VAFB. 

Ursa 

Major  
USA-155  

Dezembro 
6, 2000 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC

-36A  

Atlas 

IIAS  
GSO  Quasar  Comunicações  Ativo 

 

Onyx / 
Vega 

USA-152 
Agosto 17, 
2000 

VAFB, SLC-
4E 

Titan 
IVB 

LEO 
Lacrosse 

Reconhecimento 
por radar 

Ativo 
 

Aquila  USA-162  
Outubro 11, 
2001 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC

-36B  

Atlas 

IIAS  
GSO  Quasar  Comunicações Ativo 

 

Gemini  USA-160  
Setembro 8, 
2001 

VAFB, SLC-

3E  

Atlas 

IIAS  
LEO  Intruder  

Reconhecimento 

naval  
Ativo Dois satélites 

 
USA-161 

Outubro 5, 
2001 

VAFB, SLC-
4E 

Titan 
IVB 

LEO 
KH-11  

Reconhecimento 
óptico 

Reentrou  
em 2014  

 
USA-237 

Junho 29, 
2012 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-37B 

Delta IV 
Heavy 
(primeir

o  RS-
68A 
upgrade
) 

GSO  
Mentor(*) 

Inteligência 
eletrônica 

Ativo *  ou sucessor 

Prometheus USA-182  
Abril 30, 
2005 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-40 

Titan 
IVB 

LEO 
Lacrosse 

Reconhecimento 
por radar 

Ativo 
 

GeoLITE  USA-158  
Maio 18, 
2001 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC

-17B  

Delta 

II 7925-

9.5  
GSO  GeoLITE  

Tecnologia 
(demonstração) 

Ativo 
 

Libra  USA-173  
Dezembro 
2, 2003 

VAFB, SLC-

3E  

Atlas 

IIAS  
LEO  Intruder  

Reconhecimento 

naval  
Ativo Dois satélites  

Homer  USA-171  
Setembro 9, 
2003 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-40 

Titan 
IVB-
Centaur 

GSO  
Orion 

Inteligência 
eletrônica  

Ativo 
 

 
USA-186  

Outubro 19, 
2005 

VAFB, SLC-
4E 

Titan 
IVB 

LEO 
KH-11  Fotorreconhecimento Ativo 

Ultimo 
lançamento do 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36A
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36A
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-40
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(rocket_stage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(rocket_stage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(rocket_stage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(rocket_stage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/LC-576E
https://en.wikipedia.org/wiki/LC-576E
https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_(rocket)
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/STEX
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-144
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-144
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Misty_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36A
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36A
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36B
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-36B
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_IIAS
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_IIAS
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ocean_Surveillance_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_Kennan
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-37B
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-37B
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-68
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-68
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-40
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacrosse_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-17B
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-17B
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GeoLITE&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ocean_Surveillance_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-40
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(rocket_stage)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-4E
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_Kennan
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Titan 

 
USA-193  

Dezembro 
14, 2006 

VAFB, SLC-

2W  

Delta 

II 7920-

10  
LEO  

Não 
revelado 

Não revelado 

Falhou 
em 
órbita 

Falhou logo 
após o 
lançamento; 
Destruído por 

um ASAT em 
21 de Fevereiro 
de 2008. 

 
USA-184  

Junho 28, 
2006 

VAFB, SLC-
6 

Delta 

IV M+ (4
,2) 

Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Improved 

Trumpet  

Inteligência 
eletrônica  

Ativo 
 

Canis 

Minor  
USA-181  

Fevereiro 3, 
2005 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-36B 

Atlas 
IIIB 

LEO Intruder  
Reconhecimento 
naval 

Ativo Dois satélites 

Scorpius  USA-198  
Dezembro 
10, 2007 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Atlas 

V 401 

Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Quasar  Comunicações Ativo 
 

Altair USA-234  

Abril 3, 
2012 

VAFB, SLC-
6 

Delta 

IV M+(5,
2) 

LEO 
retrógrada 

Topaz  

Reconhecimento 
por radar 

Ativo 
 

 
USA-202  

janeiro 18, 
2009 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-37B 

Delta IV 
Heavy 

GSO  
Orion 

Inteligência 
eletrônica  

Ativo 
 

Gryphon  USA-227  

Março 11, 
2011 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-37B 

Delta 

IV M+ (4
,2) 

GSO  
Quasar  Comunicações Ativo 

 

 
USA-200  

Março 13, 
2008 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 411 

Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Improved 

Trumpet  

Inteligência 
eletrônica  

Ativo 
 

Pyxis  USA-194  
Junho 15, 
2007 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Atlas 

V 401  
LEO Intruder  

Reconhecimento 
naval 

Ativo 

Dois satélites 
Corte 
prematuro do 

2º estágio. Vida 
útil encurtada 
pela 
necessidade de 
alterar a órbita 

 
USA-223  

Novembro 
21, 2010 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-37B 

Delta IV 
Heavy 

GSO  
Orion 

Inteligência 
eletrônica  

Operacio
nal  

 
USA-252  

Maio 22, 
2014 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Atlas 

V 401 
GSO  

Quasar  Comunicações Ativo 
 

Odin USA-229  

Abril 15, 
2011 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 411 
LEO 

Intruder SIGINT Naval Operacional Dois satélites 

Jacquelyn USA-259  

Dezembro 
13, 2014 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 541 

Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Trumpet (3

ª  geração) 

Inteligência 
eletrônica  

Ativo 

Primeiro  voo 
do motor 
RL10C-1 do 
estágio Centaur 

 
USA-238  

Setembro 
13, 2012 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 401 
LEO 

Intruder SIGINT  Lançado 
Dois satélites 
com a mesma 
designação 

 
USA-268 

Junho 11, 
2016 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Delta IV 
Heavy 

GSO  
Orion SIGINT  Lançado 

Possivelmente 

o 7º 

satélite Mentor

https://en.wikipedia.org/wiki/USA-193
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-2W
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-2W
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-satellite_weapon
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-184
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV
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Station, SLC
-37B 

/Orion 

Drake USA-236 
Junho 20, 
2012 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Atlas 

V 401 
GSO  

Quasar  Comunicações Ativo 
 

 
USA-247  

Dezembro 
6, 2013 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 501 
LEO 

Topaz  

Reconhecimento 
por radar 

Ativo 
 

Gladys USA-215  

Setembro 
21, 2010 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 501 

LEO (retro
grade) 

1058 × 

1072 km 

Topaz  

Reconhecimento 
por radar 

Operacio
nal  

 
USA-278 

Setembro 
24, 2017 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 541 

Órbita 
Molniya 
(HEO)  

Trumpet(3ª 
geração) 

Inteligência 
eletrônica  

Lançado 
 

 
USA-267  

Fevereiro 
10, 2016 

VAFB, SLC-
6 

Delta 

IV M(5,2
) 

LEO (retro
grade) 
1084 x 

1086 km 
x 123° 

Topaz  

Reconhecimento 
por radar 

Lançado 
 

 
USA-281 

janeiro 12, 
2018 

VAFB, SLC-
6 

Delta 

IV M  
(5,2) 

LEO (retro
grade) 

Topaz  

Reconhecimento 
por radar 

Lançado 
 

Betty USA-224  

janeiro 20, 
2011 

VAFB, SLC-
6 

Delta IV 
Heavy 

LEO 239 x 

1005 km 
KH-11  Fotoreconhecimento 

Operacio
nal  

 
USA-279 

Outubro 15, 
2017 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Atlas 

V 421 
GSO  Quasar 21 Comunicações Lançado 

 

 
USA-264 

Outubro 8, 
2015 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 401 

LEO 1000 x 

1200 km x 

63.4° 
Intruder 

Inteligência 

eletrônica Naval  
Lançado 

Dois satélites 
secretos (NROL-
55) e 

13 cubesats. 

Spike USA-269  

Julho 28, 
2016 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Atlas 

V 421 
GSO  Quasar 20 Comunicações Lançado 

 

 
USA-245  

Agosto 28, 
2013 

VAFB, SLC-
6 

Delta IV 
Heavy 

LEO KH-11  Fotoreconhecimento Lançado 
 

 
USA-225  

Fevereiro 6, 
2011 

VAFB, SLC-
8 

Minotau
r I 

LEO 
RPP Tecnologia 

Operacio
nal  

 
USA-250  

Abril 10, 
2014 

Cape 
Canaveral 
Air Force 

Station, SLC
-41 

Atlas 

V 541    
Lançado 

 

 
USA-290 

Janeiro 19, 
2019 

VAFB, SLC-
6 

Delta IV 
Heavy 

LEO 
KH-11  Fotoreconhecimento Lançado 

 

 
USA-276 

Maio 1, 
2017 

KSC, LC-
39A 

Falcon 
9 Full 
Thrust  

LEO  
  

Lançado 
 

 
USA-274 

Março 1, 
2017 

VAFB, SLC-
3E 

Atlas 

V 401 
LEO Intruder 8 

Reconhecimento 
naval 

Lançado 

Dois satélites 
dividindo a 
mesma 
designação 

 
USA-294 

31 janeiro 
2020 

Mahia, LC-
1A 

Electron LEO 

 
Tecnologia Lançado 

 

 

USA-301 
USA-302 
USA-303 

13 Junho 
2020 

Mahia, LC-
1A 

Electron 

   
Lançado 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-37B
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-37B
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-247
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Imagery_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-215
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-215
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Imagery_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Trumpet_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=USA-267&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Imagery_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Imagery_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Imagery_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-224
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_Kennan
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ocean_Surveillance_System
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/ELINT
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval
https://en.wikipedia.org/wiki/Cubesat
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=USA-269&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosynchronous_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-245
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_Kennan
https://en.wikipedia.org/wiki/USA-225
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-8
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Minotaur_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Minotaur_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapid_Pathfinder_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=USA-250&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral_Air_Force_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-41
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV_Heavy
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_Kennan
https://en.wikipedia.org/wiki/KH-11_Kennan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Space_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/LC-39A
https://en.wikipedia.org/wiki/LC-39A
https://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9_Full_Thrust
https://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9_Full_Thrust
https://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9_Full_Thrust
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-3E
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ocean_Surveillance_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab_Launch_Complex_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab_Launch_Complex_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab_Electron
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab_Launch_Complex_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab_Launch_Complex_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab_Electron


HOMEM DO ESPAÇO - COMPENDIUM SATÉLITES MILITARES Pág 82 

 

Lacrosse  
 
Ou Onyx, é mais uma série de satélites de reconhecimento de imagem por radar terrestre operados pelo NRO. 
Os satélites Lacrosse usam o radar de abertura sintética como seu principal instrumento de imagem. É capaz de ver através 

da cobertura de nuvens e seu „olhar‟ também tem alguma capacidade de penetrar no solo. O nome Lacrosse era usado para 
se referir a todas essas espaçonaves de espionagem orbital, enquanto há outro nome, Onyx, que às vezes era usado para se 
referir às três unidades mais recentes. Cinco naves espaciais Lacrosse foram lançadas e três estavam em órbita a partir de 

2015.  
A existência dos satélites de 
reconhecimento de imagens por 
radar terrestre Lacrosse não foi 
oficialmente confirmada por um 
longo tempo, sua existência foi 

desclassificada apenas em 2008.  
Embora não tenha sido 
oficialmente confirmado pela NRO 
ou pelo Governo dos Estados 
Unidos antes de 2008, havia 
evidências generalizadas 
apontando para sua existência, 
incluindo um anúncio da NASA. Em 

julho de 2008, a própria NRO desclassificou a existência de sua constelação de satélites por radar de abertura sintética 
(SAR).  

 
De acordo com o almirante ex-diretor de inteligência central Stansfield Turner, o Lacrosse teve suas origens em 1950, 
quando houve uma disputa entre a Agência Central de Inteligência e a Força Aérea dos EUA sobre se um satélite de 
reconhecimento óptico/radar combinado (a proposta da CIA) ou um radar somente (a proposta da USAF) deveria ser 
desenvolvido - e foi resolvida em favor da USAF.  
O Lacrosse usa o radar de abertura sintética como seu principal instrumento de imagem. É capaz de enxergar através da 
cobertura de nuvens e como já dito também possui alguma capacidade de penetrar no solo, embora existam instrumentos 
mais poderosos colocados no espaço para esse fim específico. Acredita-se que as primeiras versões usassem o Sistema de 
Satélite de Rastreamento e Retransmissão de Dados (TDRSS) para retransmitir imagens para uma estação terrestre em White 
Sands, Novo México. Há algumas indicações de que outros satélites de retransmissão podem agora estar disponíveis para uso 

com o Lacrosse. O nome Lacrosse era usado para se referir a todas as variantes, enquanto Onyx às vezes era usado para se 
referir às três unidades mais recentes.  
 
Um radar típico (detecção de rádio e alcance) mede a força e o tempo de ida e volta dos sinais de microondas emitidos por 
uma antena de radar e refletidos em uma superfície ou objeto distante. A antena de radar transmite e recebe alternadamente 
pulsos em determinados comprimentos de onda de microondas (na faixa de 1 cm a 1 m, o que corresponde a uma faixa de 
frequência de cerca de 300 MHz a 30 GHz) e polarizações (ondas polarizadas em um único plano vertical ou horizontal).  
 
Para um sistema de radar de imagem, cerca de 1500 pulsos de alta potência por segundo são transmitidos em direção ao 

alvo ou à área de imagem, com cada pulso tendo uma duração de pulso (largura de pulso) de tipicamente 10-50 
microssegundos (ms). O pulso normalmente cobre uma pequena faixa de frequências, centralizada na frequência selecionada 
para o radar. Na superfície da Terra, a energia no pulso do radar é dispersa em todas as direções, com algumas refletidas de 
volta para a antena. Esse retroespalhamento retorna ao radar como um eco mais fraco e é recebido pela antena em uma 
polarização específica (horizontal ou vertical, não necessariamente o mesmo que o pulso transmitido), dado que o pulso do 
radar viaja na velocidade da luz. 
 
A largura de banda de pulso escolhida determina a resolução na direção da faixa (cross-track). Uma maior largura de banda 
significa uma resolução mais fina nesta dimensão. O comprimento da antena do radar determina a resolução na direção do 
azimute (ao longo da trilha) da imagem: quanto maior a antena, mais fina será a resolução nesta dimensão.  

 
O radar de abertura sintética (SAR) refere-se a uma técnica usada para sintetizar uma antena muito longa combinando sinais 
(ecos) recebidos pelo radar à medida que ele se move ao longo de sua rota de vôo. “Abertura” significa a abertura usada para 
coletar a energia refletida usada para formar uma imagem. No caso de uma câmera, essa seria a abertura do obturador; para 
radar é a antena. Uma “abertura sintética” é construída movendo uma „abertura‟ ou antena real através de uma série de 
posições ao longo da pista de vôo.  
 
À medida que o radar se move, um pulso é transmitido em cada posição; os ecos de retorno passam pelo receptor e são 
gravados em uma 'loja de ecos'. Como o radar está se movendo em relação ao solo, os ecos retornados são alterados pelo 
Doppler (negativamente quando o radar se aproxima de um alvo; positivamente quando ele se afasta). Comparar as 

frequências deslocadas com Doppler com uma frequência de referência permite que muitos sinais retornados sejam focados 
em um único ponto, aumentando efetivamente o comprimento da antena que está gerando imagens nesse ponto específico. 
Essa operação de foco, comumente conhecida como processamento SAR, agora é feita digitalmente em sistemas de 
computador rápidos. O truque no processamento de SAR é corresponder corretamente à variação na frequência do Doppler 
para cada ponto da imagem. 
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O radar de abertura sintética é agora uma técnica madura usada para gerar imagens nas quais detalhes finos podem ser 
resolvidos. Os SARs oferecem recursos exclusivos como uma ferramenta de imagem. Como eles fornecem sua própria 
iluminação (os pulsos do radar), eles podem criar imagens a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente da 
iluminação do sol. E como os comprimentos de onda do radar são muito maiores que os da luz visível ou infravermelha, os 
SARs também podem “ver” através de condições nubladas e empoeiradas que os instrumentos visíveis e infravermelhos não 
podem.  
 
As imagens de radar são compostas por muitos pontos ou elementos de imagem, os pixels. Cada pixel na imagem do radar 
representa o retrodispersor do sinal para aquela área no solo: áreas mais escuras na imagem representam retrodispersão 

baixa, áreas mais brilhantes representam retrodispersão alta. Características brilhantes significam que uma grande fração da 
energia do radar foi refletida de volta ao radar, enquanto características escuras implicam que muito pouca energia foi 
refletida.  
 

Lacrosse 

Nome 
Data de 

lançamento 
(UTC) 

Veículo de 
lançamento 

Local de 
lançamento 

Designação  Órbita Reentrada Observações 

USA-

34 

2 de 
dezembro de 

1988 

Nave 
espacial 
Atlantis 
(STS-27) 

KSCLC-39B N/D 
437 km × 

447 km × 

57,0 ° 

25 de 
março de 

1997 
 

USA-
69 

8 de março 
de 1991 

Titan IV 
(403) A 

VAFB SLC-4E N/D 

420 km × 

662 km × 
68,0 ° 

26 de 
março de 
2011 

Primeiro lançamento do 
Titan IV de Vandenberg 

USA-

133 

24 de outubro 

de 19970 

Titan IV 

(403) A 
VAFB SLC-4E NROL-3 

666 km × 

679 km × 
57,0 ° 

Em órbita 
 

USA-
152 

17 de agosto 
de 2000 

Titan IV 
(403) B 

VAFB SLC-4E NROL-11 

695 km × 

689 km × 
68,0 ° 

Em órbita 

Após a órbita inicial, 
pequenos ajustes foram 
feitos, enviando-o para 675 

km × 572 km × 68,1 °.  

USA-
182 

30 de abril de 
2005 

Titan IV 
(403) B 

CCAFS SLC-
40 

NROL-16 

712 km × 

718 km × 
57,0 ° 

Em órbita 
Lançamento final do Titan 
em Cabo Canaveral 

 CCAFS - Cape Canaveral Air Force Station 
 

 

KH-11 KENNEN  
 
Posteriormente renomeado 
CRYSTAL, Evolved Enhanced 
CRYSTAL System, e com o 
codinome „1010‟ e „Key Hole‟ era 
um tipo de satélite de 
reconhecimento lançado pela 

primeira vez pelo National 
Reconnaissance Office em 
dezembro de 1976. Fabricado pela 
Lockheed em Sunnyvale, Califórnia, 
o KH-11 foi o primeiro satélite 
espião americano a usar imagens 
digitais eletro-ópticas e, portanto, 
oferecia resultados ópticos em 
tempo real.  

 
Mais tarde, os satélites KH-11 foram 
referidos por observadores 
externos como KH-11B ou KH-12, e 
pelos nomes Advanced KENNEN , 
Improved Crystal e Ikon. Os 
documentos oficiais do orçamento 
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referem-se à última geração de satélites eletro-ópticos como Sistema de Cristal Avançado Evoluído. A série Key Hole foi 
oficialmente descontinuada em favor de um esquema de numeração aleatória após referências públicas repetidas aos 
satélites já citados KH-7 Gambit, KH-8 Gambit-3, KH-9 Hexagon e KH-11.  
 
Os recursos do KH-11 são altamente secretos, assim como as imagens que eles produzem. Acredita-se que os satélites tenham 
sido a fonte de algumas antigas imagens da União Soviética e da China tornadas públicas em 1997; imagens do Sudão e 
Afeganistão divulgadas em 1998 relacionadas à resposta aos atentados às embaixadas dos EUA em 1998; e uma foto de 2019, 
revelada pelo presidente Donald Trump, de um fracassado lançamento de foguete iraniano. 
 
Acredita-se que os KH-11 se assemelhem ao Telescópio Espacial Hubble em tamanho e forma, pois os satélites foram enviados 

ao local de lançamento em contêineres similares. Acredita-se que seu comprimento seja de 19,5 metros, com um diâmetro de 
até 3 metros. Uma publicação da NASA sobre o Hubble, ao discutir as razões para mudar de um espelho principal de 3 
metros para um design de 2,4 metros, afirmava: “ (…) além disso, mudar para um espelho de 2,4 metros reduziria os custos 
de fabricação usando tecnologias desenvolvidas para satélites espiões militares”.  
 
Diferentes versões do KH-11 variam em massa. Relatou-se que os primeiros KH-11 eram comparáveis em massa ao KH-9 
Hexagon, 25 ou seja, cerca de 12. 000 kg. Acredita-se que „Blocks‟ posteriores tenham uma massa de cerca de 17.000 kg a 19. 
600 kg 
 
Foi relatado que os KH-11s estão equipados com um sistema de propulsão movido a hidrazina para ajustes orbitais. A fim de 

aumentar a vida útil orbital dos KH-11, existiam planos para reabastecer o módulo de propulsão durante as visitas de serviço 
do ônibus espacial. Especula-se que o módulo de propulsão esteja relacionado ao Satellite Support Bus (SSB) da Lockheed, 
derivado da Seção de Controle de Satélites (SCS), desenvolvida pela Lockheed para o KH-9. 
 
O sistema de câmera KH-11 inicial oferecia modos diferentes de captação óptica. O plano focal foi equipado com uma matriz 
de diodos sensíveis à luz, que convertiam os valores de brilho em sinais elétricos. A densidade dessa „embalagem‟ era 
suficientemente alta (várias centenas de diodos por polegada quadrada) para corresponder à distância da faixa de solo até o 
satélites. O sinal digital gravado era transmitido para uma estação terrestre quase em tempo real e gravado no filme por meio 
de um laser para recriar a imagem. O KH-11 Block II pode ter sido o primeiro satélite de reconhecimento equipado para 

geração de imagens com um dispositivo acoplado a carga (CCD) de 800 pixels. Mais tarde os satélites desse Block podiam 
incluir recursos de inteligência de sinais e maior sensibilidade em espectros de luz mais amplos (provavelmente no 
infravermelho).  
 
 

Gerações do KH-11 
 
Cinco gerações de reconhecimento eletro-óptico dos EUA foram identificadas:  
 
Block I 
O Block I refere-se ao KH-11 original, dos quais cinco foram lançados entre 19 de dezembro de 1976 e 17 de novembro de 
1982.  
 
 
Block II 
Os três satélites do Block II estão na literatura aberta denominados como KH-11B, com suposto nome de código DRAGON, ou 

Crystal, e acredita-se ser capaz de capturar imagens infravermelhas além das ópticas. O primeiro ou o segundo satélite do 
Block II foi perdido em uma falha de lançamento.  
 
 
Block III 
Quatro satélites do Block III, comumente chamados KH-12 ou Cristal Melhorado, foram lançados entre novembro de 1992 e 
outubro de 2001. O nome Cristal Melhorado refere-se ao Sistema de Cristal Métrico Melhorado (IMCS). Métrica descreve a 
capacidade de corrigir referências de dados (marcações) em uma imagem relativa ao Sistema Geodésico Mundial para fins 
de mapeamento. Outra melhoria foi um aumento de oito vezes na taxa de download dos dados em comparação aos modelos 

anteriores para facilitar o acesso em tempo real e aumentar a cobertura da área. A partir do Block III, a vida útil típica dos 
satélites aumentou para cerca de 15 anos, possivelmente relacionada a uma maior massa de decolagem, o que facilitava 
maiores reservas de propelente para combater o arrasto atmosférico.  
 
Block IV 
Três satélites eletro-ópticos lançados em outubro de 2005, janeiro de 2011 e agosto de 2013 são atribuídos ao Block IV.  
 
Block V 
Uma nova geração de satélites de comunicação secretos lançados em órbitas geossíncronas inclinadas levou a especulações 
de que eles são os satélites eletro-ópticos do Block V programados para lançamento no final de 2018 (NROL-71) e 2020 

(NROL-82). Os dois satélites foram construídos pela Lockheed Martin Cosmos Systems, possuem um espelho primário com 
um diâmetro de 2,4 m e são atualizações evolutivas para os Blocks anteriores construídos pela Lockheed.  
Com base nas zonas de exclusão aérea e marítima publicadas para o lançamento, foi deduzida uma inclinação orbital de 74 ° 
para o NROL-71. 
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Orion 
 
Também conhecido como Mentor 
ou Advanced Orion, era uma classe 
de satélites espiões que coletavam 
inteligência de sinais (SIGINT). 
Operados pelo National 

Reconnaissance Office   e 
desenvolvidos com informações da 
Agência Central de Inteligência, 
cinco foram lançados de Cabo 
Canaveral nos foguetes Titan IV e 
Delta IV desde 1995.  
 
Esses satélites apresentam uma 
grande antena parabólica para 

recepção de sinais, que teria um 
diâmetro de cerca de 100 m. O 
corpo principal tem a forma de um 
prisma octogonal, carregando uma 
grande variedade de antenas 
diferentes, entre elas um prato 
menor desfraldável. A combinação 
de „feeds‟ fixos e direcionáveis 
permite a coleta simultânea de 
vários tipos de sinais (COMINT, 

ELINT, MASINT etc) localizados em uma ampla área geográfica. Ver nota 1  
 
Os satélites „8300‟ apresentam canais de largura de banda aumentados e capacidade de downlink para coleta de banda larga, 
espacialmente TEchELINT (ver nota 2)  dos modernos emissores de modulação. Eles também adicionam uma segunda antena 
parabólica dedicada a ELINT, vigilância da faixa de teste e busca de sinal. Os veículos em conjunto com os satélites Mission 
8200 oferecem capacidade de geolocalização OPELINT (inteligencia eletrônica operacional) de alta precisão por meio de 
operações entre diferentes locais de observação e entre sistemas. Ao mesclar as tarefas das Missões 7500 e 7600, um design 
comum de espaçonave de alta sensibilidade pode ser usado, e que tem a capacidade de realocar sua órbita conforme 
necessário, fornecendo suporte flexível em crises e contingências.  
 

Além da tarefa SIGINT, esses satélites também incluíam um sistema de comunicações e tinham alguma capacidade limitada 
de retransmissão de dados.  
Esses satélites coletam emissões de rádio das órbitas geoestacionárias e atuam como substitutos da constelação mais antiga 
dos satélites Magnum. Os observadores estimam que os satélites pesam cerca de 5.200 kg e possuem discos refletores de 
rádio muito grandes (aproximadamente 100 m de diâmetro). O NROL-32, que é visto como o quinto satélite da série, foi 
descrito pelo então diretor da NRO, Bruce Carlson, o maior satélite do mundo. Acredita-se que isso se refira ao diâmetro da 
antena principal, que pode exceder os citados 100 m. A missão e as capacidades desses satélites são altamente secretas, 
embora os alvos possam incluir telemetria, rádio VHF, telefones celulares, sinais de sms e links de dados móveis. Satélites 
anteriores com missões semelhantes, a série Rhyolite/Aquacade, foram construídos pela TRW; 

Os satélites Orion 5 - 9 (RIO 5 - 9), geralmente conhecidos como 'Advanced Orion' ou 'Mentor', são satélites de inteligência de 
sinais geoestacionários, que substituíram a série anterior Mission 7600 Magnum/Orion. Seu objetivo é interceptar a 
telemetria de mísseis da Rússia e da China e a capacidade COMINT dos satélites tipo Mission 7500 „Mercury‟ foi incorporada 
a esta série. Esses satélites são lançados sob a designação „Programa 8300‟.  
 
 
Embora essa série de satélites tenha sido projetada originalmente para o FISINT (Foreign Instrumentation Signals 
Intelligence), eles agora são usados principalmente como coletores COMINT, com cerca de 85% de seu trabalho sendo alvos 
de COMINT. Alguns sensores deste tipo foram colocados nos satélites de comunicações móveis Thuraya (um serviço regional 
de satélite móvel baseado nos Emirados Árabes Unidos) para explorar as comunicações por telefone móvel via satélite deste 

sistema.  
 
 
A estação principal de downlink foi denominada Pine Gap, em Alice Springs, Austrália. Sua localização foi escolhida para 
impedir que espiões soviéticos ou chineses interceptassem as interceptações e depois pudessem determinar quais de suas 
comunicações estavam sendo ouvidas. Os fluxos de sinais recebidos em Pine Gap seriam criptografados e depois 
transmitidos através de outro satélite geossíncrono para Fort Meade para quebra de código e análise de sinais e tráfego.  
A constelação da Mission 8300 padrão consiste em pelo menos três satélites, operados em Pine Gap, na Austrália, e em Men 
com Hill, no Reino Unido. Se satélites mais antigos estiverem disponíveis, eles se juntam em uma constelação maior.  
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Orion/Mentor 
 

Nome Data de lançamento  
Veículo de 
lançamento 

Local de 
lançamento 

Designação 
de 
lançamento 

Longitude Observações 

USA-110 14 de maio de 1995 Titan IV (401) A CCAFS SLC-40 N/D 127 ° E  MENTOR 1 1  

USA-139 9 de maio de 1998 Titan IV (401) B CCAFS SLC-40 NROL-6 
44 ° E (1998 -
2009) 14,5 ° W 
(2009)  

MENTOR 2 1  

USA-171 
9 de setembro de 
2003 

Titan IV (401) B CCAFS SLC-40 NROL-19 95. 5 ° E MENTOR 3 1  

USA-202 18 de janeiro de 2009 Delta IV Heavy CCAFS SLC-37B NROL-26 44 ° E MENTOR 4 1  

USA-223 
21 de novembro de 
20102 

Delta IV Heavy CCAFS SLC-37B NROL-32 100. 9 ° E MENTOR 5 1  

USA-237 29 de junho de 2012 Delta IV Heavy CCAFS SLC-37B NROL-15 89. 21 ° E MENTOR 6 1  

USA-268 11 de junho de 2016 Delta IV Heavy CCAFS SLC-37B NROL-37 104. 18 ° E  MENTOR 7 1 

 
 

Aquacade 
 
Anteriormente designado Rhyolite, era mais uma classe de 
satélites espiões SIGINT operados pelo NRO. 
 
A Agência de Segurança Nacional (NSA) também estava 
envolvida. O programa, também conhecido por SIGAD AFP-
720 e SIGAD AFP-472, respectivamente, ainda é secreto. 
Durante o mesmo período, os satélites Canyon SIGINT 
estavam em uso com um conjunto de capacidades 
aparentemente um pouco diferente.  

 
O nome do programa, originalmente Rhyolite , foi alterado 
para Aquacade em 1975.  
A tecnologia para essas naves espaciais SIGINT demorou a 
chegar ao desenvolvimento operacional, mas depois se 
mostrou altamente bem-sucedida depois que foi aperfeiçoada. 
Como qualquer programa de nova tecnologia, problemas 
retardavam seu progresso inicial. Durante a era em que foram desenvolvidos, tornou-se literalmente uma perseguição séria 
acompanhar o desenvolvimento de diferentes tipos de emissões de emissores eletrônicos capazes de monitorar, que esses 

sistemas foram capazes de monitorar em busca de sistemas maiores e mais sofisticados, capazes de realizar várias missões 
ao mesmo tempo.  
 
Cada espaçonave estabilizada por gradiente de gravidade tinha cerca de 16 a 18 metros de diâmetro, com o prato anexado a 
uma montagem basculante para direção do comando, comunicação, controle e inteligência, e chassi de energia. O „prato‟ do 
RHOYLITE não cobria toda a superfície visível da Terra, mas o fazia mais do que seu antecessor CANYON e, portanto, os 
„pratos‟ eram presumíveis colocados nos basculantes para monitorar pontos ou objetos específicos de interesse, como a 
telemetria de teste de vôo de mísseis balísticos. Isso exigiria, portanto, várias naves espaciais para realizar essa tarefa de 
monitoramento em toda a faixa do teste de vôo dos ICBMs.  
 

Presume-se que cada chassi de nave espacial tenha dois painéis solares e pelo menos uma antena de comunicação de link 
inativo. A carcaça do satélite tinha 2,1 m de diâmetro externo, enquanto o diâmetro interno era de 1,47m, com um 
comprimento total de 9 metros. Sob a tampa do nariz da carenagem, estava a parte da espaçonave que abrigava as 
sofisticadas “cornetas” receptoras de alimentação com antenas periódicas registrando os sinais terrestres refletidos na 
grande placa SIGINT.  
 
Acima do compartimento do aparelho do cone de antena de alimentação, não havia sistema auxiliar de carga útil do sensor 
de aviso antecipado de mísseis balísticos, como os transportados em cargas úteis semelhantes da força aérea.  
 
Esta espaçonave utilizou o estágio Agena-D de 1,5m de diâmetro por 6,3 m de comprimento para colocá-la em uma órbita de 

transferência geossíncrona - que se tornou uma órbita geossíncrona depois que o chassi da espaçonave acionava o motor 
sólido de inserção de órbita para colocá-lo naquele tipo de posição orbital. Eles foram operados em uma inclinação de 
aproximadamente 0,2 graus, com um perigeu de 35.670 quilômetros e um apogeu de 35.860 quilômetros, com vida útil de de 
cinco a sete anos. A CIA o utilizou principalmente para monitorar as emissões de telemetria de mísseis soviéticos. A parte do 
estágio de foguete Agena-D dos pacotes SIGINT carregava a variedade usual de sensores terrestres, horizontais e solares 
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para orientar a espaçonave, e ela permanecia presa à espaçonave. A constelação de naves espaciais conseguiu receber e 
enviar os dados para várias estações terrestres globais por sinal de rádio operado pelo pessoal da NSA/CIA. Os dados foram 
então processados e analisados na sede da NSA para posterior distribuição da análise à comunidade de inteligência da CIA.  
 

Aquacade 
Nome Data de lançamento  Veículo de lançamento Local de lançamento 

OPS 5346 19 de junho de 1970 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 

OPS 6063 6 de março de 1973 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 

OPS 4258 11 de dezembro de 1977 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 

OPS 8790 7 de abril de 1978 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 

 

 

Canyon 
 
Foi mais uma série de sete satélites espiões lançados entre 1968 e 1977. Também conhecidos por seu número de programa 
AFP-827, foram desenvolvidos com a participação direta da USAF. O projeto Canyon foi creditado como o primeiro sistema de 
satélite americano encarregado exclusivamente de COMINT.  
Os satélites tinham uma massa de 700 kg e foram lançados por foguetes Atlas/Agena D em órbitas quase geossíncronas. Eles 
carregavam grandes antenas refletoras parabólicas, estimadas em 10m de diâmetro, e seus os sinais eram transmitidos para 
um centro em Bad Aibling, Alemanha Ocidental. Os satélites Canyon foram finalmente substituídos pela próxima geração de 
satélites COMINT, a Vortex/Chalet. Ao contrário dos satélites de foto-reconhecimento contemporâneos, o Canyon não era um 
aparelho de chassi ao estágio Agena e se separava uma vez colocado em órbita geoestacionária. O programa ainda está 

secreto.  
 
Os sete satélites Canyon foram lançados de 1968 a 1977, todos com veículos Atlas SLV-3 com estágios Agena D da plataforma 
LC-13 em Cabo Canaveral e não da Base da Força Aérea de Vandenberg, devido à necessidade de colocá-los em uma órbita 
geoestacionária. O primeiro Canyon foi lançado em 6 de agosto de 1968. O segredo ao redor do satélite era restrito, e a Força 
Aérea não dizia nada além de que uma carga útil experimental havia sido lançada e que fora o primeiro lançamento secreto 
realizado no Cabo desde 1963. Após um lançamento bem-sucedido e uma distribuição orbital, a missão do satélite terminou 
desastrosamente quando um controlador de solo enviou um comando incorreto que o enviou a uma queda irrecuperável. O 
segundo Canyon foi lançado em abril de 1969, seguido pelo terceiro em setembro de 1970. Ambos os satélites tiveram 

desempenho irregular, com suas transmissões cortando ou se tornando intermitentes. Apesar desses problemas, os Canyons 
2 e 3 retornaram muitas informações úteis sobre inteligência, particularmente sobre as manobras militares chinesas durante 
o inverno de 1970-71, quando as tensões entre a China e a URSS estavam em um nível mais alto de todos os tempos, e 
também informações sobre o Vietnã do Norte no Natal de 1972 Campanha de bombardeio. O quarto Canyon, lançado em 4 de 
dezembro de 1971, nunca chegou a entrar em órbita. O motor sustentador do foguete Atlas desligou no início do lançamento e 
o foguete saiu da trajetória, levando a uma destruição pelo Range Safety menos de dois minutos após a decolagem. O tempo 
no dia do lançamento estava extremamente úmido, nebuloso e nublado, assim, o foguete  estava fora de visibilidade quando a 
falha ocorreu e a Força Aérea não fez nenhum anúncio por três dias. A falha atrasou momentaneamente o lançamento 
planejado de um Atlas-Centaur com um satélite Intelsat até que o Conselho de Revisão de Erros da Força Aérea pudesse 
concluir sua investigação e aliviar o Atlas-Centaur de culpa por associação. Suspeitou-se de uma obstrução na linha de 

combustível ter bloqueado o fluxo de propelentes para o gerador de gás do motor sustentador, e o caminho foi liberado para 
o lançamento do Intelsat, que ocorreu em 20 de dezembro. Outros três Canyons foram lançados em 1972, 1975 e 1977, todos 
dos quais tiveram um bom desempenho e reuniram informações consideráveis sobre as atividades soviéticas e sobre as 
comunicações árabes durante os conflitos da Guerra de Yom Kipurem 1973. De fato, a quantidade de dados de comunicação 
retornada foi tão volumosa que alguns deles levaram dois anos para serem compilados.  
A Força Aérea não reconheceu a existência do programa até 1990, treze anos após o lançamento do último Canyon. No 
entanto, os soviéticos descobriram-no em 1975 e começaram a tomar medidas preventivas para impedir que suas 
comunicações por rádio fossem captadas, incluindo a substituição de antenas parabólicas por telefones fixos. Além disso, 
Geoffrey Prime, um membro britânico da sede de comunicação do governo, teve contatos com a KGB e “canalizou” várias 
informações sobre a inteligência por satélite dos EUA, que podem ter incluído detalhes sobre o Canyon.  

O programa Canyon foi sucedido pelo Chalet/Vortex, cuja missão inaugural ocorreu em junho de 1978.  
 

Canyon 

Nome Data de lançamento Veículo de lançamento 
Local de 
lançamento 

Órbita Observações 

OPS 2222 6 de agosto de 1968 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 
  

OPS 3148 13 de abril de 1969 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 
  

OPS 7329 1 de setembro de 1970 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 
  

Sem 
nome 

4 de dezembro de 1971 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 N/D 
Falha ao atingir a 
órbita. Falha no 
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motor sustentador 
do Atlas.  

OPS 9390 20 de dezembro de 1972 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 
  

OPS 4966 18 de junho de 1975 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 
  

OPS 9751 23 de maio de 1977 Atlas SLV-3A Agena-D CCAFS LC-13 
  

 
 

Chalet/Vortex  
 
Foi a segunda geração de satélites da Força Aérea dos Estados Unidos para SIGINT, lançados entre 1978 e 1989, que 
substituíram os Canyon e Rhyolite/Aquacade. O programa foi renomeado como Vortex após o nome de código Chalet 
aparecer no jornal The New York Times. Foi substituído pelos Magnum e Mercury de ELINT.  

  
O Chalet/Vortex era ainda maior que o Rhyolite, pesando cerca de 1.800 kg e possuindo uma antena de 38 metros de 
diâmetro. Sua missão principal era interceptar comunicações realizadas em links de rádio UHF que usavam antenas 
direcionadas à órbita estacionária ou antenas com grandes lobos principais. Foram seis lançamentos no total: Chalet-1 (10 de 
junho de 1978) e Vortex 1-5 (1 de outubro de 1979 - 10 de maio de 1989). O segundo lote de três satélites Vortex, lançado de 
1984 a 1989, provavelmente tinha sensores aperfeiçoados. Um ficou preso na órbita errada quando seu Titan Transtage 
(estágio de impulsão) funcionou mal. Cada satélite Chalet/Vortex teve uma vida útil nominal de 5 a 7 anos.  
 
 

Sistema de Vigilância Naval Oceânica (NOSS) 
 
Série de satélites de inteligência de sinais para a Marinha dos EUA desde o início dos anos 1970. A primeira série recebeu o 
codinome White Cloud (Nuvem Branca) ou PARCAE , enquanto os satélites de segunda e terceira geração usaram os 

codinomes Ranger e Intruder. Esses satélites foram desenvolvidos pelo Naval Research Laboratory (NRL) com base na 
experiência dos Grab e Poppy. Cada lançamento do White Cloud em um foguete Atlas-E/F ou Atlas-H modificado consistia no 
satélite mãe MSD (Multiple Satellite Dispenser), que também atuava como um estágio superior. Em órbita, três satélites NOSS 
“SSU” eram separados e voavam juntos em uma formação triangular. Eles tinham barras de orientação de gradiente de 
gravidade de 10 a 15 metros de comprimento. Isso assegurava que o lado do corpo do satélite com as antenas estivessem 
constantemente orientadas para a Terra. Os satélites mantinham uma distância de 30 a 240 km um do outro, usando motores 
de baixo impulso. Esse conjunto de satélites determinava a localização dos transmissores de rádio e radares, usando 
triangulação, e a identidade das unidades navais, analisando as frequências de operação e os padrões de transmissão. Como 
resultado do processamento no solo dos dados de localização de direção nos sinais dos emissores-alvo fornecidos por grupo 

de satélites e também seqüencialmente por vários grupos de satélites, foram obtidas as coordenadas, a direção e a 
velocidade do alvo. 
A segunda geração do NOSS seria lançada por foguetes Titan. Tinha um módulo de propulsão TLD (Titan Launch Dispenser) 

que ejetava três satélites SLDCOM (Satellite Launch Dispenser Communications) em uma órbita de 1100 km × 1100 km, 63,4 °, 

e que depois manobravam para 1100 km × 9000 km, 64,3 °. 
Em contraste com as constelações de primeira e segunda geração, o NOSS 3 apresentava apenas dois satélites, sem o 

satélite-mãe. Cada par tinha um peso combinado de 6.500 kg. Eram lançados por foguetes Atlas 2AS – Atlas III/ V. 
O sistema operado pela Marinha tinha seu principal objetivo na geolocalização tática de ativos da Marinha Soviética durante 

a Guerra Fria. Os satélites NOSS operavam nesses grupos em baixa órbita terrestre para detectar radar e outras transmissões 
eletrônicas de navios e localizá-los usando a técnicas de diferença horária de chegada (ToA). (ver nota 3)  
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Satélite NOSS (concepção) 

Satélites NOSS 

 

Primeira geração 

Satélite Data 
Local de 

lançamento 
Veículo de 
lançamento 

Resultados 

Parcae 1A (NOSS 1A, 

NRL-PL 181) 
30/04/1976 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 1, Parcae 1B, Parcae 
1C 

Parcae 1B (NOSS 1B, 
NRL-PL 182) 

30/04/1976 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 1, Parcae 1A, Parcae 
1C 

Parcae 1C (NOSS 1C, 
NRL-PL 183) 

30/04/1976 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 1, Parcae 1A, Parcae 
1B 

Parcae 2A (NOSS 2A, 
NRL-PL 191) 

08/12/1977 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 2, Parcae 2B, 
Parcae 2C 

Parcae 2B (NOSS 2B, 
NRL-PL 192) 

08/12/1977 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 2, Parcae 2A, 
Parcae 2C 

Parcae 2C (NOSS 2C, 
NRL-PL 193) 

08/12/1977 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 2, Parcae 2A, 
Parcae 2B 

Parcae 3A (NOSS 3A) 03/03/1980 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 3, Parcae 3B, 
Parcae 3C 

Parcae 3B (NOSS 3B) 03/03/1980 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 3, Parcae 3A, 
Parcae 3C 

Parcae 3C (NOSS 3C) 03/03/1980 VAFB SLC-3W Atlas-F MSD 

com MSD 3, Parcae 3A, 
Parcae 3B 

Parcae 4A (NOSS 4A) 09/12/1980 VAFB SLC-3W Atlas-E MSD  

com MSD 4, Parcae 4B, 

Parcae 4C, LIPS 1(Falha no 

lançamento) 

Parcae 4B (NOSS 4B) 09/12/1980 VAFB SLC-3W Atlas-E MSD  

com MSD 4, Parcae 4A, 

Parcae 4C, LIPS 1(Falha no 
lançamento) 

Parcae 4C (NOSS 4C) 09/12/1980 VAFB SLC-3W Atlas-E MSD  

com MSD 4, Parcae 4A, 

Parcae 4B, LIPS 1(Falha no 

lançamento) 

Parcae 5A (NOSS 5A) 
09/02/1983 

VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 5, Parcae 5B, Parcae 

5C, LIPS 2 
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Parcae 5B (NOSS 5B) 
09/02/1983 

VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 5, Parcae 5A, Parcae 

5C, LIPS 2 

Parcae 5C (NOSS 5C) 
09/02/1983 

VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 5, Parcae 5A, Parcae 

5B, LIPS 2 

Parcae 6A (NOSS 6A) 09/06/1983 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 6, Parcae 6B, 
Parcae 6C 

Parcae 6B (NOSS 6B) 09/06/1983 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 6, Parcae 6A, 
Parcae 6C 

Parcae 6C (NOSS 6C) 09/06/1983 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 6, Parcae 6A, 

Parcae 6B 

Parcae 7A (NOSS 7A) 05/02/1984 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 7, Parcae 7B, Parcae 
7C 

Parcae 7B (NOSS 7B) 05/02/1984 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 7, Parcae 7A, Parcae 
7C 

Parcae 7C (NOSS 7C) 05/02/1984 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 7, Parcae 7A, Parcae 

7B 

Parcae 8A (NOSS 8A, 
USA 16) 

09/02/1986 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 8, Parcae 8B, 
Parcae 8C 

Parcae 8B (NOSS 8B, 

USA 17) 
09/02/1986 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 8, Parcae 8A, 
Parcae 8C 

Parcae 8C (NOSS 8C, 
USA 18) 

09/02/1986 VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 8, Parcae 8A, 
Parcae 8B 

Parcae 9A (NOSS 9A, 
USA 23) 

15/05/1987 
VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 9, Parcae 9B, Parcae 

9C, LIPS 3 
Parcae 9B (NOSS 9B, 

USA 24) 
15/05/1987 

VAFB SLC-3E Atlas-H MSD 

com MSD 9, Parcae 9A, Parcae 

9C, LIPS 3 
Parcae 9C (NOSS 9C, 

USA 25) 
15/05/1987 

VAFB SLC-3E Atlas-H MSD com MSD 9, Parcae 9A, Parcae 

9B, LIPS 3 
 

Segunda geração 

Satélite Data 
Local de 

lançamento 
Veículo de 
lançamento 

Resultados 

Intruder 1A (NOSS-2 
1A, USA 60) 

08/06/1990 
CC LC-41 Titan-4(05)A  

com SLDCOM 1, Intruder 1B, 
Intruder 1C 

Intruder 1B (NOSS-2 
1B, USA 61) 

08/06/1990 
CC LC-41 Titan-4(05)A  

com SLDCOM 1, Intruder 1A, 

Intruder 1C 

Intruder 1C (NOSS-2 
1C, USA 62) 

08/06/1990 CC LC-41 Titan-4(05)A  

com SLDCOM 1, Intruder 1A, 
Intruder 1B 

Intruder 2A (NOSS-2 
2A, USA 74) 

08/11/1991 
VAFB SLC-4E Titan-4(03)A 

com SLDCOM 2, Intruder 2B, 
Intruder 2C 

Intruder 2B (NOSS-2 
2B, USA 76) 

08/11/1991 
VAFB SLC-4E Titan-4(03)A 

com SLDCOM 2, Intruder 2A, 
Intruder 2C 

Intruder 2C (NOSS-2 
2C, USA 77) 

08/11/1991 VAFB SLC-4E Titan-4(03)A 

com SLDCOM 2, Intruder 2A, 
Intruder 2B 

Intruder 3A (NOSS-2 
3A) 

02/08/1993 VAFB SLC-4E Titan-4(03)A  

com SLDCOM 3, Intruder 3B, 
Intruder 3C (Falha no 

lançamento) 

Intruder 3B (NOSS-2 
3B) 

02/08/1993 VAFB SLC-4E Titan-4(03)A  

com SLDCOM 3, Intruder 3A, 
Intruder 3C (Falha no 

lançamento) 

Intruder 3C (NOSS-2 
3C) 

02/08/1993 VAFB SLC-4E Titan-4(03)A  

com SLDCOM 3, Intruder 3A, 
Intruder 3B (Falha no 

lançamento) 

Intruder 4A (NOSS-2 
4A, USA 119) 

12/05/1996 
VAFB SLC-4E Titan-4(03)A 

com SLDCOM 4, Intruder 4B, 

Intruder 4C, TiPS 1a, TiPS 1b 
Intruder 4B (NOSS-2 

4B, USA 120) 
12/05/1996 

VAFB SLC-4E Titan-4(03)A 

com SLDCOM 4, Intruder 4A, 

Intruder 4C, TiPS 1a, TiPS 1b 
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Intruder 4C (NOSS-2 
4C, USA 121) 

12/05/1996 
VAFB SLC-4E Titan-4(03)A com SLDCOM 4, Intruder 4A, 

Intruder 4B, TiPS 1a, TiPS 1b 
 

Terceira geração 

Satélite Data 
Local de 

lançamento 
Veículo de 
lançamento 

Resultados 

Intruder 5A (NOSS-3 
1A, USA 160, NROL 13) 

08.09.2001 VAFB SLC-3E Atlas-2AS com Intruder 5B 

Intruder 5B (NOSS-3 
1B, USA 160-2, NROL 

13) 
08.09.2001 VAFB SLC-3E Atlas-2AS  com Intruder 5A 

Intruder 6A (NOSS-3 
2A, USA 173, NROL 18) 

02.12.2003 VAFB SLC-3E Atlas-2AS  com Intruder 6B 

Intruder 6B (NOSS-3 
2B, USA 173-2, NROL 

18) 
02.12.2003 VAFB SLC-3E Atlas-2AS  com Intruder 6A 

Intruder 7A (NOSS-3 
3A, USA 181, NROL 23) 

03.02.2005 CC SLC-36B Atlas-3B-SEC  com Intruder 7B 

Intruder 7B (NOSS-3 
3B, USA 181-2, NROL 

23) 
03.02.2005 CC SLC-36B Atlas-3B-SEC  com Intruder 7A 

Intruder 8A (NOSS-3 
4A, USA 194, NROL 

30) 
15.06.2007 CC SLC-41 Atlas-5(401)  

com Intruder 8B (Falha 
parcial na missão) 

Intruder 8B (NOSS-3 
4B, USA 194-2, NROL 

30) 
15.06.2007 CC SLC-41 Atlas-5(401)  

com Intruder 8A (Falha 
parcial na missão) 

Intruder 9A (NOSS-3 
5A, USA 229, NROL 

34) 
15.04.2011 VAFB SLC-3E Atlas-5(411)  com Intruder 9B 

Intruder 9B (NOSS-3 
5B, USA 229-2, NROL 

34) 
15.04.2011 VAFB SLC-3E Atlas-5(411)  com Intruder 9A 

Intruder 10A (NOSS-3 
6A, USA 238, NROL 

36) 
13.09.2012 VAFB SLC-3E Atlas-5(401)  

com Intruder 10B, CINEMA 

1, Aeneas, SMDC-ONE 2.1, SMDC-

ONE 2.2, STARE 

A, CSSWE, CXBN, AeroCube 

4A, AeroCube 4B, AeroCube 4C, CP 

5, OUTSat 

Intruder 10B (NOSS-3 
6B, USA 238-2, NROL 

36) 
13.09.2012 VAFB SLC-3E Atlas-5(401)  

com Intruder 10A, CINEMA 

1, Aeneas, SMDC-ONE 2.1, SMDC-

ONE 2.2, STARE 

A, CSSWE, CXBN, AeroCube 

4A, AeroCube 4B, AeroCube 4C, CP 

5, OUTSat 

Intruder 11A (NOSS-3 
7A, USA 264, NROL 

55) 
08.10.2015 VAFB SLC-3E Atlas-5(401)  

com Intruder 11B, SNaP-3 

ALICE, SNaP-3 EDDIE, SNaP-3 

JIMI, LMRSTSat, SINOD-D 1, SINOD-D 

3, AeroCube 5C, OCSD A, ARC 

1, BisonSat, Fox 1A, PropCube 

1, PropCube 3 

Intruder 11B (NOSS-3 
7B, USA 264-2, NROL 

55) 
08.10.2015 VAFB SLC-3E Atlas-5(401)  

com Intruder 11A, SNaP-3 

ALICE, SNaP-3 EDDIE, SNaP-3 

JIMI, LMRSTSat, SINOD-D 1, SINOD-D 

3, AeroCube 5C, OCSD A, ARC 

1, BisonSat, Fox 1A, PropCube 

1, PropCube 3 
Intruder 12A (NOSS-3 
8A, USA 274, NROL 

79) 
01.03.2017 VAFB SLC-3E Atlas-5(401)  com Intruder 12B 

https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-2as.htm
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Intruder 12B (NOSS-3 
8B, USA 274-2, NROL 

79) 
01.03.2017 VAFB SLC-3E Atlas-5(401)  com Intruder 12A 

* - Um satélite de cada par de terceira geração NOSS era oficialmente catalogado como lixo espacial 
 

 

TOPAZ 
 
Os satélites são presumivelmente o componente de radar FIA-Radar (Future Imagery Architecture - Radar) do sistema FIA. 
Eles são os sucessores dos satélites de radar Ônix. Em 2013, vazaram informações, o que indica que o codinome Byman era 
Topaz. Nenhum detalhe foi publicado. 
O contrato de desenvolvimento para o programa Future Imagery Architecture, consistindo em um sistema óptico (FIA-O) e um 
componente de radar (FIA-R), foi concedido à Boeing em 1999. Depois de sofrer excessos de custos e atrasos na data de 
entrega do componente FIA-O, em setembro de 2005, o contrato para os satélites eletro-ópticos foi cancelado. O programa de 

satélite FIA-Radar permaneceu na Boeing.  
O primeiro satélite foi lançado em 2010, pelo menos quatro anos atrás do cronograma original. O segundo ocorreu em 2012. 
De acordo com o orçamento vazado para 2013, cinco satélites estão planejados, antes de serem bem-sucedidos pela versão 
do Block 2.  
 

Topaz 

Satélite Data de 
lançamento 

Local de 
lançamento 

Veículo de 
lançamento 

Observações 

Topaz 1 (FIA-Radar 1, 
NROL 41, USA 215) 

21/09/2010 Va SLC-3E Atlas-5 (501)  

Topaz 2 (FIA-Radar 2, 
NROL 25, USA 234) 

03/04/2012 Va SLC-6 Delta-4M + (5, 2)  

Topaz 3 (FIA-Radar 3, 
NROL 39, USA 247) 

06. 12/2013 Va SLC-3E Atlas-5 (501) Com ALICE,SMDC-ONE 3. 1,SMDC-ONE 3. 
2,SNaP,TacSat 6,FIREBIRD FU1,FIREBIRD 
FU2,AeroCube 5A,AeroCube 
5B,CUNYSAT 1,IPEX,Cubo M/COVE 2 

Topaz 4 (FIA-Radar 4, 

NROL 45, USA 267) 

10/02/2016 Va SLC-6 Delta-4M + (5, 2)  

Topaz 5 (FIA-Radar 5, 
NROL 47)? 

01. 12/2018 Va SLC-6 Delta-4M + (5, 2) 
 

 

 
Vela 1, 2, 3, 4, 5, 6 
A série de satélites Vela ("vigia" em espanhol) foi projetada para monitorar a 
conformidade com o tratado de proibição de testes nucleares de 1963. Foram tão 
bem-sucedidos, cada um operando por pelo menos 5 anos, que uma aquisição de 
um quarto e quinto pares foi cancelada. Em vez disso, a TRW recebeu um contrato 
em março de 1965 para uma série avançada. A série Vela foi a primeira aquisição 

de naves a utilizar um contrato de incentivo de preço fixo. As naves eram 
estabilizadas por rotação a 120 rpm. Eram poliedros de 20 lados com células 
solares montadas no corpo gerando 90 W. Durante o lançamento, dois satélites 
eram conectados por um cilindro central contendo um motor de apogeu. A carga 
útil consistia em doze detectores externos de raios-X e 18 detectores internos de 
nêutrons e raios gama. O terceiro par (F5, 6) carregava um pacote de detectores 
aprimorado, incluindo um instrumento óptico de detecção de „flash‟ nuclear. 
 

Vela 
 

Satélite 
Data de 

Lançamento 
Local de Lançamento Foguete Resultado 

Vela 1 (Vela 1A) 17/10/1963 Cabo Canaveral LC-13 Atlas-LV3 Agena-D com o Vela 2, ERS 12  

Vela 2 (Vela 1B) 17/10/1963 Cabo Canaveral LC-13 Atlas-LV3 Agena-D com o Vela 1, ERS 12 

Vela 3 (Vela 2A, OPS 
3662) 

17/07/1964 Cabo Canaveral LC-13 Atlas-LV3 Agena-D com o Vela 4, ERS 13  

Vela 4 (Vela 2B, OPS 

3674) 

17/07/1964 Cabo Canaveral LC-13 Atlas-LV3 Agena-D com o Vela 3, ERS 13  

Vela 5 (Vela 3A, OPS 
6577) 

20/07/1965 Cabo Canaveral LC-13 Atlas-LV3 Agena-D com o Vela 6, ORS 3  

https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-5-401.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-lv3_agena-d.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/trs-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-lv3_agena-d.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/trs-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-lv3_agena-d.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/trs-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-lv3_agena-d.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/trs-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-lv3_agena-d.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ors_mk3.htm


HOMEM DO ESPAÇO - COMPENDIUM SATÉLITES MILITARES Pág 93 

 

Vela 6 (Vela 3B, OPS 
6564) 

20/07/1965 Cabo Canaveral LC-13 Atlas-LV3 Agena-D com o Vela 5, ORS 3  

 

Vela 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Advanced Vela) 
 
Como seu antecessor, o Vela, o 
Advanced Vela foi projetado para 
monitorar o respeito ao tratado de 
proibição de testes nucleares de 
1963. A série Advanced adicionou 
a detecção de detonação nuclear 
atmosférica a seus recursos. Além 
disso, monitorou a atividade solar 
(fornecendo alertas de radiação 
para missões tripuladas), a 
atividade de raios terrestres e a 
radiação celestial de raios X / 
gama. Todas as seis naves 
operaram por mais de 10 anos. 
Seu papel de detecção nuclear foi 
assumido pelo IMEWS (DSP) na 
década de 1970. Apresentado 
como o mais longo sistema 
espacial em operação contínua em 1985, quando a USAF desligou as três últimas 
naves. O satélite apresentou o primeiro sistema de controle de atitude de giro 
duplo e momentum zero. Na configuração de lançamento, duas naves 
poliedricas de 26 lados foram conectadas por um cilindro central contendo o 
motor apogeu. As células solares montadas no corpo geravam 120 Watts. 
A massa total da carga útil era de 63 kg: Dois medidores ópticos observando a 
Terra, doze detectores de raios X externos e 18 detectores internos de nêutrons 
e raios gama.  
 
 

 Advanced Vela 

Satélite 
Data de 

Lançamento 
Local de 

Lançamento 
Foguete Resultado 

Vela 7 (Vela 4A, 
OPS 6638) 

28/04/1967 CC LC-41 Titan-3C  com  Vela 8, ORS 4, OV5 1, OV5 3 

Vela 8 (Vela 4B, 
OPS 6679) 

28/04/1967 CC LC-41 Titan-3C  com  Vela 7, ORS 4, OV5 1, OV5 3 

Vela 9 (Vela 5A, 
OPS 6909) 

23/05/1969 CC LC-41 Titan-3C  com  Vela 10, OV5 5, OV5 6, OV5 9 

Vela 10 (Vela 5B, 
OPS 6911) 

23/05/1969 CC LC-41 Titan-3C  com  Vela 9, OV5 5, OV5 6, OV5 9 

Vela 11 (Vela 6A, 
OPS 7033) 

08/04/1970 CC LC-40 Titan-3C  com  Vela 12 

Vela 12 (Vela 6B, 
OPS 7044) 

08/04/1970 CC LC-40 Titan-3C  com  Vela 11 

  
  

 
  

https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/atlas-lv3_agena-d.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ors_mk3.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/titan-3c.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/titan-3c.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/titan-3c.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/titan-3c.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/titan-3c.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/titan-3c.htm
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SATÉLITES MILITARES CHINESES 
 

Fanhui Shi Weixing 
 
Fanhui Shi Weixing, abreviação FSW (chinês 返回 式 衛星, Pinyin Fanhuí Shì Wèixing - Fanhui Shi Weixing, literalmente: 
"satélite de retorno") - representou uma série de satélites multiuso da China. Os satélites FSW foram uma parte crucial do 
Programa espacial da chines na década de 1970 -Anos 2000. Por meio de satélites FSW, a partir de 1975-1976, a China foi a 
terceira no mundo e a primeira em Ásia a conseguir a tecnologia de retorno de satélites. Os satélites FSW foram criados com 

base no primeiro programa espacial tripulado chinês (Shuguang) cancelado Década de 1960 - inícios dos anos 70, e também 

teve a opção de ser usado como parte do segundo programa tripulado do final dos anos 70 – início da Década de 1980, que 
também foi descontinuado. 
O principal objetivo dos satélites FSW era sensoriamento remoto da Terra, inclusive para inteligência militar. Ao mesmo 
tempo, eram feitas também pesquisas científicas, para as quais outros equipamentos e materiais, inclusive biológicos, foram 
colocados a bordo. 
 
História 
 

Na era da Guerra Fria e a corrida espacial entre as superpotências URSS e EUA, após a divisão nas relações entre Moscou e 
Pequim, os líderes chineses começaram a criar uma tecnologia espacial independente. Já no início do programa espacial 
nacional na década de 1960, foi decidido imediatamente não se limitar à criação de satélites, mas também a planejar vôos 
espaciais tripulados, para os quais o programa da nave tripulada Shuguang foi lançado (o „Projeto-714‟). 
Como parte da implementação do programa, a China trabalhou primeiro na criação de pequenos satélites Dongfang Hong e 
os veículos de lançamento Changzheng-1 “Longa Marcha” (CZ-1). Com seu primeiro lançamento bem-sucedido em 24 de abril, 
de 1970, a China se tornou a quinta nação no mundo a lançar um satélite. 
 
O veículo de descida (módulo da tripulação) da Shuguang e o CZ-2A mais possante da série Changzheng-2 que foi criado para 
ele eram, em muitos aspectos, similares à nave espacial americana Gemini e ao seu foguete Titan-2. 

O Projeto-714 Shuguang foi descontinuado em 1972 antes que um resultado prático fosse alcançado por razões técnicas, 
econômicas e políticas.  
No entanto, o lançador CZ-2A foi colocado em operação e, com base nos desenvolvimentos da Shuguang, foram criados os 
grandes satélites FSW de duas a três toneladas, com veículos de reentrada. 
A primeira tentativa mal sucedida de lançar um FSW ocorreu em 5 de novembro de 1974. Nos dias 26 a 29 de novembro de 
1975, o primeiro vôo do FSW foi realizado, porém com um pouso forçado e, de 7 a 10 de dezembro, o primeiro vôo totalmente 
bem-sucedido. Os satélites foram lançados a partir do centro espacial de Jiuquan na Mongólia Interior e aterrissou em um 
campo de treinamento especial na Província de Guizhou. 
No total, até 9 de setembro, 2006, os satélites FSW foram lançados 24-25 vezes. Posteriormente, suas funções de fotografar 
remotamente a Terra para fins civis e militares passaram para a nova geração de satélites optoeletrônicos não retornáveis de 

longo prazo Yaogan com fotografia digital e redefinição de dados por meio de uma linha de rádio de alta velocidade, que não 
exigia a descida dos materiais fotográficos para a Terra. Outras tarefas de pesquisa começaram a ser realizadas durante voos 
não tripulados e tripulados do programa Shenzhou (o „Projeto-921‟). 
 
Características 
 
Durante seu desenvolvimento, os satélites FSW passaram por uma série de atualizações sucessivas; no total, foram criadas 
quatro gerações: FSW-0, FSW-1 (FSW-1A), FSW-2, FSW-3. Eles tinham máquinas fotográficas multiespectrais a bordo. A 
resolução das câmeras avançadas dos satélites da geração FSW-1 atingiam 10 metros. Os satélites não corrigiam a órbita e 

seus vôos eram curtos – apenas alguns dias. 
 
Características comparativas das gerações de satélites FSW: 

 
FSW-0 FSW-1 FSW-2 FSW-3 

Peso bruto (kg) 1800 2100 2800 ~ 3100 4000 (?) 

Volume da cápsula de retorno (m3) 7,6 7,6 12,8 ~15 

Peso inicial (kg) 340 450 500 ~ 600 700 (?) 

Massa de carga no retorno, kg 260 260 400 450 

Duração do vôo, dias 3 ~ 5 8 15 ~ 17 15~20 

Cargas de reentrada, g 10-3~ 10-5 10-3~ 10-5 10-3~ 10-5 10-3~ 10-5 

Parâmetros orbitais 

Inclinação em graus 57 ~ 68 57 ~ 70 57 ~ 70 57 ~ 70 

Perigeu, km 172 ~ 180 200 ~ 210 175 ~ 200 175 ~ 200 

Apogeu, km 400 ~ 500 300 ~ 400 300 ~ 400 300 ~ 400 
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Período de revolução, min 

~ 90 ~ 90 ~ 90 ~90 

Tipo de foguete lançador 
CZ-2A, 
CZ-2C 

CZ-2C CZ-2D CZ-2C, CZ-2D 

 

 

Lançamentos 
 
Todos os satélites FSW foram lançados pelos foguetes transportadores da série CZ-2 de Jiuquan. Devido ao aumento da massa 
de satélites da geração FSW-1 para um valor superior a duas toneladas, foi desenvolvida uma modificação CZ-2C com maior 
capacidade de carga e, para mais de três toneladas, FSW-2, a versão CZ-2D. 
 
 

Jianbing 1 (FSW-0) 
 
Jianbing 1 ("Vanguarda"), ou oficialmente conhecido como FSW-0, foi a designação militar dos satélites de sensoriamento 
remoto recuperáveis de primeira geração lançados entre 1974 e 1987. Os satélites carregavam uma única câmera 
panorâmica do tipo prisma para obter imagens fotográficas na luz visível e infravermelha próximas da Terra, com uma 
resolução estimada de 10 a 15 m. Missões posteriores também levaram uma câmera CCD de média resolução para 

demonstrar a tecnologia de imagem em tempo real. 
 
O desenvolvimento do satélite de engenharia Jianbing 1 /FSW-0 começou em 1973, com o primeiro lançamento programado 
para novembro de 1974. O satélite foi concluído em junho de 1974 e entregue ao Centro de Lançamento de Jiuquan em 8 de 
setembro, seguido pelo seu CZ-2 quatro dias depois. O veículo passou pelo check-out inicial, antes de ser transferido para o 
Complexo de Lançamento 3 (“Local de Lançamento Norte”), onde foi montado na plataforma 138. Após a finalização do check-
out do foguete, ele foi acoplado à carga útil e abastecido. O lançamento foi originalmente agendado para as 5 de novembro , 
mas a contagem regressiva foi interrompida em T menos 13 segundos, quando o satélite perdeu energia repentinamente. 
Após algumas investigações, o problema foi corrigido e o lançamento finalmente ocorreu. No entanto, o foguete começou a 

desviar-se do curso apenas 6 segundos depois. O sistema de autodestruição a bordo foi acionado em T + 20 segundos, 
destruindo o foguete e sua carga útil. 
 
Investigações posteriores mostraram que o acidente foi causado por um cabo desconectado que carregava o sinal da 
frequência de guiagem. A falha no lançamento causou um atraso de 12 meses no programa, enquanto o Sétimo Ministério da 
Indústria de Máquinas construiu um novo satélite e fez melhorias no foguete. O segundo satélite (FSW-0-1) foi concluído em 
agosto de 1975 e entregue a Jiuquan em outubro. 
 
Em 26 de novembro de 1975, o CZ-2 que transportava o FSW-0-1 foi lançado com sucesso de Jiuquan. O satélite foi separado 

do segundo estágio, conforme programado, e foi colocado em uma órbita de 173 km por 483 km, inclinado a 63 °. O satélite 
foi detectado imediatamente pelas estações de rastreamento terrestre após a inserção em órbita. 
 
Embora os sinais de telemetria indicassem que tudo estava funcionando conforme o esperado nas 10 primeiras órbitas, os 
projetistas não estavam confiantes de que o satélite continuaria voando normalmente. Para evitar a perda do satélite, alguns 
sugeriram adiar a reentrada para 27 ou 28 de novembro. Após uma cuidadosa consideração, o controle da missão decidiu 
manter o cronograma original para que a nave ficasse em órbita por três dias. 
 
Depois de orbitar a Terra por 47 vezes, o FSW-0-1 iniciou sua sequência de reentrada. Sob o comando do controle de solo, o 
satélite abandonou o módulo de serviço e disparou o motor retro para desacelerar. No entanto, não seguiu sua trajetória de 

reentrada projetada e perdeu sua zona de aterrissagem. Às 11h06min, horário local, de 29 de novembro, a cápsula aterrissou 
na província de Guizhou, a várias centenas de quilômetros da zona prevista. Embora a cápsula tenha sido seriamente 
danificada pelo calor da reentrada, os filmes foram recuperados, tornando a missão em grande parte um sucesso. A equipe 
de design também aprendeu muito sobre o comportamento do satélite em órbita e durante a reentrada na missão, permitindo 
que novas melhorias fossem feitas. 
 
O terceiro exemplar (FSW-0-2) com melhorias na proteção contra o calor, foi construído em maio de 1976 e entregue no local 
de lançamento em outubro. O lançamento estava agendado às 12h22, horário local, em 7 de dezembro, mas a contagem 
regressiva foi interrompida em T menos 2 minutos, pois os braços umbilicais da torre de serviço não abriram. A equipe de 
terra levou 10 minutos para abrir os braços oscilantes manualmente. A sequência foi retomada e o satélite foi enviado com 

sucesso à órbita. 
 
Imediatamente após o lançamento, parecia que aparelho estava perdendo pressão em seus tanques de gás para os 
propulsores de controle. O controle da missão estava preocupado com o fato de que o satélite não teria gás suficiente para a 
manobra de reentrada. O vazamento também afetou o status do satélite em órbita. Após algumas considerações, o controle da 
missão decidiu traze-lo de volta conforme planejado. 
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A cápsula de reentrada foi separada do módulo de serviço conforme programado e entrou na atmosfera em 12 de outubro, e 
aterrissou na zona de pouso. O helicóptero de recuperação chegou ao local dentro de 3 minutos. A equipe ficou satisfeita ao 
ver a cápsula completamente intacta e a missão foi declarada um sucesso. 
 
O quarto satélite (FSW-0-3) foi lançado em 26 de janeiro de 1978 e recuperado com sucesso três dias depois. A missão obteve 
uma grande quantidade de imagens úteis de sensoriamento remoto. 
 
Após quatro missões experimentais, o design foi finalizado. A variante operacional aperfeiçoada do satélite foi usada a partir 
da quinta missão (FSW-0-4) em diante. As melhorias na variante operacional incluíram: 
 

Duração da missão prolongada de 3 a 5 dias; 
Massa geral aumentada de 1.800 kg para 1.865 kg; 
Adição de uma câmera CCD de média resolução para complementar a câmera de filme principal; 
Sinais de telemetria adicionais para fornecer mais informações sobre o status da cápsula de reentrada; 
Programa de vôo modificado para permitir mais flexibilidade antes e durante a missão; 
Comunicações criptografadas para maior segurança; 
Adição de um transponder de rádio na cápsula de reentrada para ajudar a localizar seu ponto de aterrissagem; 
Veículo de lançamento aperfeiçoado Longa Marcha 2C (CZ-2C). 
 
O conceito de design da variante operacional Jianbing 1 /FSW-0 foi aprovado em julho de 1977 e a construção do primeiro 

exemplar operacional (FSW-0-4) começou em fevereiro de 1982. O satélite foi lançado por um CZ-2C de Jiuquan em 9 de 
setembro e recuperado com sucesso em 14 de setembro. 
 
Mais cinco missões foram lançadas entre 1983 e 1987, todas recuperadas com sucesso. Entre eles, a missão FSW-0-5, em 
outubro de 1985, e a missão FSW-0-6, em outubro de 1986, foram lançadas especificamente para um programa de 
levantamento em todo o país. Os dois satélites carregavam filmes em preto e branco e em cores para obter imagens 
fotográficas visíveis e no infravermelho. As missões FSW-0-6 e FSW-0-7 também levavam pacotes experimentais de 
microgravidade, francesa e alemã-ocidental, dentro da cápsula de reentrada. 
 

Especificações 
Comprimento (m):  3,14 
Diâmetro (m):   2.20 
Volume interno (m3):  7,60 
Massa (kg):   1.800 (experimental) 
     1.865 (operacional) 
Carga de retorno (kg):  260 
Carga de lançamento (kg): 340 

Estabilização:   3 eixos (+/- 0,5 ° em todos os eixos) 

Duração da missão:  3 dias (experimental) 
     5 dias (operacional) 
 

Jianbing 1A (FSW-1) 
 
O Jianbing 1A (FSW-1) foi o satélite recuperável introduzido na década de 1980. Para obter imagens de maior precisão, foi 
equipado com uma nova câmera panorâmica de grande formato do tipo escaneamento, que substituiu a câmera panorâmica 
do tipo prisma no Jianbing 1 FSW-0. Dizia-se que essa câmera tinha desempenho comparável ao dos satélites de observação 
de fabricação estrangeira da mesma época. O desenvolvimento do Jianbing 1A /FSW-1 começou em julho de 1979. Em 
novembro do mesmo ano, a Comissão Militar Central (CMC) aprovou formalmente o pedido de desenvolvimento de satélite 
fotogramétrico apresentado pelo Departamento de Estado maior do Exército e pela Comissão Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Defesa (NDSTC). A tarefa de desenvolvimento foi atribuída à CAST (China Academy of Space Technology - 
Academia Chinese de Tecnologia Espacial) em 22 de abril de 1980. O design passou na avaliação em 1981. O desenvolvimento 

do protótipo começou em dezembro de 1982. 
 
Em 1983, o Ministério da Astronáutica emitiu os requisitos de projeto para o Jianbing 1A. A construção do satélite começou 
em janeiro de 1986. O papel de designer-chefe foi assumido por Lin Huabao em dezembro de 1989. 
 
O Jianbing 1A /FSW-1 era quase idêntico ao Jianbing 1 /FSW-0 em formato e volume, mas com uma massa aumentada de 
2.100 kg e sistemas de bordo aperfeiçoados. O satélite apresentava um sistema computadorizado de controle de altitude 
estabilizado em três eixos, incluindo um novo sensor digital de horizonte infravermelho (substituindo o sensor analógico no 
FSW-0) e a adição de dois sensores solares, permitindo uma calibração pré-lançamento simplificada e maior precisão de 
controle. O sistema de rastreamento apresentava um novo canal de uplink, usando códigos binários, substituindo os códigos 

fixos, o que permitia ao controle de solo enviar novos comandos para a nave em órbita. Isso permitiu que a câmera de bordo 
fosse ligada e desligada de acordo com as condições climáticas do terreno, para evitar o desperdício de filme. 
 
O sistema de telemetria aperfeiçoado apresentava microchips programáveis, permitindo transmissões em tempo real e 
gravadas de dados de telemetria. Um transponder de radar foi adicionado para facilitar a detecção do satélite pelas estações 
terrestres. Comparada com a câmera panorâmica do tipo prisma no Jianbing 1 /FSW-0, a câmera panorâmica de grande 
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formato eliminou a distorção nas imagens, permitindo que fossem usadas para fins de mapeamento e fotogrametria. A 
câmera de orientação celeste (rastreador de estrela) também foi aperfeiçoada com a capacidade de capturar sete estrelas de 
magnitude aparente em órbita baixa. 
 
Entre 1987 e 1993, foram lançadas cinco missões Jianbing-1A /FSW-1, quatro das quais foram recuperadas com sucesso. A 
quinta missão (FSW-1-5), lançada em 8 de outubro de 1993, não entrou na trajetória de reentrada devido a um mau 
funcionamento do sistema de controle de atitude. Em vez disso, o satélite foi parar em uma órbita altamente elíptica (179 km 
por 3.031 km) e permaneceu lá por dois anos e seis meses. Finalmente, a órbita desceu em 12 de março de 1996 como 
resultado do decaimento natural e o satélite reentrou sobre o Oceano Pacífico. 
 

Além de obter imagens, o Jianbing-1A /FSW-1 também carregava cargas úteis secundárias de 150 a 180 kg para pesquisas 
científicas e demonstração de tecnologia. O FSW-1-1 carregava 30 kits experimentais de sementes e organismos 
microscópicos projetados pela Academia Chinesa de Ciências (CAS). O FSW-1-2 carregava um pacote de medição de 
crescimento de proteínas e microgravidade projetado pela Alemanha Ocidental e um pacote de crescimento de cristal 
semicondutor e pacotes de microbiologia projetados pela CAS. O FSW-1-3 transportou ratos de laboratório, organismos 
microscópicos, células animais, ovos de insetos e algas para estudos científicos. O FSW-1-4 carregava um pacote de 
crescimento de cristal semicondutor e sementes de tomate. 
 
Especificações 
Comprimento (m):   3,14 

Diâmetro (m):    2.20 
Volume interno (m3):   7,60 
Massa (kg):    2.100 
Carga de retorno (kg):   260 
Carga de lançamento (kg):  450 

Estabilização:    3 eixos (+/- 0,5 ° em todos os eixos) 
Duração da missão:   8 dias 
 
 

Jianbing 1B (FSW-2) 
 
O projeto Jianbing 1B (FSW-2) foi iniciado em 1988, com o objetivo de introduzir a nova geração de satélites recuperáveis, 
capazes de adquirir imagens com maior resolução que a do Jianbing 1 de primeira geração. O desenvolvimento do Jianbing 1B 
começou em 1988. No entanto, o projeto fez pouco progresso até 1990, quando os militares exigiram que o satélite estivesse 
pronto para o lançamento até abril de 1992. 
 
Em fevereiro de 1991, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Indústria para Defesa Nacional (COSTIND) emitiu os requisitos 
oficiais de desenvolvimento do Jianbing 1B para o Ministério da Astronáutica, e a tarefa para o projeto e desenvolvimento do 
satélite foi atribuída à CAST. 
 

O Jianbing 1B apresentou várias melhorias no design e nos sistemas em relação aos seus antecessores. Comparado com o 
Jianbing 1A, o modelo 1B teve um aumento de 43% em massa e 20% em volume interno em sua cápsula de reentrada. A 
duração da missão foi aumentada de 8 para 16 dias. 
 
Para aumentar o volume da cápsula de reentrada, o Jianbing 1B teve seu motor de retro-propulsão instalado fora da cápsula, 
num módulo de equipamentos com 1,5 m de comprimento. Isso elevou o comprimento total do satélite para 4.64 m. O veículo 
tinha uma massa de lançamento de 2.600 a 3.000 kg, dependendo da carga da missão. O módulo de equipamentos era 
descartado da cápsula no início da sequência de reentrada e podia permanecer em órbita para outras operações após o 
término da missão principal. 

 
O satélite foi equipado com um sistema de controle de altitude estabilizado em três eixos aperfeiçoado, um computador de 
controle de vôo com redundâncias duplas e sensores infravermelhos do horizonte terrestre aperfeiçoados para maior 
precisão. O satélite também foi equipado com propulsores de guinada e arfagem para ajuste após a inserção orbital e antes 
da queima de retro, o que ajudou a melhorar a precisão de sua trajetória de recuperação. 
 
O Jianbing 1B carregava uma câmera panorâmica do tipo scan direto, permitindo maior resolução e faixa de observação. Essa 
nova câmera, combinada com maior a duração da missão e maior carga recuperável de filmes, aumentou a quantidade de 
imagens capturadas durante uma única missão. 
 

O sistema de gerenciamento do satélite consistia em dois computadores de missão com várias CPUs separadas, que podiam 
operar separadamente ou como redundância um do outro. Essa arquitetura deu maior flexibilidade e confiabilidade para as 
cargas a bordo. O novo sistema de comunicação usava transmissão digital criptografada para aumentar a segurança. O 
sistema de telemetria substituiu os armazenamentos de dados magnéticos por memórias digitais. 
 
A cápsula de reentrada foi submetida ao teste de pressão da água no início de 1990, que validou o design e também deu 
referências para os desenvolvimentos subsequentes. Um satélite de teste foi entregue ao Centro de Lançamento de Jiuquan 
em julho de 1991 para teste de integração com o equipamento de checkout de solo e o veículo de lançamento. A simulação da 
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separação dos módulos foi realizada em julho e agosto. Os testes de vibração e suporte de impacto foram realizados de 
dezembro de 1990 a janeiro de 1991. O teste de compatibilidade eletromagnética entre o satélite e o foguete foi realizado em 
abril de 1991. 
 
 
O satélite concluiu seu teste elétrico e de câmara de vácuo térmico no final de 1991, abrindo caminho para a finalização do 
projeto. O primeiro satélite (FSW-2-1) foi lançado com sucesso por um Longa Marcha 2D (CZ-2D) em 9 de agosto de 1992. 
 
Após uma missão de dezesseis dias, o satélite foi recuperado com sucesso em 25 de agosto. Apesar de algumas pequenas 
falhas, incluindo um mau funcionamento nos propulsores de arfagem, e guinada e uma obstrução do filme pouco antes do 

final, a primeira missão Jianbing 1B foi declarada uma sucesso. A qualidade das imagens obtidas foi melhor que o esperado. 
 
 A missão FSW-2-2 foi realizada entre 3 de julho e 18 de agosto de 1994, seguida pela missão FSW-2-3 entre 20 de outubro e 
4 de novembro de 1996. 
 
A missão FSW-2-2 em 1996 quebrou vários recordes na história do programa FSW, incluindo o pacote de observação da 
Terra mais pesado (130 kg) e a carga de missão secundária mais pesada (264,9 kg). A missão também testou pela primeira 
vez o uso de sinais de GPS para ajudar a melhorar a precisão do controle de altitude e uma bateria de íons de lítio para 
alimentação a bordo. 
 

Especificações 
Comprimento (m):  4,64 
Diâmetro (m):   2.20 
Volume interno (m3):  12,80 
Massa (kg):   2.600 a 3.000 
Carga de retorno (kg):  400 
Carga de lançamento (kg): 500 a 600 

Estabilização:   3 eixos (+/- 0,4 ° em todos os eixos) 
Duração da missão:  16 dias 

 

FSW-3 
A série FSW-3 ou JB-2 apresenta câmeras para observação da Terra e provavelmente experimentos de microgravidade. O 

primeiro foi lançado no final de 2003 em um veículo CZ-2D (alongado). O tempo de vida da primeira missão foi de 24 dias. O 
segundo retornou após 18 dias, destruindo o telhado de uma casa durante o pouso. Esta série foi operada paralelamente à 
série FSW-4 (JB-4). 

 
FSW-4 
 
A série FSW-4 ou JB-4 é a série mais recente de satélites recuperáveis chineses. Eles dispõem de câmeras para observação 

da Terra e provavelmente experimentos de microgravidade. Essa série foi única em todas as missões da FSW, pois usava um 
veículo de lançamento CZ-2C com carenagem de cabeça, em vez de o satélite de formato aerodinâmico ser lançado exposto. 
O tempo de vida útil da primeira missão foi de 27 dias. Esta série foi operada paralelamente à série FSW-3. 
 

LANÇAMENTOS DOS SATÉLITES FSW 
 

Nome 
 
Data de 
Lançamento 

 
Data de Retorno 

 
Carga Útil 
(kg) 

Carga Útil 
(kg) 

Perigeu 
(Km) 

Apogeu 
(Km) 

Período 
Orbital 
(Min) 

Inclinação 
(°) 

FSW-0-1 05/11/1974 
Falha no 
lançamento 

1790 - - - - - 

FSW-0-2 26/11/1975 
19/11/1975 – 
falha no retorno  

1790 600 181 495 91, 2 63,0 

FSW-0-3 07/12/1976 10/12/1976 1790 600 172 492 91, 2 59,5 

FSW-0-4 26/01/1976 29/01/1978 1810 650 169 488 91, 2 57,0 

FSW-0-5 09/09/1982 14/09/1982 1780 610 177 407 90, 2 63,0 

FSW-0-6 19/08/1983 24/08/1983 1840 630 175 404 90, 2 63,3 

FSW-0-7 12/09/1984 17/09/1984 1810 620 178 415 90,3 68,0 

FSW-0-8 21/10/1985 26/10 1985 1810 620 175 409 90, 2 63,0 

FSW-0-9 06/10/1986 10/11/1986 1770 610 176 402 90, 2 57,0 

FSW-0-10 05/08/1987 10/08/1987 1810 650 172 410 90, 2 63,0 
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Nome 
 
Data de 
Lançamento 

 
Data de Retorno 

 
Carga Útil 
(kg) 

Carga Útil 
(kg) 

Perigeu 
(Km) 

Apogeu 
(Km) 

Período 
Orbital 
(Min) 

Inclinação 
(°) 

FSW-1-1 09/09/1987 17/09/1987 2070 610 208 323 89,7 63,0 

FSW-1-2 08/05/1988 13/08/1988 2130 640 208 326 89,7 62,8 

FSW-1-3 05/10/1990 13/10/1990 2080 650 206 308 89,6 57,1 

FSW-2-1 08/09/1992 25/08/1992 2590 640 175 353 89,1 63,1 

FSW-1-4 10/06/1992 13/10/1992 2060 600 211 315 89,8 63,0 

FSW-1-5 10/08/1993 falha no retorno 2100 (650) 214 317 89,6 56,9 

FSW-2-2 07/03/1994 18/07/1994 2760 770 178 333 89,5 62,9 

FSW-2-3 20/10/1996 04/11/1996 2970 770 176 354 89,7 63,0 

FSW-3-1 03/11/2003 21/11/2003 
      

FSW-3-2 29/08/2004 25/09/2004 
      

FSW-3-3 27/09/2004 15/10/2004 
      

FSW-3-4 02/08/2005 29/08/2005 
      

FSW-3-5 
29/08/2005 
 

17/10/2005 
      

SJ-8 09/09/2006 24/09/2006 3000 
 

173 336 89,60 63,0 

FSW-3 1 (FSW 18, 
JB-2 1) 

03/11/2003 
       

FSW-3 3 (FSW 20, 
JB-2 2) 

27/09/2004 
       

FSW-3 5 (FSW 22, 
JB-2 3) 

29/08/2005 
       

FSW-4 1 (FSW 19, 

JB-4 1) 
29/08/2004 

       

FSW-4 2 (FSW 21, 
JB-4 2) 

02/08/2005 
       

 

 

Versões dos FSW 
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 FSW-0 

 
FSW-0 - cápsula 
 

 

 FSW-1 

 
 FSW-1 - cápsula 

 

 FSW-2  

 
 FSW-2 - cápsula 
 

 

 FSW-3 

 
 

    
    
FSW-4 (SJ-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FSW-Freja 

 

 FSW-3A 

 

Capsula e retro-motor 
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Motor de retropropulsão 

  
 

Cápsula do FSW-3 após o pouso 
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Yaogan 
 

“Yaogan Weixing” (chinês 遙感 衛星, ou 遥感 卫星, pinyin Yáogan wèixing, literalmente: “Satélite de Sensoriamento 

Remoto”) é uma série de espaçonaves de reconhecimento lançados no início do século XXI. Os veículos foram desenvolvidos 
na Academia Chinesa de Tecnologia Espacial e construídos pela Corporação Chinesa de Ciência e Tecnologia Espacial. 
A mídia chinesa descreve esses satélites como destinados a experimentos científicos, pesquisas de recursos naturais, safras e 

previsão de desastres, mas analistas ocidentais dizem que eles também são usados para fins militares. Esses analistas 
acreditam que cada satélite contém detectores para a aquisição de imagens convencionais da superfície da Terra ou imagens 
de radar . 
Os satélites são lançados usando foguetes CZ-4B, 4C e 4D a partir dos centros espaciais de Taiyuan e Jiuquan . 
O Yaogan-7 foi lançado por um Changzheng-2D de Jiuquan em 9 de dezembro de 2009. 
Já o Yaogan-8 foi lançado por um Changzheng-4C juntamente com o mini-satélite Hope 1 do Centro Espacial de Taiyuan em 15 
de dezembro,2009. 
Os últimos três satélites, Yaogan-20A, Yaogan-20B e Yaogan-20C, foram lançados por um Changzheng-4C de Jiuquan em 9 de 
agosto de 2014. 
Acredita-se que Yaogan-1 explodiu em 4 de fevereiro de 2010, quase quatro anos após o lançamento, uma vez que vários 

objetos pequenos com baixa velocidade orbital apareceram em órbita, aparentemente como resultado de uma explosão no 
satélite, e não como resultado de uma colisão com um objeto externo com alta velocidade relativa. 
 

Lançamentos do Yaogan 

Nome 
Codigo 
militar. 

Data de lançamento Tipo 
Apogeu 
km 

Perigeu 
km 

Inclinação Período 
Local de 
lançamento 

Foguete 

Yaogan-1 JB 5-1 27 de abril de 2006 radar 635 637 97,9 ° 97,3 Taiyuan CZ-4B 

Yaogan-2 JB 6-1 25 de maio de 2007 
reconhecimento 
óptico 

639 663 97,9 ° 97,6 Jiuquan CZ-2D 

Yaogan-3 JB-5-2 
12 de novembro de 

2007 
radar 635 637 97,8 ° 97,3 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-4 JB 6-2 
1 de dezembro, 
2008 

reconhecimento 
óptico 

642 660 97,9 ° 97,6 Jiuquan CZ-2D 

Yaogan-5 JB 8-1? 
15 de dezembro, 
2008 

radar 494 501 97,3 ° 94,3 Taiyuan CZ-4B 

Yaogan-6 JB 7-1? 22 de abril, 2009 
reconhecimento 
óptico 

518 519 97,6 ° 94,8 Taiyuan CZ-2C 

Yaogan-7 JB 6-3 
9 de dezembro de 
2009 

reconhecimento 
óptico 

630 666 97,8 ° 97,6 Jiuquan CZ-2D 

Yaogan-8 JB 9-2 
15 de dezembro de 

2009 
eletrônico 1200 1212 100,5 ° 109,4 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-
9A 

JB-8-1 5 de março, 2010 eletrônico 

1079 1117 63,4 ° 107,1 

Jiuquan CZ-4C 
Yaogan-
9B 

1079 1117 63,4 ° 107,1 

Yaogan-
9C 

1078 1117 63,4 ° 107,1 

Yaogan-
10 

JB 9-3 9 de agosto de 2010 eletrônico 631 634 97,9 ° 97, 2 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-
11 

JB 6-4 
22 de setembro de 
2010 

reconhecimento 
óptico 

633 676 97,8 ° 97,7 Jiuquan CZ-2D 

Yaogan-
12 

JB-10-2 
9 de novembro de 
2011 

reconhecimento 
óptico 

490 506 97,3 ° 94,4 Taiyuan CZ-4B 

Yaogan-
13 

JB-7-2 
30 de novembro de 
2011 

eletrônico 511 515 97,4 ° 94,7 Taiyuan CZ-2C 

Yaogan-
14 

JB-11-1 10 de maio de 2012 
reconhecimento 
óptico 

477 488 97,3 ° 94,1 Taiyuan CZ-4B 

Yaogan-
15 

JB-9-2 29 de maio de 2012 
reconhecimento 
óptico 

1208 1213 100, 2 ° 109,5 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-
16A 

JB-8-2 
25 de novembro, 
2012  

1077 1118 63,4 ° 107,1 Jiuquan CZ-4C 
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Yaogan-
16B 

1077 1118 63,4 ° 107,1 

Yaogan-
16C 

1077 1118 63,4 ° 107,1 

Yaogan-

17A 

JB-8-3 1 de setembro, 2013 
 

1089 1113 63,4 ° 107,1 

Jiuquan CZ-4C 
Yaogan-
17B 

1090 1105 63,4 ° 107,1 

Yaogan-
17C 

1062 1089 63,4 ° 106,6 

Yaogan-
18 

JB-7-3 29 deoutubro, 2013 
 

516,7 519,6 97,5 ° 94,8 Taiyuan CZ-2C 

Yaogan-
19 

JB-9-3 
20 de novembro, 
2013  

1209,1 1213,5 100,4 ° 109,5 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-

20A 

JB-8-4 9 de agosto, 2014 
 

1071,6 1087,4 63,4 ° 106,7 

Jiuquan CZ-4C 
Yaogan-
20B 

1099,9 1114, 2 63,4 ° 107,3 

Yaogan-
20C 

1091,8 1111,0 63,4 ° 107,1 

Yaogan-
21 

JB-10-3 
8 de setembro, 
2014 

reconhecimento 
óptico 

490,9 507,0 97,3 ° 94,4 Taiyuan CZ-4B 

Yaogan-
22 

JB-9-4 
20 de outubro de 
2014 

reconhecimento 
óptico 

1204,7 1214,8 100,4 ° 109,5 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-

23 
JB-7-4 

14 de novembro, 

2014 
eletrônico 517,6 521,3 97,4 ° 94,9 Taiyuan CZ-2C 

Yaogan-
24 

JB 6-5 
20 de novembro, 
2014 

reconhecimento 
óptico 

634,4 656,4 98,0 ° 97,5 Jiuquan CZ-2D 

Yaogan-
25A 

JB-8-5 
10 de dezembro, 
2014 

eletrônico 1033, 2 1161, 2 63,4 ° 107,0 Jiuquan CZ-4C 
Yaogan-
25B 

Yaogan-
25C 

Yaogan-
26 

JB-12-1 
27 de dezembro de 
2014 

reconhecimento 
óptico 

487,6 498,6 97,3 ° 94,3 Taiyuan CZ-4B 

Yaogan-
27 

JB-9-5 27 de agosto, 2015 
reconhecimento 
óptico 

1201,0 1213,7 100,4 ° 109,4 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-
28 

JB-11-2 
8 de novembro, 
2015 

reconhecimento 
óptico 

474,0 491,6 97,3 ° 94,1 Taiyuan CZ-4B 

Yaogan-
29  

26 de novembro de 
2015 

eletrônico 633,8 636,5 97,9 ° 97,3 Taiyuan CZ-4C 

Yaogan-
30 

JB 6-6 15 de maio de 2016 
reconhecimento 
óptico 

635,0 662,7 98,0 ° 97,6 Jiuquan CZ-2D 

Yaogan-
30A 

 
29 de setembro de 
2017  

604,7 609,0 35,0 ° 96,7 

Sican CZ-2C 
Yaogan-
30B 

605,0 608,7 35,0 ° 96,7 

Yaogan-
30C 

602,0 611,7 35,0 ° 96,7 

Yaogan-
30D 

 
24 de novembro de 
2017  

597,4 610,5 35,0 ° 96,6 

Sican CZ-2C 
Yaogan-
30E 

596,9 610,7 35,0 ° 96,6 
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Yaogan-
30F 

596,7 610,6 35,0 ° 96,6 

Yaogan-
31A 

JB-8 6C 11 de abril de 2018 
 

1093,7 1106,6 63,4 ° 107,1 

Jiuquan CZ-4C 
Yaogan-

31B 
1095,9 1106,5 63,4 ° 107,1 

Yaogan-
31C 

1094,9 1106,8 63,4 ° 107,1 

Yaogan-
32A 

 
9 de outubro de 
2018  

702,3 703,5 98,3 ° 98,7 

Jiuquan CZ-2C 
Yaogan-
32B 

702,3 703,6 98,3 ° 98,7 

Yaogan-
30N 

 
26 de julho de 2019 

 

603,7 608,1 35,0 ° 96,7 

Sican CZ-2C 
Yaogan-

30Q 
597,9 613,9 35,0 ° 96,7 

Yaogan-
30P 

604,0 607,7 35,0 ° 96,7 

Yaogan-
30R 

 
26 de março de 
2020  

607,5 630, 2 35,0 ° 96,9 

Sican CZ-2C 
Yaogan-
30S 

605,4 616,7 35,0 ° 96,8 

Yaogan-
30T 

597,6 609,4 35,0 ° 96,6 

 

Yaogan 1 (JB-5 1) 

 

Yaogan 29 

 

Yaogan 30-01-01 

 

Yaogan 5 (JB-10 1) 
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ISRAEL 
 

Ofek  
  

"Ofek" (hebraico. ק פ ו א   "Horizonte") – é a série de satélites, desenvolvidos em Israel, para reconhecimento. A expectativa 

de vida vai de 1 a 3 ou até 10 anos. Os satélites são lançados a partir do Centro espacial de Palmakhim, em direção oeste, 
sobre o Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar e mais além sobre o Atlântico, para evitar a queda dos estágios do foguete nos 
países árabes vizinhos a Israel. A IAI (Israeli Aircraft Industries) foi o contratante principal da nave e do veículo de 

lançamento. 
 
Cerca de uma dezena de satélites foram construídos, dos quais os dois primeiros eram modelos em tamanho real que não 
carregavam equipamentos de pesquisa (foram usados para verificar o sistema da espaçonave, painéis solares e tecnologia de 
comunicação). Todos os satélites foram lançados por foguetes tipo Shavit, derivado do míssil militar Jericho. 
A estrutura do satélite consiste em material compósito de baixa massa com controle térmico passivo, sendo estabilizado em 
três eixos. O controle de atitude e a navegação são realizados usando sensores de horizonte, sensores solares, giroscópios e 

magnetômetro, quatro rodas de reação e propulsores. A precisão de apontamento é <0,1º nos três eixos, a estabilização de 

atitude é <40 µrad / s, e as variações na amplitude ou fase do sinal de rádio é <0,2 µrad. 

 
O satélite pesa em torno de 260 kg (178 kg do chassi, 42 kg de carga útil e 30 kg de propelente hidrazina), paineis solares (de 
silício, fixos) com saíde de 450 W, mais baterias níquel-cádmio de 14 ampères; o consumo de energia do sistema imageador é 
de cerca de 300 W.  
A primeira nave espacial foi lançada em 19 de setembro de 1988, tinha um peso de 156 kg, e fez uma órbita terrestre com 
perigeu de 249 km e apogeu de 1.149 km, com uma inclinação de cerca de 142,9 °. Foi um voo de teste no qual foram 
verificadas a operacionalidade dos painéis solares e das comunicações por rádio. Com o lançamento do Ofek-1, Israel se 
tornou o oitavo país do mundo a lançar seu próprio satélite com seu próprio foguete. 
 

O Ofek-2 foi lançado em 1990. 
Os primeiros satélites da série não foram equipados com equipamento fotográfico. Já o Ofek-3 (lançado em 1995) foi equipado 
com um dispositivo eletro-óptico projetado para observar a superfície terrestre. Depois de trabalhar por 7 anos, excedendo 
mais que o dobro dos recursos de vôo esperados, ele desintegrou-se nas camadas densas da atmosfera. 
O Ofek-4 foi perdido no lançamento em 1998, no segundo minuto do voo. 
O satélite Ofek-5 foi lançado em 2002. Pertencia à segunda geração desses aparelhos. 
O Ofek-6 foi perdido no lançamento em 2004. 
O Ofek-7 foi lançado com sucesso em 11 de junho de 2007. 
O Ofek-8 foi lançado em 21 de janeiro de 2008 pela Índia, pelo lançador indiano PSLV (na Índia, usou um nome diferente - 
TecSAR) e era distinto por estar equipado com um radar de abertura sintética. 

O Ofek-9 foi lançado com sucesso de Palmakhim na noite de 22 de junho de 2010, usando o foguete Shavit, em uma órbita de 
quinhentos quilômetros, de acordo com parâmetros predeterminados. Ofek-9 percorre a Terra 15 vezes por dia. 
 
O Ofek-10 foi lançado de Palmakhim na noite de 9 de abril de 2014 usando um Shavit de três estágios. O satélite está 
equipado com um radar de abertura sintética, pesando 380 kg. O tempo de revolução em torno da Terra em uma órbita 
elíptica foi de 90 minutos, e a altitude de vôo de 400 a 600 quilômetros.  
Em 13 de setembro de 2016, o Ofek-11 foi colocado em órbita com sucesso, mas depois disso houve alguns problemas com 
seu funcionamento. Houve um hiato na numeração, e o Ofek 16 decolou em 5 de julho de 2020. O satélite atingiu a órbita no 
topo de mais um Shavit 2 que disparado de Palmachim. A mídia israelense divulgou que a câmera avançada e a carga útil do 

satélite foram desenvolvidas pelos contratados israelenses Elbit Systems e os motores do foguete foram produzidos por uma 
empresa estatal chamada Rafael Advanced Defense Systems e Tomer. 
 

Ofek-1  

Ofek-9 

 
 

Ofek-11 
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NOTAS 

1 - A inteligência de comunicação ( Communication Intelligence COMINT) e a inteligência de sinal (Signal Intelligence SIGINT) 
têm sido os meios tradicionais de coleta de inteligência desde o início da era eletrônica. A Inteligência de Comunicação 
abrange a área geral de coleta de inteligência, a partir do monitoramento de várias formas de comunicação. A Inteligência de 
Sinal tem uma perspectiva muito mais ampla com outros meios de inteligência, como fontes de não comunicação como 
radares, imagens e muitas outras formas também incluídas em adição à Inteligência de Comunicação. 
A inteligência de medição e assinatura (Measurement and signature intelligence - MASINT) é um ramo técnico da coleta de 

inteligência que serve para detectar, rastrear, identificar ou descrever as características distintivas (assinaturas) de fontes-
alvo fixas ou dinâmicas. Isso geralmente inclui inteligência de radar, inteligência acústica, inteligência nuclear e inteligência 
química e biológica. O MASINT é definido como inteligência científica e técnica derivada da análise de dados obtidos de 
instrumentos sensores com o objetivo de identificar quaisquer características distintivas associadas à fonte, emissor ou 
remetente, para facilitar a medição e identificação deste último. 
2- Technical ELINT ou TechELINT é a interceptação e análise de sinais originários de radares, sistemas de armas, sistemas de 
navegação e outros, a fim de reunir informações sobre como esses sistemas funcionam e como são utilizados. 
3 - Diferença Horaria de chegada (TOA ou ToA), às vezes chamada de tempo de voo (ToF), é o tempo de viagem de um sinal 
de rádio de um único transmissor para um único receptor remoto. 
 

Acrônimos 
 
LEO: Órbita terrestre baixa 
GSO: Órbita Geoestacionária (ou GEO) 
SSO: Órbita Síncrona com o Sol 
HEO: Órbita altamente alongada, ou órbita “Molniya” 
PCUS : Partido Comunista da União Soviética 

GRAU: (Índice da Diretoria de Encomendas do Ministério da Defesa) é uma designação alfanumérica convencional de armas e 
equipamentos militares atribuídos por uma das Diretivas do Ministério da Defesa da URSS e posteriormente da Rússia. 
AWACS: abreviação de Airborne Warning and Control System, um centro móvel de vigilância e controle por radar de longo 
alcance para defesa aérea. O sistema é montado em uma aeronave especialmente modificada. 

IMEWS: Integrated Missile Early Warning Satellite; Satélite integrado de alerta antecipado de mísseis 

SLBM - Missil balístico lançado por submarino (Submarine-Launched Ballistic Missile) 

BYEMAN - O Sistema de Controle BYEMAN, ou simplesmente BYEMAN (designado BYE, ou B), era um sistema de controle 

de segurança criado para proteger as informações sobre o Escritório Nacional de Reconhecimento NRO e suas operações. Um 
funcionário da CIA escolheu o nome de uma lista aleatória de quatro palavras extraídas do arquivo de palavras de código. Um 
Byeman é um homem que trabalha no subsolo; não se sabe se o indivíduo sabia o significado da palavra antes de sua seleção. 

Corretor Ross - Corretor de cores que melhora o desempenho mas funciona apenas para campos de visão moderados. 

Anti-jam - Projetado para evitar obstruções (interferência nas comunicações). A maioria dos rádios militares possui alguma 
capacidade antijamming, por isso podem ser usados, apesar dos esforços do inimigo para torná-los inoperantes. 
IR - Infravermelho 
USSTRATCOM - United States Strategic Command 

NORAD - North American Aerospace Defense Command  
ASAT - Anti-satélite 
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