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EESSTTAAÇÇÃÃOO EESSPPAACCIIAALL

EESSTTAAÇÇÃÃOO EESSPPAACCIIAALL IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL ((IISSSS))

A ISS, Estação
Espacial Internacional, teve
seu início de projeto no
ano de 1984, liderado
pelos Estados Unidos e
com o apoio dos países:
Canadá, Japão, Brasil,
Reino Unido, França,
Alemanha, Bélgica, Itália,
Holanda, Dinamarca,
Noruega, Espanha, Suíça e
Suécia, e mais tarde da
Rússia.

Com o intuito de
fazer experiências na
gravidade quase nula
para fins científicos ou
até mesmo comerciais,
e também análise dos
recursos minerais
terrestres. Além disso,
entra em prática
também os estudos e
pesquisas na área da
engenharia, sendo
desenvolvidos “novos
materiais, novos
satélites, novas naves”.

4



AAFFIINNAALL,, OO QQUUEE ÉÉ UUMMAA EESSTTAAÇÇÃÃOO EESSPPAACCIIAALL??

Uma estação espacial
é um tipo de laboratório
que é lançada na órbita
da Terra, com o intuito
de servir de moradia para
os seres humanos por um
período de tempo
considerável, ou seja,
períodos prolongados. De
mesmo modo que os
satélites, as estações
espaciais não têm um
sistema de retorno à
superfície terrestre, mas,
por obrigatoriedade, servir
de apoio para veículos de
carga e transporte de
astronautas. O intuito é
que lá fossem feitos
experimentos e pesquisas
científicas que aqui
encontra-se uma certa
dificuldade devido à
aceleração da gravidade
que altera os resultados.

Atualmente, existem
dois tipos de estações, o
primeiro tipo, e primeiras
estações espaciais são as:
Skylab, lançada pelos
EUA no ano de 1973; e a
Salyut, lançada pela
antiga União Soviética no
decorrer dos anos 70, a
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pioneira no ano de
1971, e o último modelo
no ano de 1982. Ambas
constituídas de uma
parte única e projetadas
para um único
lançamento, depois de
utilizadas, abandonadas.

As últimas edições
da Salyut que foram as
6 e 7, passaram a ser
montadas de modo
diferente das demais,
com duas portas de
acoplamento, a partir
daí, deu-se início a um
segundo grupo, que é a
MIR e a ISS (Estação
Espacial Internacional)
que agora são
construídas por módulos,
o que barateou o custo e
a facilidade de
lançamento dos módulos.

IMAGENS DA ESTAÇÃO ESPACIAL DE NOITE

OORRIIGGEEMM DDAA EENNEERRGGIIAA EEMM UUMMAA EESSTTAAÇÇÃÃOO EESSPPAACCIIAALL

Originada de oito grandes placas solares, o
fornecimento de energia elétrica vem através da luz do
sol. Cada placa tem 33 metros de comprimento e cobre
uma área de aproximadamente 2.508 m2, ou cerca de
um acre. Em cada placa há duas mantas de ccéélluullaass
ssoollaarreess. Cada manta está de um lado de um “braço”
que pode se estender ou retrair para aumentar ou
encurtar a placa. Este braço se transforma em um
ggiirroossccóóppiioo e pode manter as células solares em contato
com a luz do sol.

Do mesmo modo que é feita uma rede elétrica na
Terra, as placas geram a primeira energia,
aproximadamente 160 volts de corrente direta. A
primeira energia será convertida pelo segundo
transformador, que regula a corrente para 124 volts
para ser usada nos equipamentos da estação. Há
também conversores a bordo para ajustar a energia às
diferentes correntes exigidas pelos equipamentos
americanos e russos. A primeira energia também será
usada para carregar as fontes de hhiiddrrooggêênniioo nniiqquueellaaddoo
da ISS controladas por uma bateria da estação, que
fornecerá energia quando a ISS passar pela sombra da
Terra em cada órbita.
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VISÃO DA TERRA DA CÚPULA DA ESTAÇÃO




