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I. Introdução  
 

Há mais de 40 anos, em 1977, a NASA lançou 

duas sondas ao espaço: a Voyager 2 foi lançada 

em 20 de agosto de 1977, de Cabo Canaveral, 

Flórida, a bordo de um foguete Titan-Centaur e, 

em 5 de setembro, a Voyager 1 foi lançada, 

também de Cabo Canaveral a bordo de um 

foguete Titan-Centaur (Figura 1). 

O principal objetivo desta nota técnica é 

descrever o sistema de telecomunicações das 

naves Voyager, dando ênfase aos equipamentos 

utilizados, tipo de modulação e comprovação de 

fórmulas de projeto que são utilizadas no dia a 

dia de um projetista de sistemas em altas 

frequências. Por exemplo, é curioso saber que, 

na época do lançamento das Voyagers existiam 

amplificadores TWTA (Travelling tube 

amplifier) com previsão de tempo de vida de 

50000 horas, e que as fórmulas de Friis e o 

teorema de Shannon funcionam perfeitamente 

nos enlaces espaciais. E, porque não dizer, a 

comunicação interstelar é uma realidade com 

essas naves Voyagers. 

 Mas antes, faz-se necessário uma descrição 

geral dessas maravilhosas máquinas que 

envolvem muita tecnologia, incrivelmente 

disponíveis na década de 70.  

Essas sondas estão atualmente em 

funcionamento, mandando e recebendo 

mensagens da Terra. As duas sondas já deixaram 

a região de influência do Sol e mergulharam na 

região denominada espaço interestelar, a região 

entre as estrelas, repleta de material ejetado pela 

morte de estrelas próximas há milhões de anos. 

 

 
Figura 1 – Lançamento da Voyager 2 a 

bordo de um foguete Titan- Centauro. 

 

A Voyager 2 foi lançada primeiro porque 

chegaria em Jupiter e Saturno depois da 

Voyager 1. 

A Tabela I mostra um resumo da “idade” e 

distância que essas sondas se encontram 

atualmente da Terra. A sigla AU que se vê nas 

tabelas significa Astronomical Unit (Unidade 

astronômica) e representa a distância da Terra ao 

Sol (aproximadamente 150 milhões de km). A 

distância das Voyagers continua aumentando a 

razão de 3.6 AU por ano.  

A Voyager 1, com uma massa aproximada de 

825.5 kg e 470W no lançamento, é o mais 

distante artefato feito pelo homem. Em segundo 

lugar está a sonda Pioneer 10 que já não se 

comunica mais com a NASA. 

(https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/). 

Os sinais de rádio, que viajam à mesma 

velocidade da luz (300.000 km/s), levam mais 

de mais 18:00 horas para chegar Voyager 2 e 

http://www.betatelecom.com.br/
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mais de 21:30 horas para chegar à Voyager 1. 

Na Tabela I esses valores estão indicados na 

linha denominada “Tempo da luz em um 

sentido”. Portanto essas duas sondas são os 

artefatos produzidos pelo homem que estão mais 

distantes da Terra, e ainda em funcionamento.  

As espaçonaves gêmeas Voyager 1 e 2 estão 

explorando onde nada da Terra voou antes, 

continuando em missão sua jornada de mais de 

40 anos desde seus lançamentos em 1977. Em 

agosto de 2012, a Voyager 1 fez a histórica 

entrada no espaço interestelar. A Voyager 2 

entrou no espaço interestelar em 5 de novembro 

de 2018, e os cientistas esperam aprender mais 

sobre essa região. Ambas as espaçonaves ainda 

estão enviando informações científicas sobre 

seus arredores através da rede de comunicação 

da NASA, denominada Deep Space Network 

(rede de espaço profundo), ou DSN. 

 

 

Tabela I – Distância e “idade”das Sondas Voyger 1 e Voyager 2 

 
 

A missão principal das Voyagers era a 

exploração de Júpiter e Saturno. Depois de fazer 

uma série de descobertas lá – como vulcões 

ativos na lua Io de Júpiter e meandros dos anéis 

de Saturno – a missão foi estendida.  

A Voyager 2 passou a explorar Urano e Netuno, 

e ainda é a única espaçonave que visitou esses 

planetas exteriores. 

A missão atual das aventureiras, a Voyager 

Interstellar Mission (VIM), explorará a borda 

mais externa do domínio do Sol. E além. 

A Figura 2 mostra a previsão de voo das 

Voyagers, indicando as datas aproximadas de 

seus encontros com os grandes planetas. A linha 

do tempo com os principais eventos na viagem 

das sondas pode ser vista no site da NASA 

(https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/timeline/#

event-a-once-in-a-lifetime-alignment). 

http://www.betatelecom.com.br/
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O projeto do sistema de telecomunicações das 

Voyagers foi fortemente influenciado pelos 

projetos do sistema de telecomunicações para as 

sondas Mariner-Venus-Mercury (lançamento de 

1973) e Viking Orbiter (lançamento de 1975). 

Essas missões anteriores voaram sistemas 

primários de uplink e downlink de banda S e 

realizaram experimentos de banda X. As 

principais melhorias no projeto das Voyagers 

consistiram em: 

 

1. Primeiro uso de banda X em vez de banda S 

para telemetria de downlink primário. 

2. TWTAs de banda X de potência de saída 

dupla, projetados para minimizar o peso e 

maximizar a eficiência durante mais de 50.000 

horas de operação. 

3. Uma antena de 3,66 m de diâmetro, o maior 

refletor sólido usado em 1977. 

4. Um sistema de telemetria de canal único com 

Golay concatenado e codificação convolucional 

para fornecer transmissão eficiente de dados, 

posteriormente atualizado em voo para 

ReedSolomon concatenado e codificação 

convolucional. 

 

 
Figura 2 – Previsão de voo das Voyagers. 

 

A Figura 3 mostra a interessante trajetória da 

Voyager 1 vista da Terra, divergindo da eclíptica 

em 1981 em Saturno, e agora indo para a 

constelação de Ophiuchus (grande constelação 

que abrange o equador celeste). 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Trajetória da Voyager 1 vista da Terra, divergindo da eclíptica em 1981 em Saturno, e 

agora indo para a constelação de Ophiuchus. 

 

http://www.betatelecom.com.br/
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II. O pálido ponto azul  
 

Em 14 de fevereiro de 1990, dia de São 

Valentim, (ou Valentine’s day, dia dos 

namorados nos EUA e no resto do mundo), a 

uma distância aproximada de 6 bilhões de km, 

depois que a espaçonave passou pelas órbitas de 

Netuno e Plutão, as câmeras da Voyager 1 

apontaram para o sol e tiraram uma série de fotos 

do sol e dos planetas. Essa parece ter sido uma 

ideia de Carl Sagan e nessa data foi feito   o 

primeiro 'retrato', de todos os tempos, do nosso 

sistema solar visto de fora 

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/).  

A partir dessas fotografias (veja uma delas na 

Figura 4). Carl Sagan fez uma memorável 

reflexão filosófica sobre a humanidade, e nossa 

humilde posição na vastidão do universo. Com 

o nome de pálido ponto azul ele escolheu uma 

das fotos em que um raio de sol iluminava um 

minúsculo ponto no espaço, denominado Terra. 

Era apenas mais um pixel solitário, dificilmente 

distinguível de outros pixels da foto.  

 

A reflexão de Carl Sagan disseminou-se em 

vídeo pela Internet e vale a pena ver, pois nos 

traz consciência de realidades que esquecemos 

no dia a dia. 

(https://www.youtube.com/watch?v=tRjVDOg

GJ8Y).  

Após essas fotos, já em dezembro de 1989, as 

sondas foram comandadas para desligar suas 

câmeras, pois elas não se aproximariam mais de 

nenhum outro corpo celeste. A NASA queria 

usar a energia e memória de computador das 

câmeras para coletar dados do vento solar e do 

espaço interestelar. E assim permaneceram até 

os dias de hoje.  

Menos da metade dos 10 equipamentos 

inicialmente ativos nas sondas permanecem 

ainda em funcionamento, devido ao desgaste 

nessa longa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – O pálido ponto azul. A Terra vista por uma das câmeras das Voyagers, além da órbita 

de Plutão. 

http://www.betatelecom.com.br/
http://photojournal.jpl.nasa.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=tRjVDOgGJ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=tRjVDOgGJ8Y
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Em 1979 as sondas Voyager foram tema de um 

filme de longa-metragem de ficção científica da 

série Star Trek, com o título de “Jornada nas 

estrelas: o filme” (Artistas William Shatner 

Leonard Nimoy DeForest Kelley).  

https://www.imdb.com/title/tt0079945/. Em um 

drama bem feito, o filme conta a estória de como 

uma das naves Voyager (no caso a fictícia 

Voyager 6, que nunca existiu) foi recuperada e 

revitalizada por uma civilização alienígena, e 

mandada de volta à Terra (Figura 5). 

 

 

 
Figura 5 – Cena de “Jornada nas estrelas: o 

filme”. 

III.  Descrição técnica das naves 

Voyagers 
 

A Figura 6 apresenta um desenho artístico da 

sonda Voyager, com detalhamento de seus 

instrumentos. 

 

Na época do lançamento cada sonda Voyager 

era equipada com um pequeno reator atômico 

que iria prover energia para seus equipamentos 

durante toda sua jornada. É incrível que naquela 

época (1977) a NASA já tivesse essa tecnologia 

aplicada às viagens espaciais. É importante 

lembrar ainda que, na verdade, a missão das 

Voyagers foi planejada vários anos antes do seu 

lançamento. Ou seja, antes de 1977 a NASA, 

provavelmente, já tinha desenvolvido esse 

reator, ou seus protótipos. 

O magnetômetro possui um braço longo, 

situando-o bem afastado da nave, para que os 

campos magnéticos da mesma não interfiram 

nas medidas. 

 

A Tabela II mostra quais equipamentos das 

Voyagers ainda permanecem em 

funcionamento. 

 

Tabela II – Equipamentos em 

funcionamento nas Voyagers. 
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Figura 6.  Desenho artístico da sonda Voyager, com detalhamento de seus instrumentos. 

 

A Figura 7 e a Figura 8 mostram detalhes do 

sistema de antenas das sondas Voyagers.  

https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft/

interactive.php. A Figura 7 detalha a montagem 

das antenas e a Figura 8 destaca a posição do 

famoso disco de ouro afixado nas sondas 

(indicado pelo círculo azul transparente na 

figura). Esse disco de ouro, que foi motivo de 

muita controversa, será descrito mais à frente. 

 

III.1 Os enlaces de subida e descida da 

Voyager 2 

As antenas de bandas S/X (SXA) consistem em 

uma antena de baixo ganho de banda S (LGA) e 

uma antena de alto ganho de banda S e banda X 

(HGA). A montagem do sistema de alto ganho 

nas bandas S e X é composto de um refletor 

principal de aprox. 3,7 (3,66 m), um sub-refletor 

dicróico de superfície seletiva de frequência 

(FSS), e alimentadores de banda S e banda X. 

Axialmente na frente do refletor principal estão, 

em ordem, o alimentador da banda X, o FSS, o 

alimentador da banda S, e a antena de baixo 

ganho (LGA) em  banda S (ver Figura 6) . 

O refletor principal, o alimentador de banda X e 

o FSS (refletor na banda X) formam um sistema 

radiante do tipo Cassegrain.  O refletor 

principal, o FSS (transparente na banda S) e a 

alimentador da banda S formam um sistema 

radiante de ponto focal (focal point).  L LGA é 

montado na parte traseira da estrutura de 

alimentação da banda S.  

O SXA também inclui um guia de onda de banda 

X, um cabo coaxial de banda S e sondas de 

http://www.betatelecom.com.br/
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft/interactive.php
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft/interactive.php
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potência de RF para cada frequência (ver Figura 

7). 

Ambas as antenas são polarizadas 

circularmente. A LGA de banda S consiste em 

um radiador polarizado circularmente à direita. 

O padrão de radiação é aproximadamente uma 

cardioide de revolução. O ganho da LGA é de 

aproximadamente 7 dBi. 

A LGA foi usada imediatamente após o 

lançamento, e também estava disponível para 

comunicações de emergência, até que a margem 

para seus enlaces fosse esgotada na década de 

1980. 

https://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/Des

canso4--Voyager_ed.pdf 

 

 

 
Figura 7 – Detalhes das antenas da Voyager. 

https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft/ 

 

 
 

Figura 8 – Detalhe da localização do disco de ouro. 

 

http://www.betatelecom.com.br/
https://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/Descanso4--Voyager_ed.pdf
https://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/Descanso4--Voyager_ed.pdf
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft/
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As características de ganho e largura de feixe 

das antenas das Voyagers são (ver Tabela III):  

Tabela III- Características das antenas das 

Voyagers 

Antena Ganho (dBi) Largura de 

feixe (graus) 

Banda S 

LGA 

7 60 

Banda S 

HGA 

36 2.3 

Banda X 

HGA 

48 0,5 

A Tabela IV mostra o resumo de cálculo dos 

enlaces de subida (uplink) e descida (downlink) 

entre a sonda Voyager 2 e a Terra na distância 

de 48,62 AU. Note-se a imensa atenuação do 

espaço livre (308 dB) e o fraquíssimo sinal 

recebido (-151 dBm) na estação da Austrália. 

Atualmente o nível de recepção da Voyger 1, 

que está a mais de156 AU de distância da Terra, 

é da ordem de -161 dBm, e continua diminuindo. 

A rede espacial profunda (DSN) consiste em 

instalações de antena de rádio espaçadas 

igualmente em todo o mundo em Canberra 

(Austrália); Goldstone (Califórnia); e Madri 

(Espanha). O posicionamento das três 

instalações garante que quase qualquer 

espaçonave com uma linha de visão para a Terra 

possa se comunicar com pelo menos uma das 

instalações a qualquer momento. 

O Voyager 2 é a rara exceção. Para fazer um 

flyby fechado da lua de Netuno, Triton, em 1989, 

a sonda voou sobre o Polo Norte do planeta (ver 

Figura 2). Essa trajetória desviou-se para o sul 

em relação ao plano dos planetas, e foi indo 

nessa direção desde então. Quando já estava a 

mais de 11,6 bilhões de milhas (18,8 bilhões de 

quilômetros) da Terra, a espaçonave estava tão 

longe ao sul que não tinha mais uma linha de 

visão com antenas de rádio no hemisfério norte. 

Em 29 de outubro de 2020, os operadores da 

missão enviaram uma série de comandos para a 

Voyager 2, na primeira vez desde meados de 

março do mesmo ano. A espaçonave estava 

voando solo, em estado órfão, enquanto a antena 

de rádio de 70 metros de largura usada para falar 

com ela foi desativada para reparos e 

atualizações. A Voyager 2 retornou um sinal 

confirmando que recebeu a "chamada" e 

executou os comandos sem problemas. 
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Tabela IV – Resumo do desempenho dos enlaces da Voyager 2 
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A Tabela V mostra a taxa de dados prevista para 

o encontro com os planetas, e uma estrapolação 

para o espaço interplanetário, com as condições 

do DSN de 1979 a 1981. Depois disso as antenas 

do DSN foram revitalizadas, e ganharam por 

volta de 2 dB na relação sinal/ruído. 

Para entender melhor a Tabela V deve-se 

considerar o seguinte: 

a) É conhecido que a densidade de potência 

radiada por uma antena à grandes distâncias 

varia com o quadrado da distância, através 

da perda do espaço livre (A) dada pela 

Equação de Friis [1].  

Considerando R a distância do transmissor, e λ 

o comprimento de onda a atenuação do espaço 

livre é dada por: 

𝐴(𝑑𝐵) = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (
4𝜋𝑅

𝜆
)
2

 

b) Por outro lado, existe o teorema da 

capacidade de canal, ou teorema de Shannon 

Hartley, que define a quantidade de 

informação (C) que pode ser transmitida em 

um determinado canal de informação em 

função da banda ocupada pelo canal (B) e a 

relação sinal ruído no receptor S/N. O 

teorema diz que: 

𝐶 = 𝐵 ∗ 𝑙𝑜𝑔2(1 +
𝑆

𝑁
) 

Portanto, considerando a distância até Júpiter (5 

AU) como referência para o sistema de 

transmissão, pode-se prever a taxa de 

transmissão nas outras distâncias da tabela V, 

considerando as duas equações acima. Por 

exemplo, para Saturno a distância é de 10 AU. 

A relação do inverso do quadrado, que aumenta 

a atenuação, é de aproximadamente 4 vezes 

(terceira coluna da Tabela V). Isso faz com que 

a relação S/N caia de 4 vezes, mantidos 

constantes os outros parâmetros do enlace.  

Tabela V - Taxa de dados prevista para o encontro com os planetas

 

III.2 O receptor das Voyagers 

O receptor das Voyagers  é de banda estreita, 

com dupla conversão, super-heterodino, e 

controle automático de fase. O receptor tem um 

detector de amplitude coerente que detecta e 

mede o nível de sinal recebido, e fornece ao 

receptor uma função de controle de ganho 

automático (CAG). O CAG  é utilizado como 

um parâmetro de desempenho de uplink 

primário. 

Quando em sincronismo com um sinal de uplink 

(phase locked), o detector de fase do receptor irá 

controlar a fase frequência dos transportadores 

de link transmitidos se estiver no modo coerente  

http://www.betatelecom.com.br/
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As frequências das bandas S e X de transmissão 

funcionam na razão transmissão/recepção de 

240/221 e 880/221, respectivamente 

(rastreamento Two way).  

No ano de 2012 a Beta Telecom projetou e 

construiu um receptor banda S com a relação 

240/221, com características semelhantes ao 

utilizado nas Voyagers, para uso no satélite 

brasileiro CBERS 3 e 4. Uma característica 

interessante desse receptor é a sua alta 

sensibilidade (-130 dBm), e uso de um único 

transistor qualificado para espaço desde os 

estágios de LNA até a FI e demodulação do 

sinal. 

(https://betatelecom.com.br/testewp/informativ

os/). 

O modelo de engenharia desse receptor está 

apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Modelo de engenharia do receptor 

banda S desenvolvido pela Beta Telecom. 

O subsistema de computador de comando (CCS) 

fornece funções de sequenciamento e controle 

que contêm rotinas fixas, como decodificação de 

comandos e detecção de falhas e rotinas 

corretivas, informações de apontando na antena, 

e informações de sequenciamento da 

espaçonave. 

O subsistema de controle de atitude e articulação 

(AACS) controla a orientação da espaçonave, 

mantém o apontamento da antena de alto ganho 

para a Terra, controla manobras de atitude e 

posiciona a plataforma de varredura. 

As comunicações de uplink são via S-Band (taxa 

de comando de 16 bits/s), enquanto que o 

transmissor de banda X atualmente fornece 

telemetria downlink em 160 bits/s. Todos os 

dados são transmitidos e recebidos na 

espaçonave através da antena de alta ganho de 

3,7 metros (HGA). 

A energia elétrica é fornecida por três geradores 

termoelétricos de radioisótopo (RTGs). Os 

níveis de potência atuais são cerca de 249 watts 

para cada espaçonave. À medida que a energia 

elétrica diminui, as cargas de energia na 

espaçonave devem ser desativadas para evitar 

que a demanda exceda a oferta. Como a 

desativação das cargas, algumas capacidades de 

espaçonaves são eliminadas. 

A missão interestelar da Voyager tem o 

potencial de obter dados interplanetários úteis, 

como , campos, partículas e dados de ciência das 

ondas, até cerca de 2025, quando a capacidade 

da espaçonave de gerar potência elétrica 

adequada para a operação contínua dos 

instrumentos de ciência chegará ao fim. 

III.3 Outras características do sistema de 

telecomunicações das Voyagers. 

IV. O disco de ouro 

 

O disco de ouro carregado pelas Voyagers 1 e 2, 

apresentado na Figura 10, é a segunda versão de 

outro disco que havia sido carregado pelas 

Pioneers 10 e 11 (ver Nota de aplicação 

BTNT65). Carl Sagan e Frank Drake (criador da 

famosa equação Drake sobre possíveis 

http://www.betatelecom.com.br/
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civilizações inteligentes na nossa galáxia), 

elaboraram esse disco a partir das experiências e 

das dificuldades que tiveram para criar o disco 

das Pioneers. Eles constataram que não é fácil 

enviar mensagens a um extraterrestre que, a 

princípio não sabe que existimos e, muito 

menos, deve conhecer nossa linguagem. A 

descrição dos discos das Voygers e das Pioneers, 

mostrado resumidamente a seguir, pode parecer 

lógico em nossa linguagem. Mas o que um 

alienígena poderia entender? 

 

Sagan e Drake consideravam que a ciência e a 

matemática eram linguagens universais. Por 

isso, desde a primeira mensagem colocaram 

textos lógicos que envolviam linguagem binária. 

A mensagem da Voyager, destinada a contar a 

história humana, é transportada por um disco 

fonográfico de cobre banhado a ouro, de 12 

polegadas, contendo sons e imagens 

selecionados para retratar a diversidade da vida 

e da cultura na Terra. 

 

 
Figura 10 – Disco de ouro carregado pelas 

Voyagers 1 e 2. 

 

No canto superior esquerdo há um desenho 

facilmente reconhecível do disco fonográfico e 

da caneta carregada com ele. O desenho indica 

que o disco deve ser tocado de fora para dentro. 

o desenho é uma vista lateral do disco e da 

caneta, com um número binário dando o tempo 

para tocar um lado do disco - cerca de uma hora. 

 

O desenho no canto inferior esquerdo da capa é 

o mapa do pulsar enviado anteriormente como 

parte das placas dos Pioneiros 10 e 11. Ele 

mostra a localização do sistema solar em relação 

a 14 pulsares, cujos períodos precisos são dados. 

Os dois círculos no canto inferior direito é um 

desenho do átomo de hidrogênio em seus dois 

estados mais baixos, com uma linha de conexão 

e dígito 1 para indicar que o intervalo de tempo 

associado à transição de um estado para o outro 

deve ser usado como a escala de tempo 

fundamental, tanto para o tempo dado na capa 

quanto nas imagens decodificadas. 

 

Galvanizado na capa do disco está uma fonte 

ultrapura de urânio-238 com uma radioatividade 

de cerca de 0,00026 micro-curies. O decaimento 

constante da fonte de urânio em seus isótopos-

filhos o torna uma espécie de relógio radioativo. 

Para mais detalhes dos discos das Voyagers e 

das Pioneers, consulte a nota técnica BTNT65 – 

“Disco de ouro das Voyagers e das Pioneers”, 

disponível no site da Beta Telecom.  

V. Voyager 1 vista por radiotelescópio. 

O sinal da espaçonave Voyager 1 da NASA, o 

objeto mais distante feito pelo homem, foi 

detectado da Terra pelo Very Long Baseline 

Array (VLBA) do Observatório Nacional de 

radioastronomia de 8.000 quilômetros de largura 

(ver Figura 11). Esse sistema conecta liga 

radiotelescópios do Havaí a St. Croix na 

Virginia. 

Radiotelescópios não podem ver a Voyager 1 

em luz visível, mas sim "ver" o sinal da 

espaçonave em luz de rádio. As antenas 

compõem um radiotelescópio como os espelhos 

e os pixels formam um telescópio óptico. Os 

http://www.betatelecom.com.br/
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telescópios fizeram uma tentativa especial de 

procurar o sinal da Voyager 1 para testar sua 

sensibilidade. 

 

Figura 11 – Voyager 1 “vista pelo 

radiotelescópio VLBA 

O transmissor principal da Voyager 1 

atualmente irradia cerca de 22 watts, o que é 

comparável a um rádio amador típico ou uma 

lâmpada de geladeira. Embora incrivelmente 

fraco para os padrões das comunicações sem fio 

modernas, o sinal da Voyager 1 é brilhante 

quando comparado à maioria dos objetos 

naturais estudados por radiotelescópios. 

O VLBA fez esta imagem do sinal da Voyager 

1 em 21 de fevereiro de 2013 (ver Figura 11). Na 

época, a Voyager 1 estava a 18,5 bilhões de 

quilômetros de distância. 

A imagem tem cerca de 0,5 segundos de arco de 

lado. Um segundo de arco é o tamanho aparente 

de um centavo visto a 4 quilômetros de 

distância. A forma ligeiramente oblonga da 

imagem é resultado da configuração do array. 

O Jet Propulsion Laboratory da NASA, 

Pasadena, Califórnia, se comunica com a 

Voyager 1 praticamente todos os dias através da 

Deep Space Network da NASA. 

Para questões de comparação, a Figura 12 

mostra uma simulação artística de como iria 

parecer a cobertura do sistema celular em uma 

cidade, se pudéssemos “enxergar” no 

comprimento de onda de emissão desse sistema 

celular. 

Os pontos de onde saem os feixes de luz foram 

baseados na localização das antenas de celular e 

de estações base. Em seguida, o artista usou a 

rede de dados de operação para descobrir quais 

frequências eram emitidas. 

 

 
Figura 12 – Simulação artística da visão de 

um sistema celular. 

VI. Pioneers – O conhecimento anterior 

 

As Voyagers e Pioneers 10 e 11, lançadas quatro 

e cinco anos antes, foram as primeiras quatro 

espaçonaves a escapar da gravidade do nosso 

sistema solar em suas jornadas pela Via Láctea.  

Contudo, não existe mais comunicação dessas 

naves com a Terra. O último sinal das Pioneers, 

bastante fraco, foi recebido em 23 de janeiro de 

2003. 

Devido a melhores datas de lançamento e uma 

vantagem de velocidade, as Voyagers estão 

agora superando as Pioneers e alcançando certos 

marcos primeiro. A Voyager 1 cruzou a órbita 

de Plutão em 1988 antes da Pioneer 10 a cerca 

http://www.betatelecom.com.br/
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de 29 unidades astronômicas (UA), quando a 

órbita de Plutão estava dentro da de Netuno. 

Embora a Pioneer 11 cruzasse a órbita de Urano 

pouco antes do encontro da Voyager 2 em 1986, 

a Voyager 2 encontrou Netuno em 1989 antes da 

Pioneer 11 cruzar a órbita de Netuno. 

O design do sistema Voyager Telecom foi 

fortemente influenciado pelos projetos de 

sistema de telecomunicações para a sonda 

Mariner-Venus-Mercury (lançamento de 1973) 

e Viking Orbiter (lançamento em 1975). A 

Voyager manteve o uplink e downlink do S-

band semelhante às missões espaciais profundas 

anteriores. No entanto, foi a primeira 

espaçonave a usar a banda X como a frequência 

de downlink. Ambos os amplificadores TWTAs 

(travelling wave tube amplifiers) de banda S e 

banda X foram projetados para operar em dois 

níveis de energia para flexibilidade no 

carregamento de energia da espaçonave. 

 

A Voyager 1 é a espaçonave mais distante, cerca 

de 17,5 mil milhões de quilômetros (10,9 

bilhões de milhas) longe do sol em um ângulo 

norte. Pioneer 10, o próximo mais distante, é de 

cerca de 15,4 bilhões de quilômetros (9,6 

bilhões de milhas) longe do sol no lado oposto 

do sistema solar (ver Figura 13). 

 

 
Figura 13 – Distância relativa entre as naves Voyagers e Pioneers no espaço interestelar. 

 

A sonda New Horizons, indicada na foto é   outra 

maravilha entre as sondas espaciais. A New 

Horizons é uma missão da NASA para estudar o 

planeta anão Plutão, suas luas, e outros objetos 

no cinto de Kuiper, uma região do sistema solar 

que se estende de cerca de 30 AU, perto da órbita 

de Netuno, para cerca de 50 AU do sol.  A New 

Horizons iniciou sua viagem em janeiro de 

2006, e chegou a Plutão depois de quase 10 anos. 

A sonda seguiu viagem e fotografou, à uma 

http://www.betatelecom.com.br/
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distância de 7750 milhas, uma forma icônica na 

superfície de Plutão: um coração, que recebeu o 

nome de Tombaugh Regio (ver Figura 14).  

A New Horizons também carrega um gerador 

termoelétrico por radioisótopos.  

 

 
Figura 14 – Foto de Plutão, feita pela sonda 

New Horizon em Dez/2014 a 7750 milhas de 

distância de Plutão.. 

 

A nave espacial foi colocada no modo de 

hibernação a partir de 28 de junho de 2007, 

durante o qual o computador a bordo da 

espaçonave mantinha vigilância nos sistemas de 

missão, transmitindo códigos especiais 

indicando que as operações eram nominais ou 

anômalas. Durante a hibernação, a maioria dos 

principais sistemas de novos horizontes foi 

desativada e reviveu apenas cerca de dois meses 

a cada ano. O segundo, terceiro e adiantado 

ciclos de hibernação foram 16 de dezembro de 

2008, 27 de agosto de 2009 e 29 de agosto de 

2014.  

Em 6 de dezembro de 2014, os controladores de 

terra reviveram novos horizontes da hibernação 

pela última vez para iniciar seu encontro ativo 

com Plutão. Naquela época, levou quatro horas 

e 25 minutos para um sinal para chegar à terra 

da espaçonave. A Figura 15 apresenta uma foto 

da nave New Horizons. 

https://solarsystem.nasa.gov/missions/new-

horizons/in-

depth/#:~:text=New%20Horizons%20is%20a%

20NASA,50%20AU%20from%20the%20Sun. 

https://www.nasa.gov/mission_pages/newhoriz

ons/spacecraft/index.html 

 

 

 
Figura 15 – Sonda New Horizons . 

VII. Avanços atuais  

 

Fazendo história novamente, e na vanguarda das 

pesquisas, uma sonda da NASA tocou o sol. A 

sonda solar Parker voou pela atmosfera superior 

do sol - a corona - e fez amostragem das 

partículas e dos campos magnéticos lá. 

A sonda solar Parker foi lançada em 2018 para 

explorar os mistérios do sol, viajando mais perto 

dele do que qualquer espaçonave chegou antes. 

Três anos após o lançamento e décadas após a 

primeira concepção, Parker finalmente chegou 

lá. 

O nome Parker é em honra a Eugene Parker , um 

jovem físico que, em meados da década de 1950 

propôs vários conceitos sobre como as estrelas-

incluindo nosso sol-emitem energia. Ele chamou 

essa cascata de energia do vento solar e 

descreveu um sistema complexo inteiro de 

plasmas, campos magnéticos e partículas 

energéticas que compõem esse fenômeno. Esta 

foi a primeira vez que a NASA deu o nome de 

uma pessoa a uma de suas missões. 

 

A sonda Parker realiza suas investigações 

científicas em uma região perigosa de calor 

intenso e radiação solar. 

Para realizar essas investigações sem 

precedentes, a espaçonave e os instrumentos são 

protegidos do calor do sol por um escudo de 

carbono-composto de 4,5 polegadas (11,43 cm), 

http://www.betatelecom.com.br/
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que precisa suportar temperaturas fora da 

espaçonave que atingem quase 2.500 F (1.377 

C). Mas a temperatura da carga útil da 

espaçonave estará perto da temperatura 

ambiente (ver Figura 16). 

 

Em uma aproximação mais próxima, a sonda 

solar Parker rodopiará ao redor do sol a 

aproximadamente 430.000 mph (700.000 km / 

h). Isso é rápido o suficiente para ir da Filadélfia 

para Washington, DC, em um segundo. 

 

Nas três órbitas finais, a sonda solar Parker 

voará a 3,8 milhões de milhas da superfície do 

sol. Isso é mais de sete vezes mais próximo que 

o atual recordista para um passe solar próximo, 

a espaçonave Helios 2, que chegou a 27 milhões 

de milhas em 1976, e cerca de um décimo mais 

próximo que Mercúrio, que está, em média, a 

cerca de 36 milhões de milhas do sol. 

Para mais detalhes ver referências 33 e 34. 

 

 
 

Figura 16 – Concepção artística da sonda 

Parker. 
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