
  

 

       PARTICIPAÇÃO NA

"Stellar "GPS": Navigation in the Solar System | À

Chris Jacobs (JPL/NASA) na Universidade dos Açores”
 

Um grupo significativo de alunos da ESAQ (dos 10º e 11º anos de escolaridade) participou, no dia 

22 de maio de 2015, pelas 14h30 min, na palestra 

System , na Universidade dos Açores.

                        Christopher Jacobs ( NASA)

Esta palestra, organizada pelo 

parceria com o Consulado dos Estados Unidos da América em Ponta Delgada e com o American 

Corner da Universidade dos Açores, 

interplanetárias  e foi proferida por

Christopher  Jacobs  é especialista no uso de interferometria de longa linha de 

base para a construção de sistemas de referência para a navegação de missões 

espaciais e trabalha atualmente no

Propulsion Laboratory  da NASA

várias missões interplanetárias: 

Luas), a missão Magalhães (Vénus)
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TICIPAÇÃO NA PALESTRA … 

vigation in the Solar System | À conversa com 

hris Jacobs (JPL/NASA) na Universidade dos Açores”

de alunos da ESAQ (dos 10º e 11º anos de escolaridade) participou, no dia 

22 de maio de 2015, pelas 14h30 min, na palestra Stellar “GPS”: Navigation in the Solar 

a Universidade dos Açores. 

NASA)  

Esta palestra, organizada pelo OASA  (Observatório Astronómico de Santana 

parceria com o Consulado dos Estados Unidos da América em Ponta Delgada e com o American 

Corner da Universidade dos Açores, abordou o tema da navegação de sondas e

e foi proferida por Christopher Jacobs , físico da NASA. 

é especialista no uso de interferometria de longa linha de 

base para a construção de sistemas de referência para a navegação de missões 

e trabalha atualmente no grupo de monitoração do Deep Space  -

da NASA. A equipa a que pertence foi responsável por 

sões interplanetárias: missão Galileu (que estudou Júpiter e as suas 

missão Magalhães (Vénus), …….  
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