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Títol : Caracterització i implementació d’un simulador solar 

Autor: Manchun Lin 

Director: Roger Jové 

Co-director: Adriano Camps 

Data: 29/06/2012 

L'objectiu que es persegueix amb aquest TFC és la d'activitat de suport per al grup 
d'investigació “Remote sensing” de la UPC, els quals estan desenvolupant el 
CubeSat UPC-Sat1, un picosaltèl·lit de 10x10x10cm (1U) que té finalitats purament 
educatives i aquests coneixements serviran per a la realització de posteriors 
picosatèl·lits. 
 
La mencionada activitat de suport consisteix en la caracterització i test d'un 
simulador solar. Aquest simulador és necessari pel procés de certificació del UPC-
Sat1 i alhora per comprovar el bon funcionament de les cèl·lules solars que 
s’instal·laran en el CubeSat. Per tant, és un equip de vital importància en el 
desenvolupament del projecte. 
 
En la caracterització del simulador s'utilitzaran els instruments necessaris 
(piranòmetre, espectrofotòmetre...) per poder determinar la distribució d'intensitat, 
l'espectre, i l'estabilitat del feix de llum. 
 
Després d'aquesta caracterització es farà una simulació tèrmica en Thermal 
Desktop del Cubesat dins d'una cambra de buit amb el canó radiant la llum. Quan 
s'obtinguin els resultats de les simulacions es procedirà a comprovar aquests 
experimentalment.  



 

 

 

 

 

 

Overview 

  

Title: Characterization and implementation of a solar simulator 

Author: Manchun Lin 

Director: Roger Jové 

Co-director: Adriano Camps 

Date: June 26th 2012 

The objective pursued with this Final Bachelor thesis is to support the activity of 
Remote Sensing research group of the UPC, which are developing the Cubesat 
UPCSat-1, a picosatellite with 10x10x10cm dimension (1U). This project aim’s is 
purely educational and the acquired knowledge may be used for building and 
improving next picosatellites. 
 
The support activity mentioned consists in characterize a solar simulator which is 
necessary for the Cubesat’s certification tests. In addition, it will verify the proper 
performance of the solar cells installed in the Cubesat’s faces.  
 
In this characterization process the proper material will be used (pyranometer, 
spectrophotomer, the corresponding software…) to determine the intensity 
distribution of the beam, the spectrum produced by the simulator and the stability 
that this beam provides.  
 
After this characterization, a thermal simulation with Thermal Desktop will be 
done. We will put the Cubesat inside the vacuum chamber and the solar simulator 
will be radiating the picosatellite. When the simulation is ended, we are going to 
proceed to verify the results experimentally. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Projecte UPCSat-1[1] 

 
Aquest és un projecte que el van iniciar el professor Adriano Camps i dos estudiants de la 
UPC, Alberto Sánchez Ávila i Jordi Serra i Font, amb el suport de la pròpia universitat i de 
la IEEC. 
La finalitat principal d’aquest projecte és el de construir el primer satèl·lit fet per estudiants 
de la UPC. Té finalitats principalment educatives però també la de proveir l’oportunitat de 
realitzar experiments científics a l’espai. 
El Cubesat estàndard va ser definit per Bob Twiggs, de la universitat de Stanford, i per 
Jordi Puig-Suari, de la universitat de de la universitat politècnica de Califòrnia.  Però a 
nivell nacional podem afirmar que sí és un projecte pioner. Actualment hi han més de 100 
universitats, instituts i empreses privades que estan desenvolupant picosatèl·lits amb 
payloads científiques, privades o governamentals 
 
L’objectiu del projecte és construir el nostre propi Cubesat o picosatèl·lit de 
10x10x10cm(1U). També existeixen Cubesats de 2U i 3U (20x10x10 cm i 30x10x10cm 
respectivament), però com és el primer, s’ha decidit començar per fer un de 1U.  
La idea és desenvolupar els següents sistemes e implementar-les dins d’una estructura 
Cubesat: 

 Sistema elèctric i d’energia 

 Sistema de control d’actitud  

 Ordinador de bord 

 Sistema de telecomunicacions 

 Sistema de condicionament tèrmic. 

 Payload 

 Software 
 
En relació a l’òrbita de l’UPCSat-1, no tots els paràmetres es poden definir perquè això 
depèn de l’empresa amb la que es llançarà el Cubesat, ja que aquesta canviarà la 
trajectòria segons els interessos del satèl·lit principal. Però sí que hi ha d’altres que ho 
sabem amb seguretat: 

 El nostre picosatèl·lit tindrà una òrbita LEO. 
o Altura entre 160 km i 2000 km 
o Període aproximat d’entre 80 min i 120 min. 

Aquesta és la màxima altura a la que es pot situar un Cubesat per la seva limitada 
potència de transmissió. 
Degut a la seva òrbita ràpida, es té que el temps de comunicació per òrbita dura entre 2 i 
10 min. Això fa que en un dia només es disposi d’uns 32min de mitja i en aquest espai de 
temps, el satèl·lit ha de poder enviar tota la informació recollida. 
 
Respecte el Payload, es destaquen 3 que s’implementaran amb la resta de components: 
1. Portarà una càmera situada en la cara +Z del Cubesat i serà la payload principal. 

Aquesta fotografiarà la terra i això serà una prova han estat prese a l’espai i, per tant, 
de que la missió ha sigut tot un èxit. 

2. Cèl·lula solar Cesat UPC: s’implementarà una cèl·lula solar dissenyada i construïda 
pel departament d’enginyeria electrònica de la UPC on es testejarà el seu bon 
funcionament a l’espai. 

3. Cèl·lules Peltier: són elements que funcionen segons l’efecte Seebeck on apareix un 
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corrent si hi ha un gradient de temperatura entre les 2 cares de les cèl·lules. La idea 
es provar aquests elements a l’espai ja que allà hi han gradients de temperatures 
considerables. Aquestes també s’utilitzaran com una part del sistema de 
condicionament tèrmic del Cubesat. 

 
Una vegada l’UPCSat-1 estigui orbitant, s’ajudarà de 2 entitats per mantenir la 
comunicació amb el picosatèl·lit: un és AMSAT i l’altre GENSO. 
 
Una altra variable a tenir en compte són els costos del llançament. Normalment 
l’enviament d’un satèl·lit a l’espai costa uns quants milions de dòlars, però en el nostre 
cas, posar un CubeSat a l’espai costa al entre 60.000€ i 80.000€ ja que seran llançats 
com a PiggyBack o càrrega secundària d’un satèl·lit més gran.  
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CAPÍTOL 1. SIMULADOR SOLAR, DESCRIPCIÓ 

 
Per poder posar en òrbita el nostre picosatèl·lit, se li han de fer diversos i rigorosos tests 
per garantir que tot funcionarà correctament en condicions d’espai.  
Entre els diversos tests de certificació, estan el test de cicles tèrmics i apart també s’ha de 
testejar el bon funcionament dels panells solars. 
Arran d’aquestes necessitats, s’ha adquirit un simulador solar a l’empresa d’Anmingli, 
empresa xinesa especialitzada principalment en productes d’il·luminació. 
 
Al ser un equip nou i no tenir especificacions en el producte, s’ha de caracteritzar 
primerament el simulador solar estudiant la seva distribució d’intensitats, l’espectre que 
emet i l’estabilitat del feix de llum. 
 
Una vegada completat aquesta part, coneixent com és el feix de llum que emet el canó 
solar, es procedirà a simular-lo amb un software d’anàlisi tèrmic, el Thermal Dektop. En 
aquestes simulacions, s’ubicarà el Cubesat dins d’una cambra de buit i es radiarà el canó 
solar de manera que li arribin 1400W/m2.  
 
Posteriorment es procedirà a reproduir la mateixa situació experimentalment i 
compararem resultats. 
 

1.1. Descripció de l’equip 

 
 

 
 

Figura 1.1.1 Simulador solar 
 
El simulador solar és un equip originari de la Xina provinent de l'empresa d'Anmingli. 
Consta  d'un cos principal, que és el canó en sí, i un suport amb rodes.  
Dins del cos es troben varis components: 
Començant des del final del canó, el primer element és una plataforma metàl·lica units a 
tres cargols, la qual està fixada a la llum d'arc (veure figura 1.1.2). Amb aquests cargols es 
poden modificar la posició de la llum i centrar-la amb el reflector.  
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Figura 1.1.2 Plataforma amb els cargols units a la llum d’arc 
 

Després hi ha ubicat el llum, que consisteix en dos elèctrodes de Wolframi tancats dins 
d'un vidre ple d'un gas noble a baixa pressió, que en aquest cas és xenó. La llum la 
produeix per mitjà d’un arc voltaic produït entre el càtode i l'ànode. Aquesta llum d'arc té 
una potència de fins a 4kW. Al voltant d’aquest es troba el reflector(figura 1.1.3) 
 
 

 
 

Figura 1.1.3 Llum d’arc amb el reflector 
 
La llum d'arc està alimentada per un cable de diàmetre considerable(≈6mm) ja que ha de 
suportar aquests 4kW de potència. Aquest cable format per diversos fils de coure com es 
pot apreciar en la figura 1.1.4. 
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Figura 1.1.4 Cable d’alimentació de la llum amb el suport d’aquest 
 

La placa de metall amb el gran orifici central que es veu a la figura anterior serveix per 
limitar el feix de llum que ens reflexa el focus. 
 
Més endavant es troba la manovella/placa d’alumini: la seva funció es la obrir/tancar o 
tapar el feix de llum. Aquesta part del canó s’ha tret perquè al ser element de metall, 
provocava algunes reflexiones de la llum i això influenciava el feix de llum projectat. 
 
I finalment estan les dues lents convexes: la seva funció és la d'uniformitzar el feix. 
Disposa d'un cargol amb el qual es pot desplaçar les lents. Cadascuna té un diàmetre 
diferent, i per tant, masses diferents. 
 

 
 

Figura 1.1.5 Lent gran al davant i lent petita al fons 
 
L'equip disposa de connectors amb els quals pot suportar 4 kW de potència. Aquests es 
connecten amb un transformador que por proporcionar 2,3 o 4 kW 
 
 



6  Caracterització i implementació d’un simulador solar 

 

 
 

Figura 1.1.6 Transformador del simulador solar 
 

Ventiladors: Lògicament, al tenir una llum d'arc de 4kW de potència, es dissipa molta calor 
en l'aire, per lo que es necessari un sistema de refredament/ventilació per poder mantenir 
l'equip en condicions de treball normals. 
 
Actualment el simulador solar està reposant a sobre d'un suport que s'ha condicionat de 
manera que el feix de llum impacti directament a la finestra de la cambra de buit. Aquest 
suport es va portar perquè la pota que aguantava el canó solar no era adequat degut a la 
gran llargada del cos. Però la principal raó d'agafar un altre suport és perquè al no més 
tenir una pota i tenir un cos molt llarg, amb una mínima força aplicada en un dels extrems 
del canó, aquest feia oscil·lacions esmorteïdes.  
Com que el nou suport no era lo suficientment alt per anivellar el feix del canó amb la 
entrada de la cambra de buit, es va anivellar apropiadament 

 
 

Figura 1.1.7 Suport sobre el que reposa el simulador 
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CAPÍTOL 2. CARACTERITZACIÓ DEL SIMULADOR SOLAR 

 
Per caracteritzar el simulador s’han plantejat 3 punts: la uniformitat del feix de llum, 
l'espectre de la llum produïda i l'estabilitat d'aquesta al llarg del temps. 
 

2.1. Uniformitat 

 
Aquesta secció s'ha separat en dues fases: 
1.- La cerca de la configuració de lents(posició l'una respecte l'altre) amb la que es 
proporciona la màxima uniformitat. 
2.- Determinar quina és la distribució d'intensitats en una circumferència de radi 10cm 
prenent mesures radials cada 45º. 
 
Material: 

 Piranòmetre: Transforma la densitat de llum rebuda en tensió elèctrica. 

 Datalogger: instrument que ens serveix com a intermediari per connectar el 
piranòmetre a l'ordinador. 

 Ordinador: per monitoritzar les dades  

 Diana: graduada amb circumferències concèntriques amb increments de radi de 
2cm. Ens servirà de guia per determinar la distribució de densitats. 

 
El piranòmetre disponible és fotovoltaic i conseqüentment funciona amb el principi de 
l’efecte fotoelèctric. Aquesta és la transformació parcial de l’energia lluminosa rebuda  en 
energia elèctrica. Funciona amb el mateix principi que les plaques solars.  
 
Abans de procedir a mirar la distribució, s'ha de calibrar el simulador solar, ja que quan es 
va muntar l'equip, no es va centrar bé la llum d'arc. El simulador solar proporciona un pic 
de potència en el seu feix i aquesta no estava situada al centre. La raó d’aquesta era que 
la llum d’arc no estava centrar respecte el reflector. Per centrar-la, es realitza per mitjà 
dels tres cargols posteriors de l'estructura. 
 
 

 
 

Figura 2.1.1 Cargols posteriors del simulador solar 
 
El procés de calibratge és molt senzill. Amb l'ajuda de la diana, es pren la mesura en el 
centre i després una cada 45º en un radi, per exemple, de 4cm del centre. Amb els 
resultats s'observa cap a on està el pic de potència, i cargolant o descargolant els cargols 
de la part de darrera del simulador es pot desplaçar aquest pic. Es repeteix aquest procés 
les vegades necessàries per centrar el punt de màxima potència. 
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La presència d’aquest pic de potència es degut a que les dues lents són convexes. 
Assumim que els rajos que arriben són paral·lels i completament horitzontals. Quan 
aquests rajos passen per la lent, aquest els desvia concentrant-se en direcció al seu 
focus. I això passa tant amb la primera lent, com amb la segona, i al ser les dues 
convexes, això fa que la major part dels rajos es concentrin en un sol punt. 
 
Una vegada calibrat el canó solar amb el pic de potència del feix projectant en el centre, 
procedim a fer la primera fase: 
 
Com que aquest treball servirà per després poder caracteritzar els panells solars del 
Cubesat, si s’ajusta ja la potència desitjada s‘estalviarà treball per endavant. La potència 
que li arribaria al picosatèl·lit una vegada posat en òrbita s’aproxima pel valor 1400W/m2. 
En el cas real podrien ser més o menys degut a que la distància satèl·lit-sol no serà 
sempre la mateixa. A part també rep l'albedo de la Terra i radiació infraroja planetària. 
Però en el nostre cas  es fixarà la potència rebuda pel piranòmetre a 1400 W/m2 [1]. 
Com a petit incís es destaca que segons la NASA, la constant solar que es rep a la capa 
més externa de l’atmosfera terrestre va entre 1365W/m2 i 1367w/m2 [2]. Per tant es pot dir 
que l’aproximació de 1400W/m2 és bona, per una banda perquè ens facilita els càlculs, i 
per altra perquè la potència rebuda variarà segons la posició relativa Terra-Sol. 
 
Per poder mesurar aquests 1400W/m2 tenim el piranòmetre. Segons les especificacions, 
el sensor proporciona una sortida de 1mV per cada 5 W/m2 de llum. Per tant, es busca 
una sortida de 280mV, que és l'equivalent als 1400 W/m2. Podeu consultar les 
especificacions a l’annex F. 
 
Com que la potència disponible és discreta( 2kW, 3 kW i 4kW) i no contínua, s’ha de jugar 
amb la distància simulador-piranòmetre. I si es pot jugar amb la distància, significa que es 
pot  delimitar un màxim i un mínim de distància a la que es podrà situar el simulador solar. 
Movent el simulador i mesurant amb el piranòmetre, s'ha trobat que la distància mínima, 
és a dir amb una potència de 2 kW , és de 2,7m i la màxima, amb 4kW, de 3,8m. 
 
Dit tot això, es procedeix a prendre les mesures. Amb la diana situada en la paret, es 
dispara el feix de llum contra la diana. Llavors es prenen mesures en l'eix horitzontal i en 
l'eix vertical, una mesura cada 2cm i només en els eixos a 0º,90º,180º i 270º. Aquí juguem 
amb la posició entre les lents per produir diferents tipus de feix. Les configuracions són les 
següents: 
 
 
Taula 2.1.1: Configuracions de les lents 
 

Posició de les lents 

 

Configuració 1 

 

Configuració 2 
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Configuració 3 

 

Configuració 4 

 

Configuració 5 

 
 
 
Amb les mesures preses amb el piranòmetre, la configuració amb el feix més uniforme és 
la número 2. A continuació es presenta la diana amb les lectures el piranòmetre en mV de 
la configuració 2. Per consultar la resta, veure l’annex A. 
 

 
 

Figura 2.1.2 Distribució d’intensitats de la configuració 2 
 
Les mesures anteriors es van realitzar amb el canó a una distància de 2,7m de la diana. 
Com es veu a la figura, no és un feix gaire uniforme ja que la diferència entre el centre i la 
punta és més del 50%. El màxim són 59mV, el que equival a una diferència de 295 W/m2, 
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que és una diferència considerable. 
 

2.1.1. Distàncies Focals[3] 

 
Per saber per què la configuració 2 és la més homogènia, es calcularan les distàncies 
focals per veure com es projecten els rajos. La distancia focal f segueix la següent 
fórmula: 
 
 
 

 
 

 
On:  
n = coeficient de refracció 
R1,R2 = los radis de la lent. 
 
En el nostre cas, al ser una lent òptica plana, es considerarà que R1 = ∞ i n =1.52. Però 
encara ens falta R2. Per esbrinar l’expressió de R2  es planteja el següent problema: 
 
 

 
 

Figura 2.1.3 Esquemàtic de la lent per treure R 
 

L’objectiu es trobar R. Llavors per Pitàgores se sap que: 
 
 

 
 
 

Les variables r i s es poden mesurar, per tant són constants. Aïllant R, queda una equació 
de primer grau: 
 
 

 

(1.1) 
 

(1.2) 
 

(1.3) 
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Només queda esbrinar els valors, i això es fa mesurant físicament les lents del simulador 
solar: 
 
 
Taula 2.1.2: Mesures de radi de la lent i s 
 

 s r 

Lent gran 2.4 cm 25.5cm 
Lent petita 1.35cm 15.45cm 

 
 
Substituint aquests valors a la equació 1.3 i amb aquest valor ho substituïm en la equació 
1.2 s’obtenen els següents resultats: 
 
 
Taula 2.1.3: Resultats de radi R i distància focal 
 

 R f 

Lent Gran 35.067cm 67.43cm 
Lent petita 22.77 cm 43.79cm 

 
 
Amb aquestes dades ja es pot representar el problema gràficament: 
 

 
 

Figura 2.1.4 Representació de les dues lents i les seves distàncies focals. 
 
Com s’observa a la figura anterior, els rajos surten de la lent 2 amb un feix ja molt petit i 
concentrat. La distancia que mostra la figura, 25.5cm és la mínima distància a la que es 
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poden situar les lents respectivament, ja que així ho van fixar els fabricants quan van fer 
l’estructura del simulador solar. Per tant, l’únic que es pot fer és allunyar les lents i amb 
això no s’aconsegueix un altra cosa que concentrar més la potència en un regió més 
petita en lloc d’homogeneïtzar-la.  
Es pot comprovar en l’annex A que és el que, efectivament, passa amb les altres 
configuracions, on en el centre s’observa una densitat de potència superior.  
 

2.1.2. Mesura total de la distribució 

 
Un cop tenim ja la configuració que ens dóna la màxima uniformitat del canó, procedim a 
la part 2, caracteritzar la resta de la diana, és a dir els eixos que estan a 45º, 135º, 225º, 
315º. Aquest és el resultat: 
 

 
 

Figura 2.1.5 Distribució d’intensitats (en mV) amb 2kW i a 2,7m de distància 
 



CAPÍTOL 2. CARACTERITZACIÓ DEL SIMULADOR SOLAR 13 

 
 

 
 

Figura 2.1.6 Distribució de calor/intensitat amb Thermal Desktop amb 2kW a 2,7m 
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Figura 2.1.7 Distribució d’intensitats (en mV) amb 4kW i a 3,8m de distància 
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Figura 2.1.8 Distribució de calor/intensitat amb termal a 4kW i 3,8m 
 
Com s’ha comentat abans, la distribució no és uniforme. Això podria ser degut a diverses 
raons: 

 La principal podrien ser les lents, els quals la forma (convexitat) no siguin els 
òptims. Es podrien jugar també amb lents convexes o biconvexes, però no es 
disposa d’aquest material 

 Un altre causant podria ser per l'ombra que es crea degut al suport que aguanta la 
llum d’arc per l'extrem. Això absorbeix part de la radiació i fa que la distribució sigui 
menys uniforme (veure figura 1.1.4). 

 
Un aspecte a destacar és que el feix de 3,8m és més uniforme que no pas el de que 
obtenim a 2,7m. Això és així perquè el de 3,8m, al situar-se a una distància major, fa que 
projecti un feix de llum de major diàmetre de manera que si  es limita a 16cm diàmetre(el 
mateix que el feix de 2,7m) es veurà que és més uniforme. És a dir, si abans a 2,7m hi 
havia un punt amb X W/m2, si s’allunya, es tindrà una circumferència de Y cm de radi amb 
la mateixa intensitat X W/m2 i per tant si es té definida una zona màxima, serà més 
uniforme a 3,8m que no pas a 2,7m. 
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2.1.3. Alternatives o solucions a la no homogeneïtat del feix 

 
Posteriorment s'han barrejat diferents opcions per homogeneïtzar el feix de llum: 

 Jugar amb les lents(intercanviant-les, enfocant amb una lent només) però sense 
resultats satisfactoris. 
En aquest intent, ens vam adonar de què la lent exterior, la més gran, estava una 
mica torta, lo que ens podria afectar al feix de llum de sortida. Després de pensar 
algunes solucions, es va esbrinar que simplement s'havia d’enroscar una mica més 
la roda o rosca amb la qual es podia moure la lent ja que degut a la gran massa de 
la lent, si la rosca no està enroscada quasi del tot, els suports no aguanten aquell 
pes. 

 
 

Figura 2.1.9 Lent gran lleugerament caigut 
 

 Una altra opció era obrir el canó pel lateral de manera que la llum d’arc quedi al 
descobert i radiar directament, sense lents pel mig. Aquesta proposta no es va tirar 
endavant degut a que s'hauria desmuntar el canó i per la perillositat de tindre una 
bombeta a 4kW al descobert. 

 També s'ha pensat en seguir l'exemple de funcionament del fars d'un cotxe, quan 
aquests canvien de llums curtes a llargues, on només es mou el reflector. Amb això 
es podria buscar la part més uniforme del feix, suprimint així el pic de potència del 
centre. Però en el canó, tant el reflector com la bombeta estan fixades, i fer 
modificacions comportaria a una modificació parcial o total de l'estructura posterior 
del canó. 
S’ha de puntualitzar que a la part posterior existeixen dues rosques amb les quals 
es pot jugar amb la posició del reflector podent desplaçar aquest horitzontalment 
una distància d'uns 1,5cm. 
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Figura 2.1.10 Desviació dels rajos segons la posició del reflector 
 

Davant els intents fallits de buscar un feix acceptablement uniforme, s'ha decidit seguir 
endavanta ajustant només les lents i deixant la resta intacte. 
 

2.1.4. Promig d’intensitats 

 
Com el problema de la uniformitat no s'ha resolt, amb les dades que es disposa, s'ha fet 
una mitjana d'intensitats de cada zona de la diana. Per aquesta tasca s'ha utilitzat Matlab 
per crear una funció que faci els càlculs pertinents. Llavors es prendrà aquell valor com la 
potència que es rep en aquella regió. 
La idea és dividir tota la diana en dθ, que en nostre cas seran de 45º, i a la vegada es 
dividirà radialment com es mostra a la figura següent: 
 
 

 
 

Figura 2.1.11 Esquemàtic de divisió de la superficíe 
 

L'objectiu és trobar la superfície S’ de la secció per després poder calcular una intensitat 
mitja de la zona. A continuació es presenten les equacions que s’utilitzen: 
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La funció per implementar la idea anterior i les equacions, es crea amb Matlab. És una 
funció bastant senzilla a causa de simples equacions a implementar.(consultar codi Matlab 
a l'annex B). A continuació tenim els resultats: 
 
 

 
 
   Figura 2.1.12 Promitjos de mesures a 2,7m a 2kW            Figura 2.1.13 Promitjos de mesures a 3.8m a 4kW 

Assumint aquests valors, es podrà calcular posteriorment els voltatges o la corrent 
elèctrica que proporciona les cèl·lules solars en funció de la regió a la que es trobi 
cadascuna d’elles. 
 
 

2.2. Estabilitat  

 
Un dels altres aspectes importants a estudiar és l'estabilitat, ja que el simulador solar 
podria no radiar sempre la mateixa intensitat de llum. En aquesta fase es prendran 
mesures durant un llarg període de temps per garantir una fiabilitat més alta. 
Per l'experiment s'ha necessitat de l'ajuda d'un DataLogger (i el seu software 
corresponent), el qual monitoritza i enregistra les dades provinents del piranòmetre. 
 
 

(1.4) 
 

(1.5) 
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2.2.1. Variació d'Allan[4] 

 
La variació d'Allan és una eina matemàtica que permet mesurar l'estabilitat freqüencial 
entre dues mesures. Inicialment s'utilitzava per mesurar l'estabilitat en els oscil·ladors i 
rellotges. 
La variació d’Allan es defineix com un mig del temps promig del quadrats de les 
diferències entre dues mesures successives de la desviació freqüencial mostrejada al llarg 
del període de mostreig.  
A continuació se’ns presenta la fórmula analítica de la variació d'Allan per a M mostres: 
 
 

   
 
on: 
Xn: mostra número n. 

   - Temps total d'observació 
 
La variació d'Allan depèn del freqüència de mostreig i normalment es representa 
mitjançant una gràfica en escala logarítmica enlloc d'un sol número. Tenir una variació 
d'Allan petita significa tenir una bona estabilitat.  
 
A continuació es presenten equacions de suport per entendre millor la variació d’Allan. 
 

 Funció de freqüència: 
 

 

 
 
 

 Freqüència fraccionària: és la delta normalitzada de la freqüència nominal Vn 
 
 

 
 
 

 Freqüència fraccionària mitjana:  
 

 
 
 
La diferència entre la variació d'Allan i la desviació estàndard és que la primera s'utilitza 
per estimar l'estabilitat en freqüència on, en el procés, hi són present sorolls no només el 
soroll blanc sinó també el soroll rosa(pink noise o flicker noise) els quals la desviació 
estàndard no té en compte. Si s’utilitzés la desviació estàndard per estimar aquest tipus 
d’error, es veuria que no convergeix cap a cap valor, i per tant inútil és per aquesta tasca. 
 

(1.6) 
 

(1.8) 
 

(1.7) 
 

(1.9) 
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2.2.1.1. Funció allan v3.0 
 
En el nostre cas, s’emprarà aquesta eina d'estadística per comprovar quant d’estable és el 
nostre simulador solar. 
Per això no s’utilitzarà la fórmula analítica, sinó una funció de Matlab prèviament creada, 
fàcilment localitzable a la xarxa. L'autor de la funció rep el nom de Fabian Czerwinski[5]. 
Per més informació sobre la funció, consultar annex B.  
 
Aquesta rutina és una funció bastant completa i simple d’implementar. No només et 
calcula la variació d’Allan si no que també et calcula altres paràmetres com la desviació 
estàndard, l’error estàndard de la desviació d’Allan, la desviació d’Allan modificada... 
Com a variables, necessita les mesures i el temps de mostreig. 
 
Però abans de realitzar l'experiment de llarga durada, ja s'havia fet uns intents de 
caracteritzar l'estabilitat amb processos de duració curta. S'han fet proves amb la llum del 
laboratori encesa i apagada per esbrinar si aquest  “soroll” afecta gaire. 
 

 
 

Figura 2.2.1 Resultats proves a 2kW amb llum 
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Figura 2.2.2 Resultats proves a 2kW sense llum 
 

 
A la gràfica anterior(figura 2.2.1) es pot apreciar que hi ha una zona de pujada inicial que 
a la gràfica de la figura 2.2.2 no posseeix. Com que la prova de la figura 2.2.2 es va fer 
després de la figura 2.2.1, es pot afirmar que el simulador solar requereix un cert temps 
d'escalfament per assolir la seva potència nominal. 
Per altra banda, respecte al “soroll” que podria introduir la llum dels fluorescents no es pot 
concloure res amb seguretat ja que no es poden distingir si les variacions són degudes a 
la llum del fluorescents o són produïdes per la llum del simulador solar. El que sí es pot 
afirmar és que en el cas en que el fluorescents introdueixin “soroll” en les nostres 
mesures, aquesta és d’un valor molt petit, i conseqüentment es pot negligir. Sense tenir 
encès el simulador solar, el piranòmetre dóna lectures d’entre 0.15mV i 0.20mV 
 

2.2.2. Primera prova d’estabilitat 

 
Més tard, es va procedir a fer l'experiment amb una duració més llarga. Aquest experiment 
s'ha dut a terme durant tot el vespre, la nit i la matinada del dia següent. Concretament el 
simulador solar ha estat encès durant 12 hores, amb les quals es pot obtenir un total de 
43200 dades ja que el DataLogger enregistra amb una freqüència màxima d’1 Hz. 
 
A la gràfica següent es mostren totes les intensitats(en mV) mesurades del piranòmetre: 
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Figura 2.2.3 Resultats proves a 2kW durant tot una nit 
 

Com es pot observar en la figura anterior, hi ha com una oscil·lació al llarg de tota la 
gràfica. Quasi totes les mesures cauen dins de la zona dels 190-210 mV amb el voltatge 
de referència de 200mV. Hi ha una diferència de +/- 10mV (50W/m2). Això fa que sigui un 
feix bastant estable, tot i que hi han bastants instants de temps amb pics bastant 
significatius. 
Un factor causant d’aquestes oscil·lacions podria ser el consum d’energia elèctrica ja que 
a les gràfiques que hi han a la pàgina oficial de “Red Eléctrica Española” mostren moltes 
fluctuacions en el consum d’energia en temps real. 
 
Hi ha un moment en el que la intensitat del canó cau deliberadament(al voltant de la 
mesura 1*104) . Les causes ens són desconegudes ja que ningú hi era present a aquella 
hora. S’especula que podria ser que algú del personal de neteja hagi passat per davant 
tapant així el feix de llum, o també podria ser una caiguda de tensió a aquelles hores 
degut a la xarxa elèctrica.   
 
 
A continuació es mostra una gràfica de la variació d’Allan calculat mitjançant la funció 
allan v3.0: 
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Figura 2.2.4 Resultats variació d'Allan 
 
La forma de la gràfica anterior és característica de senyals on domina el soroll rosa (pink 
noise o flicker noise en anglès). També es conegut amb el nom de “soroll 1/f” ja que el seu 
espectre és inversament proporcional a la freqüència. Està present principalment en tots 
els aparells electrònics. Està directament relacionat amb la corrent o el voltatge ja que són 
fluctuacions en la resistència el qual es tradueix en corrent o voltatge per la llei d’Ohm. 
Aquest tipus de soroll és semblant al soroll blanc que, a diferència d’aquest, domina en les 
baixes freqüències[6].  
Aquest és exactament el nostre cas, on la freqüència que tenim és baixa (50 Hz de la 
xarxa) i l’arc elèctric depèn totalment de la corrent. 
Les unitats en l’eix Y de la figura anterior és un percentatge de tant per un. Es pot veure 
que ronda al voltant del 10-2 per tant són variacions d’un 1% entre una mesura i la 
següent. Per tant es pot afirmar que el simulador és bastant estable en base a aquesta 
estadística i amb els resultats de les mesures.  
 
 

2.2.3. Segona prova d’estabilitat 

 
Per assegurar-nos que no hagi passat res estrany en el procés de mesura i per tenir uns 
resultats redundants, s’ha decidit repetir el mateix experiment per a una potència 
lleugerament superior. 
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a
 



24  Caracterització i implementació d’un simulador solar 

 

 
Figura 2.2.5 Resultats de la segona prova d'estabilitat 

 
Com es pot apreciar en la figura anterior, la forma és molt semblant a la de la figura 2.2.3. 
Segueix tenint pics, una mesura després dels 104 s que cau sobtadament, per tant sigui el 
que sigui, ha passat el mateix un altre cop, ja que l’experiment es va realitzar a la mateixa 
hora aproximadament. 
Per altra banda, la gran majoria de mesures cauen dins de la regió de 280mV +/- 10mV.  
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Figura 2.2.6 Desviació d'Allan de la segona prova 

 
Com era d’esperar, la forma de la gràfica és exactament igual a la anterior, amb poca 
fluctuació i el seu pic del final. Per tant es pot dir que les mesures són repetitives, la gran 
majoria estan dins de l’umbral de +/-10mV, i que és un simulador bastant estable, encara 
que seria desitjable una estabilitat més alta. 
 

  

2.3. Espectre 

Finalment, l'últim aspecte a estudiar és l'espectre del simulador. L'objectiu seria trobar-nos 
amb un espectre similar amb la del propi Sol. 
 
L'espectre del Sol va des dels 100 nm fins a 1 mm. Tot aquest espectre es divideix en 
grups segons la seva longitud d'ona. A continuació es presenta una taula amb els 
corresponents grups i les seves longituds d'ona[7]: 
 
 
Taula 2.3.1: Espectre solar 
 

 Longitud d'ona Comentari 

Ultraviolat C 100 nm – 280 
nm 

Raigs més perillosos que són filtrats per l'atmosfera 

Ultraviolat B 280 nm – 315 
nm 

La gran major part també es absorbit amb per 
l’atmosfera. 

Ultraviolat A 315 nm – 400 
nm 

Són els menys perjudicials del grup ultraviolat i és 
principalment el que es bronzeja la pell. 
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Rang visible 400 nm – 700 
nm 

L'únic rang visible per l'ull humà, és on els colors són 
visibles. 

Rang 
infraroig 

700 nm – 1 mm També es divideix en subgrups(A, B, C) segons la 
seva longitud d'ona. 

 
 
Com que els raigs ultraviolats són els més perillosos(en concret els C i B), haurien d'estar 
filtrats en el simulador solar abans d'emetre la llum. En cas contrari seria un aparell molt 
perillós capaç de produir càncer de pell. 
Com a mesures de seguretat, totes les provades realitzades en les que s’exposa a la llum 
del canó , s'han pres precaucions com per exemple emprar sempre ulleres protecció per 
la vista, fer els experiments amb màniga llarga, utilitzar guants o protector solar... 
Existeix la mínima probabilitat de que es formi ozó degut als ragis ultraviolats que emet el 
canó, però en petits quantitats, l'ozó no és perillós. De totes maneres, els experiments 
s'han realitzat amb les finestres obertes per garantir una bona ventilació del laboratori. 
 
Per realitzar aquesta tasca es necessitarà un espectrofotòmetre amb el qual es podrà 
analitzar fàcilment l'espectre de la llum solar natural i la produïda pel canó solar. 
El funcionament de l’espectrofotòmetre és el següent[8]: 

 La font de llum entra a través del monocromador. 

 El monocromador separa la llum segons les seves longitud d'ona, fent que així 
surtin rajos d'un sol color. 

 Després el feix de llum arriba a la compartiment de mostreig. Aquí és on hi ha la 
interacció entre les ondes electromagnètiques i les cubetes(primes fets de quars o 
plàstic). En aquesta fase, la llei física que s'aplica és la llei de Beer-Lambert, la qual 
et relaciona la intensitat d'un feix d'entrada a través d'una substància o material 
quan en el procés ha hagut una absorció de la intensitat. 

 El quart element són una sèrie de fotodetectors amb els quals es cobreixen 
principalment tot l'espectre visible i part dels UV i IR. 

 I finalment, la senyal a la sortida dels fotodetectors  són processats per enviar-los a 
un ordinador o per mostrar en un display. 

 

 
 
L’espectrofotòmetre, a part de donar-te l'espectre d'un feix de llum, mesura la relació que 
hi ha entre els valors d'una mateix font fotomètrica relativa entre dos feixos en funció de la 
seva longitud d'ona. Per tant amb aquest aparell es podrà mesurar l'absorció d'un vidre 
pel qual passa el feix de llum. 
 
Això ens serà útil per caracteritzar el vidre de la finestra de la cambra de buit, per despès 
poder ajustar millor la potència del canó i per les simulacions amb l'ordinador. 

Figura 2.3.1 Esquema components d'un espectrofotòmetre 
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Amb el software de l'espectrofotòmetre instal·lat a l’ordinador, procedim a mesurar 
l'espectre del sol: 
 

 
 
 
A la figura anterior es mostra l'espectre solar teòric que es rebria a nivell del mar i fora de 
la Terra. A la corba de l’espectre a nivell del mar, es veu que hi han moltes valls o 
caigudes, que algunes són degudes a la freqüència de ressonància de l'aigua i altres de 
l'oxigen. 
 
 

 
Figura 2.3.3 Espectre solar mesurat 

 
 

Aquí es presenta la l'espectre solar mesurat amb el espectrofotòmetre en un dia 
parcialment nuvolat. La intensitat pot variar molt segons com s'enfoca el cable de fibra 
òptica per on entra la llum. El rang a la qual treballa el sensor va des dels 349,82 nm fins 
els 848,45 nm. 

Figura 2.3.2 Espetre solar teòric 
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Comparant les 2 figures de la pàgina anterior, es veu que, lògicament, la forma dins del 
rang 350nm-850nm s'assemblen molt. Les petites diferències poden ser degudes als 
núvols i partícules de pols i contaminació presents aquell dia que absorbeixen o 
reflecteixen l’espectre visible de la llum solar. També podria ser degut a la precisió de 
mesura del propi espectrofotòmetre. 
 
A continuació es mostra el resultat del mesurament de l'espectre del canó solar i a la 
vegada l'espectre del sol. També s’ha inclòs l’espectre del simulador mesurada a través 
de la finestra de la cambra de buit per si hi produeix alguna absorció. Per poder-les 
comparar, s'han normalitzat les gràfiques ja que les intensitats rebudes per 
l'espectrofotòmetre no eren iguals. Com s’ha dit prèviament, amb una mínima desviació 
del cable òptic, es captaven diferències significatives. 
 
 

 
 

Figura 2.3.4 Comparativa dels 3 espectres 
 

Com es mostra a la figura anterior, per la tendència que segueix la gràfica es pot suposar 
que els rajos ultraviolats C i B (100-315nm) estan filtrats. No es pot afirmar amb total 
seguretat ja que l’espectrofotòmetre no treballa en aquell rang, però lògicament aquest 
rang no hi ha de ser present, primer perquè són d’una perillositat molt alta, i segon perquè 
es requeriria molta més potència que 4kW per produir aquest tipus de rajos.  
Però el sí que es pot apreciar és que els ultraviolats tipus A(315-400nm) sí que hi són 
presents. Aquest tipus no és gaire perillós, però encara i així s’ha de prendre precaucions. 
 
La forma de les dues gràfiques són molt semblants amb diferències molt petites. Les 
raons d'aquestes diferències ja s'ha comentat anteriorment (per l’atmosfera, núvols, 
imprecisions de mesura...). 
Les corbes d’espectre dels simulador solar no són exactament iguals. Aquesta petita 
diferència la provoca la finestra de la cambra de buit que, com es mostra a la gràfica 
següent, absorbeix part de la radiació, encara que és una quantitat ínfima:  
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Figura 2.3.5 Dades absorció de la mirilla 
 

La quantitat d’intensitat no és gaire, ronda pels 0,19%, per lo que és una quantitat 
menyspreable. 
Amb aquests resultats es pot concloure que el canó s'apropa bastant quan aquest simula 
la llum del sol i conseqüentment es pot utilitzar per testejar el Cubesat. 
 
 

2.4. Comparativa amb simulador solar High Cost. 

 
Tenim la possibilitat de comparar el nostre simulador solar amb un altre que està en 
possessió del Departament d’Enginyeria Electrònica. Ens és interessant fer aquesta 
comparació per la simple raó que el simulador solar d’aquest TFC va tenir un cost molt 
baix, menys 3000€ amb transport inclòs, mentre que el del Departament d’Eng. 
Electrònica va tenir un preu molt més elevat. Serà una comparativa entre simulador Low 
cost vs simulador Oriel. 
 
A continuació es mostra l’espectre mesurat en el  canó Oriel, i a sota, l’espectre del nostre 
simulador solar: 
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Figura 2.4.1 Simulador High cost en (vermell) i simulador low cost (blau) 
 
La forma de les dues gràfiques anteriors són quasi iguals. S’aprecien petits detalls: 

1. S’observa un petit desfasament en la zona inicial de l’espectre 
2. Tenim un menor descens de la pendent a partir dels 600nm fent que hi hagi més 

presència de rajos infrarojos a l’espectre del simulador Oriel. 
 

En quant a la distribució d’intensitats del feix de llum, en el simulador Oriel tampoc emet 
una distribució totalment homogeni. No es disposa de dades per saber com és la 
distribució, però a simple vista es diferencien zones amb més lluminositat que en altres. 
 
Amb tot, es pot concloure que en quant tema de prestacions, radiació d’espectre i 
homogeneïtat del feix, el nostre simulador solar low cost n’ofereix el mateix que un de més 
professional. La diferència de preu podria ser degut a factors de fabricació(qualitat del 
material de l’equip, rigorosos tests...), accessoris que venen dins del propi pack amb el 
simulador, i sobretot a la diferència de costos en general entre una companyia xinesa i 
una companyia europea. 
  

Longitud d’ona (nm) 
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Un dels tests necessaris per certificar el Cubesat és el de comprovar el bon funcionament 
dels panells solars rebent la llum solar simulada del canó solar. Però rebre 1400W/m2 
durant un llarg període de temps podria sobreescalfar massa les plaques solars fent que 
aquestes baixin el seu rendiment o fins tot arribar a inutilitzar-les. 
 
Arran d'això, s'ha decidit fer una simulació d'una de les plaques solars rebent la llum del 
simulador solar durant 3600 segons per comprovar el rang de temperatures a les quals 
arriben. Amb el resultat d'aquestes simulacions es procedirà a comprovar-ho 
experimentalment. 
 
L’eina que s’utilitzarà per la simulació és el Thermal Desktop juntament amb AutoCad 
2007. S’utilitza l’AutoCad per l’entorn gràfic que proporciona, i Thermal Desktop per fer 
tots els càlculs matemàtics. 
L’AutoCad és un programa CAD de disseny gràfic extensament utilitzat  per la seva 
potència i precisió,. 
Thermal Desktop és un complement/extensió d’AutoCad desenvolupat per CRTech que et 
permet simular processos tèrmics. És molt útil per fer simulacions de satèl·lits o cossos en 
òrbita ja que et simula el Sol, et permet establir òrbites i fixar l'orientació de superfícies en 
direcció al Sol. 
 
En el nostre cas, lògicament, no s’emprarà cap òrbita ja que es simularà les condicions en 
les que es trobarà el Cubesat quan estigui orbitant. La idea és fer un anàlisi tèrmic del 
Cubesat rebent la llum del canó solar amb aquest dins de la cambra de buit. 
 
Abans d'entrar en el model a construir i els resultats, es prodecirà a introduir el Thermal 
Desktop i les eines que s'empren. 
 

3.1. Thermal Desktop[9] 

 
Com ja s’ha dit anteriorment, Thermal Desktop és un programa que et permet construir i 
analitzar sofisticats processos tèrmics. Posseeix 2 mòduls, RadCad i FloCad, on un 
calcula el factors d'intercanvi de radiació i la taxa d'escalfament orbital, i l'altre genera 
xarxa de flux i calcula els factors de transferència de calor per convecció. 
Els 3 anteriors es combinen i generen dades d'entrada per SINDA/FLUINT l'analitzador 
estàndard tèrmic i de fluid de CRTech Inc. 
 
Thermal Desktop és un aplicació d'AutoCad completament integrat amb el qual es pot 
utilitzar totes les eines d'Autocad per definir els contorns i superfícies de la situació que es 
vol analitzar. Com és un procés termodinàmic, el programa permet especificar les 
propietats dels materials de les quals es valdrà el RadCad per analitzar la radiació d'una 
superfície a un altre. Aquest mòdul utilitza el mètode  de Monte-Carlo i té una estructura 
de dades “Oct-tree” per agilitzar els càlculs dels factors de radiació i els factors de visió. 
 
El mètode MonteCarlo és un mètode no determinístic o numèric estadístic s’utilitza per 
resoldre problemes físics i matemàtics complexos mitjançant la simulació de variables 
aleatòries. La filosofia principal d’aquest mètode és la avaluació de N punts aleatoris en 
un entorn M-dimensional per arribar a una solució aproximada. Al ser un mètode estadístic 
d’on s’obté una aproximació a la solució real, tenim que posseeix un error que és 
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aproximadament 1/√N, on N és el número de punts avaluats [10][11]. 
 
L’Oct_tree és un sistema de dades on cada node principal pot contenir fins a 8 “fills”. Això 
s’empra principalment en la divisió de l’espai, on cada quadrant és dividit en 8 parts[12].  
 
S'ha de destacar que aquest mòdul genera una gran quantitat dades, i que incorpora una 
un mètode de compressió i descompressió de les dades generades fent així un ús més 
òptim del disc dur. 
  
L'altre mòdul important és el FloCad. Ens permet modelar circuits de flux , incloent-hi 
“fans” i transferència de calor convectives, lligades directament a les superfícies i sòlids 
que modelen plaques PCB, chips...  
 
En el nostre cas s'utilitzarà únicament el mòdul del RadCad, ja que la transferència de la 
calor és per radiació i conducció dels materials. La convecció no intervé perquè el 
picosatèl·lit està dins d'una cambra de buit i no té cap fluït al voltant. 
 
 
Un cop explicat això, procedim a analitzar el nostre cas: 

 Es necessitarà els contorns de la cambra de buit. Els plànols de la cambra ens els 
han proporcionat els propis fabricants de la cambra, Trinos Vacuum. Ens van 
passar els plànols en format “.step”, els quals es va haver de buscar una manera 
de passar-los a “.dwg”. Després d'investigar una mica, es va arribar a la solució 
d'utilitzar Autocad Inventor Fusion 2012, una versió de disseny 3D gratuït 
d'AutoCad. Amb aquest programa es va poder passar l'arxiu compatible amb 
AutoCad 2007(amb el qual funciona Thermal Desktop) i prendre les mesures 
corresponents. 

 El propi Cubesat. Aquests dibuix va ser proporcionat per en Roger Jové, tutor 
d'aquest TFC. Contenia tota l'estructura del UPC-Sat1, amb les respectives PBCs, 
plaques i panells solars. Per consultar les propietats dels materials utilitzats, 
consultar l’annex D. 

 Una manera de simular la llum del canó solar. Aquí s’ha fet diversos intents de 
simular el feix de llum: 

◦ Inicialment s'havia pensat en representar-lo directament com un disc amb una 
càrrega de calor. Això tenia l'inconvenient de que els rajos de la radiació sortien 
en totes direccions i, per tant, radiaven en un sentit poc directiu. 

◦ Arran d'aquest problema, s'ha pensat en fer un cilindre de diàmetre equivalent 
al de la sortida del simulador solar i de llargada equivalent a la distància entre el 
canó solar i la cambra de buit(2,7m), limitant així la regió a la que radien els 
rajos. S'han fet diverses simulacions amb aquesta configuració però els 
gradients de temperatura en una superfície era inapreciable en el 
programa(menys de 0.1ºK). 

◦ Després d'haver estat provant amb varies configuracions, s'ha descobert que  el 
Thermal desktop no es capaç d'analitzar la radiació entre dues superfícies si 
aquestes estan situats a una distància gran l'una de l'altre. No interactuen entre 
elles encara i que a l'hora de dibuixar els rajos de radiació, aquestes sí que 
arriben. 

◦ S'ha arribat al resultat en què la màxima distància a la que es poden separar les 
superfícies heater-CubeSat té un “ratio” diàmetre/distància de 29/40 ó 0.725.  
Finalment s'ha decidit posicionar la font de calor molt a prop del picosatèl·lit per 
garantir que aquest rep els 1400W/m2 que teòricament li arriba a la placa solar. 
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Finalment la simulació es va fer sobre la cara superior del Cubesat d’acord amb 
l’experiment que es realitzarà posteriorment:  
 
 

 
 

Figura 3.1.1 Temperatures de l’exterior exterior simulades pel Thermal 
 
 

 
 

Figura 3.1.2 Temperatures de l’interior simulades pel Thermal 
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Les dues figures anteriors ens mostren els resultats d’una simulació en el segon 3600.  
Com és lògic, les temperatures del panell solar, que és qui rep la major part de la radiació, 
està a unes temperatures molt més altes que l’interior, amb diferències de 60K. 
 
En la figura 3.1.2 es por apreciar un detall i és que la part de dalt està a més temperatura 
que la part de sota. Això és degut principalment a què per la part de dalt rep radiació 
mentre que per la part de sota no, ja que el Cubesat es troba reposant sobre una 
plataforma metàl·lica. 
 

3.2. Muntatge cubesat 

 
Una vegada amb els resultats de la simulació teòrica a mà, es procedeix a realitzar 
l'experiment per comprovar la semblança entre el model teòric i el real. 
 
Al laboratori ja es disposa del maquinari necessari(simulador solar, cambra de buit, 
nitrogen líquid...) però ens falta muntar el Cubesat en la seva estructura final, estructura 
comprada a l'empresa ISIS. Podeu consultar el manual a l’annex E. 
 
El muntatge és bastant senzill i simple. D'eines només es precisa un tornavís estrella de 4 
puntes o Philips i un altre d'estrella de 6 puntes o Torx. Es va manipular totes les peces 
amb guants de làtex per evitar embrutar les peces i en especial les cèl·lules solars. 
Amb aquestes i les peces del Cubesat, només era qüestió de seguir les instruccions 
proporcionades per l'empresa d'ISIS. Cal destacar que les plaques depositades dins del 
Cubesat no són les definitives, són plaques de prova que s’han introduït perquè aquestes 
agafin inèrcia tèrmica. 
 
En el primer dia de muntatge, no es va arribar a tancar el cub, ja que als panells solars es 
va soldar uns pins a posteriori pels quals les plaques d'alumini que tanquen el Cubesat no 
tenien forat per on passar els connectors. 
 
Ens vam trobar amb diversos problemes a l'hora del muntatge. Es destaca un només, on 
els cargols que fixen els “ribs” de l'estructura Cubesat no han d'estar cargolats del tot 
perquè sinó no encaixa els forats de l'estructura/suport del cos exterior amb els “ribs”.  
 

 
 

Figura 3.2.1 Cubesat en procés de muntatge 
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Cal dir que els cargols no poden sortir del tot degut a l'estructura externa però sí que té 
algun grau de llibertat per moure's. Al no estar cargolats del tot, podria suposar un 
problema important a l'hora de passar el test de vibracions. I per tant s'ha arribat a la 
solució de fixar aquests cargols amb epoxy. 
Aquests no és un problema de fabricació que només tenim nosaltres, sinó totes les 
persones o empreses que compren aquest producte, ja que al propi manual d'instruccions 
ja indica que aquest fet es probable que passi. Com a solució es suggereix l’ús d’epoxy 
per fer més rígida l’estructura.  
 
Finalment no es va poder tancar totes les cares del Cubesat per diverses raons. Vam tenir 
un contratemps amb un dels panells solars, fet que inutilitzar aquesta. Per altra banda, 
ens faltava el panell solar de la Celsat, el panell desenvolupat pel departament de d’eng. 
Electrònica. Aprofitant que aquesta cara estava buida, es va poder treure els cables per 
poder prendre mesures. 
 
 

 
 

Figura 3.2.2 UPCSat-1 acabat de muntar 
 

Amb tot l’equip necessari, procedim a muntar i a fer l’experiment. El muntatge de tot el 
material el va fer un company de laboratori, Alfred Pedret, que és qui va fer dissenyar i 
muntar els panells solars. Aquests panells disposen també d’un fotodíode i un sensor de 
temperatura (LM335) del qual es podrà extreure dades. Segons el Datasheet del sensor, 
aquest té una sensibilitat de 10mv/ºK. 
Per contrastar les mesures de LM335, tenim el BetaTherm, un termistor NTC, d’on es 
podrà obtenir mesures de temperatura. Segons l’acondicionament que va fer l’Alfred, s’ha 
d’emprar la fórmula [13]:   
 

 
 
 

On V1 és la lectura del voltatge i Vdc=5V. 

(2.1) 
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A partir d’aquest valor de resistència s’ha de consultar una taula adjunta al Datasheet del 
sensor per obtenir la temperatura equivalent. Aquest sensor augmenta la seva resistivitat 
quan augmenta la temperatura. Per tant en les nostres gràfiques s’observarà una caiguda 
de tensió quan la temperatura augmenti. 
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4.1. Resultats de les proves sense buit i amb buit 

 
La prova consisteix en introduir el Cubesat dins de la cambra de buit i enfocar-ho amb el 
simulador solar. L’objectiu és obtenir la temperatura del sensor LM335, que en aquest cas 
s’obtindrà només d’una de les plaques. Es van fer 2 proves, una sense fer el buit, a 1 
atmosfera de pressió. I l’altre es va iniciar amb una pressió de 10-1 i va acabar amb 10-2 ja 
que el motor de buit continuava funcionant mentre es prenien les mesures. Amb això es 
podrà provar com afecta la conductivitat tèrmica de l’aire. 
 
 

 
 

Figura 4.1.1 Resultats de la prova sense buit 
 
 
El gràfic anterior mostra els resultats de la prova dins de la cambra de buit amb 1 
atmosfera de pressió. Hi mostren els resultats de tots els sensors presents. La figura 
següent mostra les dades del sensor LM335 traduint els mV en K. 
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Figura 4.1.2 Resultats del sensor de temperatura LM335 de la prova 1 
 
Hi distingim 3 fases: 

1. Una molt petita fase inicial, on el simulador solar encara estava apagat. 
2. La zona de treball, on tenim encès el canó. 
3. El canó s’apaga i s’aprecia el refredament del sensor de temperatura. 

Al començament, el sensor donava una sortida de 1481,47mV, els quals en realitat són 
2962,94mV ja que té un circuit d’acondicionament en el qual consta un divisor de tensió 
d’1/2. Per tant ens està indicant una sortida de 296,3 K, que és la temperatura ambient. 
La màxima sortida que dóna en tot el procés és de 1590,45mV que equival a 318,09 K 
(45ºC). Això no s’apropa al valor que s’ha simulat en Thermal de 350K en el segon 3600. 
 
Amb la mateixa configuració i posició dels equips, es procedeix a posar la bomba de buit 
en marxa. S’espera fins que arribi a una pressió de l’orde de 10-1 mbar per què no hi hagi 
pràcticament aire i no hi hagi efectes de convecció. 
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Figura 4.1.3 Resultats de la prova amb buit 
 
Aquí també es pot dividir en tres fases. La primera que va des de el segon 0 fins al segon 
905 i és quan tenim encès el canó. La segona que va des del segon 905 fins al 1397, que 
es quan s’ha apagat el simulador i el material es comença a refredar. I per últim, la tercera 
que va des del segon 1397 fins al final, on s’ha procedit a pressuritzar la cambra de buit. 
A la primera i segona fase no tenim res fora de lo normal, tots els components donen la 
resposta esperada. 
En canvi a la tercera fas els sensors tenen un comportament molt estrany. En aquesta 
fase es puja la pressió introduint aire a la cambra. S’observa que tant el LM335 com el 
BetaTherm ens indiquen que hi ha una pujada brusca de temperatura. Passa de 
1585,64mV(317,13K) a 2318,95mV(463,79K) en només 200s. 
Això podria ser degut als efectes de convecció de l’aire, el qual s’ha escalfat a través de 
les parets i components interns de la cambra de buit. 
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Figura 4.1.4 Resultats del sensor de temperatura LM335 de la prova 2 
 
En la figura anterior es pot observar també un comportament estrany de sensor en els 
moments inicials, els 100 primers segons. Això podria ser degut principalment a un petit 
desplaçament del feix provocat per un cop accidental al simulador solar. 
L’experiment s’ha parat quan el sensor LM335 ha arribat als 1771,8mV(354.36K) ja que 
no es volia escalfar massa el sensor de temperatura ni les bateries del sistema elèctric. A 
més, les simulacions del Thermal Desktop rondaven per aquests valors. 
 
S’observa una diferència clara entre la primera prova i la segona. Amb presència d’aire, 
l’ambient és menys propens a escalfar-se, ja que les partícules fan com una mena d’escut 
i també dissipen part de la calor. En canvi, amb absència d’aire, es troba que al no tenir 
cap mena dissipació, el sensor té una pendent d’escalfament més pronunciat. 
 

4.2. Comparativa resultats experimentals-simulats 

Si es comparen els resultats de la simulació amb els resultats experimentals de la prova 
en buit, es veu que les temperatures simulades i les obtingudes pel sensor s’ajusten 
bastant. Del sensor LM335 s’ha obtingut una temperatura de 354,36K al voltant del segon 
900, i en Thermal Desktop la temperatura simulada a la placa solar en el segon 900 és 
d’entre 344.6K i 350K. (veure figura 4.2.1) 
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Figura 4.2.1 Temperatures exterior del Cubesat en el segon 900 
 
 

 
 

Figura 4.2.2 Comparativa de les temperatures simulades vs reals 
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Tot i la semblança dels resultats però, s’ha de destacar diversos punts. 

 Com s’observa a la figura 4.2.2, al principi de la prova de buit, el sensor encara 
conservava part de la calor que li va radiar el simulador en la prova anterior. No 
comença exactament a 293K sinó a 320K(1600mV) 

 Per altra banda, el simulador solar no radia un feix totalment uniforme, per tant el 
sensor no rep els 1400W/m2 que, en canvi, a la simulació sí que hi són presents en 
tota la cara del panell solar. Això fa que en el període de temps, en la simulació 
arribi a la mateixa temperatura que la prova en buit tot i començant a una 
temperatura més baixa (293K). 

 Un altre aspecte a destacar és que la cambra de buit(la plataforma metàl·lica de 
suport i la cambra interior) no es va tenir en compte en les simulacions de la 
radiació 2 motius: 

1. Al no poder simulador el feix de llum a distància, s’ha posar una font de calor 
prop del Cubesat. Llavors la plataforma de suport metàl·lica interior 
intersecaria amb aquesta font fent que hi hagués una gran conducció de la 
calor. 

2. En cas de que es tinguessin en compte aquests elements dins dels càlculs, 
el temps de processament augmenta exponencialment fent inviable realitzar 
més d’una simulació de 3600s en un dia. 

En cas d’haver-los tingut en compte, les temperatures serien molt diferents, fent 
que les temperatures de la part inferior del Cubesat siguin molt més elevades degut 
a l’escalfament del suport sobre el qual es troba reposant el picosatèl·lit. 
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LA distribució del feix de llum de simulador solar no és prou uniforme. S’hauria d’estudiar 
la incorporació d’una o dues lents extres amb la finalitat  “d’obrir” el feix de llum que surt 
de les lents. Una de les opcions seria situar una lent còncava o bicòncava entre les dues 
lents convexes per produir aquest efecte “d’obertura” fent que es projectés la concentració 
de llum a una distància determinada. 
 
A les simulacions, en lloc d’utilitzar un feix de calor de 1400W/m2 en tot, com que tenim un 
la distribució d’intensitats caracteritzar, es podria utilitzar aquestes dades per construir una 
font de calor amb aquestes potències. Això ens proporcionaria uns resultats més acurats i 
possiblement s’ajustés més a la realitat. 
 
Una impressió personal a l’hora de muntar el Cubesat és que tenia expectatives de què 
tota l’estructura del Cubesat estaria mesurat al mil·límetre i que tot encaixaria a la 
perfecció. Això no és així ja que com s’ha citat a l’apartat de muntatge del Cubesat va 
haver-hi alguns problemes i entre ells hi havien cargols que no estaven fixades del tot. 
Suposo que la causa d’això es deu a les plaques i components que cada grup 
d’investigació desenvolupa i introdueix dins del Cubesat són totalment diferents. S’han de 
fer separadors a mida per minimitzar l’espai buit entre les plaques. 
 
S’ha de destacar que ha sigut tot un encert el fet que s’hagin arriscat a comprar aquest 
equip low cost ja que el simulador solar és un bon equip, tenint en compte el cost d’aquest 
i  les prestacions que ofereix. Com hem vist en la comparativa amb el simulador Oriel, el 
feix de llum resultant és molt semblant, per lo que en principi, a nivell de rendiment, no té 
res a envejar al un equip europeu. Però també s’ha de dir que en quant a material de 
construcció deixa molt que desitjar. El cos del simulador es de xapa metàl·lica fina i el 
suport de l’equip no és capaç fer una distribució homogènia del pes i fer que aquest no 
oscil·li quan rep un cop. És per això que s’ha posicionat el canó sobre una estructura 
“home-made”. 
 
Finalment, volia comentar que investigar i desenvolupar un nou sistema o aparell, dels 
quals un no ha tingut experiència prèvia, no és gens trivial. Es trobar-se obstacles una 
rere altre i encara i tenint experiència i coneixements, segueix sent una tasca laboriosa. 
Aquest TFC m’ha inculcat més respecte del que ja sentia cap a les persona que es 
dediquen a l’I+D. 
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