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Resum 

 
Des de l’aparició de l’estàndard CubeSat l’any 1999 els picosatellits han 
evolucionat molt gracies a la investigació en les universitats. Aquest treball 
dona resposta als problemes de propulsió dels CubeSat. 
 
En les següents pàgines pots trobar un concepte de propulsor de gas fred 
basat en butà per aplicacions en CubeSat.   El concepte s’aprofita de les 
qualitats del butà per desenvolupar un sistema de propulsió lleuger i compacte 
amb suficient capaç de multiplicar la durada de les missions notablement. 
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Overview 
 

 
Since the appearance of CubeSat standard in 1999 picosatellites have evolved 
a lot. Collage investigations are the main reason of that development. This 
works gives an answer to the propulsion problems of CubeSat satellites.  
 
In the next pages you can find a cold gas propulsion system concept based in 
butane for CubeSat applications. This concept take advantage of the butane 
qualities as propellant to develop a propulsion system light compact and 
enough capable to increase the mission duration remarkably.  
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1 INTRODUCCIÓ 
 
La tecnologia aeroespacial ha progressat notablement des de la curs espacial 

dels  50 i 60. Els satèl·lits artificials són actualment un element imprescindible 

en la nostra vida diària. 

Des de les universitats s’han desenvolupat noves tecnologies en el camp dels 
satèl·lits artificials. Els CubeSat han estat claus per formar enginyer preparats 
per la industria aeroespacial.  El CubeSat és un estàndard de satèl·lits on els 
satèl·lits poden estar formats per una o més unitats cubiques (U1, U2, U3...). 
L’estàndard CubeSat especifica entra altres requisits que cada unitat (U) de 
satèl·lit ha de ser de dimensions com a màxim de 10x10x10 cm i una massa de 
com a màxim 1kg. Si les necessitats d’una missió requereixen satèl·lits majors 
es poden fer satèl·lits de múltiples unitats. Un U2 tindria unes dimensions de 
10x10x20 cm i una massa màxima de 2 kg.  
 

La tendència actual del sector aeroespacial és de reducció, cada cop els 

satèl·lits són més lleugers i amb millors instruments, l’accés a l’espai s’ha 

abaratit però els satèl·lits més petits, nano satèl·lits i pico satèl·lits  (CubeSat) 

encara han de recorre molt camí. Un dels problemes  que tenen aquests 

satèl·lits és la durada de les missions, avui en dia no és possible fer missions 

de més de 2 anys sense propulsió amb aquests satèl·lits.  

El sistema de propulsió habitual dels satèl·lits són els propulsors de gas fred o 
Cold Gas Thruster (CGT) basats en nitrogen. Tradicionalment s’ha usat el 
nitrogen pel seu alt impuls específic teòric i baixa densitat.  Però amb la 
successiva millora tecnològica els satèl·lits poden ser més compactes. Aquesta 
reducció dels satèl·lits ha comportat que el nitrogen comenci a mostrar els seus 
desavantatges.  Per aplicació realment lleugeres, per sobre tot compactes el 
nitrogen no te una densitat liquida suficientment gran. Es per això que han anat 
apareixen sistemes que usen altres gasos, sobretot en satèl·lits per sota els 
50kg de massa. El butà i la hidrazina són els més habituals. Aquests gasos 
tenen una densitat liquida notablement superior. El butà a més no és tòxic i això 
el fa millor candidat per sistemes especialment petits com els U1,U2 i U3 doncs 
no caldrà prendre mesures extres de seguretat en el disseny d’un CGT per a 
CubeSat. 
 
El butà te una densitat  d’emmagatzematge de 0,53 g/cm2 que és molt superior 
als 0,22 g/cm2 del nitrogen, això sumat al bon impuls específic teòric del butà 
(aproximadament un 10% menys que el nitrogen) fa que l’impuls per unitat de 
volum de propalant (Isp) del butà sigui molt superior. El butà te un Isp de 362Ns 
mentre que el nitrogen de 165Ns. En satèl·lits molt petits sovint la limitació de 
volum és mes determinant que la del pes i és per això que el butà és tant 
interessant en aquestes aplicacions. 
 
En el treball que tens a continuació aprofita totes aquestes característiques del 
butà per dissenyar un concepte de CGT per a CubeSat basat en butà .  
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2 PLANTAJAMENT DEL PROJECTE I OBJECTIUS 
 
Aquest treball intenta donar resposta a les necessitats de propulsió de CubeSat 
de U1 a U3. Per fer-ho planteja un propulsor basat en gas butà de. En els 
següents apartats es detallarà com és el funcionament del sistema, com son 
els seus components i quin rendiment donen, però en primer lloc cal establir els 
objectius del projecte, les condicions de treball del sistema i les limitacions en el 
disseny. 
 
 

2.1 Objectius 

 
- Aplicable: cal que el sistema resultant sigui suficientment lleuger, 

compacte i amb prou rendiment com perquè es puguin instal·lar altres 
sistemes en el CubeSat 

- Escalable: el CGT (Cold Gas Thruster) resultant ha de ser 
fàcilment adaptable a satèl·lits de massa superior als CubeSat. Ha 
de permetre augmentar la massa de butà emagatzemable. 

- Fiable 
- Lleuger  
- Econòmicament viable: el sistema ha de ser amb materials i mètodes 

constructius suficientment barats com per no tenir un preu prohibitiu. 
- Compacte 

 
 

2.2 Condicions de treball 

 
Els CubeSat són especialment adequats per treballar en òrbites mitjanes i 
baixes degut essencialment a la menor potencia necessària per l’enllaç de 
dades. Per tant les condicions de treball a les que es veurà sotmès el mòdul de 
propulsió seran les que tingui un satèl·lit en aquest tipus d’òrbita. 
  
Condicions de temperatura: 
 
La temperatura en les òrbites LEO típiques de CubeSat són les de la 
Termosfera, regió on es troba. Aquesta capa de l’atmosfera està formada per 
gasos estratificats a molt baixa densitat i alta temperatura (1000-2500 °C), no 
obstant un objecte orbitant a l’espai no tindrà una temperatura tan alta. La 
transmissió de calor en condicions de baixa densitat és molt baixa. Això fa que 
els cossos sotmesos a condicions termosfèriques percebin altes temperatures.  
 
Els CubeSat no utilitzen electrònica específicament dissenyada per espai i per 
tant els límits tèrmics de treball són relativament modestos, no accepte ni 
temperatures molt baixes ni molt altes. Es per això que els CubeSat porten 
sistemes de control tèrmic que mantenen el satèl·lit en rangs no criogènics. Per 
tant pel que fa a temperatures dins el satèl·lit considerarem que són de 0ºC. 
  



Cold Gas Thruster For CubeSat Aplications  9 

Condicions de pressió:  
 
La pressió en òrbites  LEO és tan baixa que la podem considerar 0, no obstant 
aquestes no seran les condicions de simulació tal com s’explica més endavant. 

2.3 Limitacions del disseny 

 
Qualsevol sistema de propulsió per gas fred té uns obstacles tècnics a superar.  
L’estàndard CubeSat te unes característiques molt particulars especialment la 
impossibilitat de variar forma i volum que limiten fortament les possibilitats del 
disseny. Per tal que el CGT proposat en les següents pagines sigui aplicable 
s’han imposat algunes limitacions de disseny.  
 
 Potència elèctrica disponible:  
Un CubeSat disposa de una potència elèctrica molt limitada, d’ordre 1 W. Pel 

que fa al disseny del sistema de propulsió s’ha suposat que es disposa 
de fins a un màxim de 1,5 W. 

 
 Volum disponible:  
El disseny del sistema de propulsió no hauria d’ocupar més del 40% del volum 
disponible en el satèl·lit ja que sinó no es deixa espai suficient als altres 
sistemes del satèl·lit. La forma i disposició del sistema en el CubeSat hauria de 
permetre el millor aprofitament de l’espai possible. 
 
 Massa del conjunt:  
La massa màxim del conjunt (propel·lent inclòs) no podrà superar el 35% de la 
massa total del satèl·lit. En un 1U 350g . 
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3 La física essencial 
 
En el següent apartat exposarem la física que explica els diferents fenòmens 
que es produeixen en el sistema que justifica que el disseny exposat és vàlid 
per resoldre el problema de propulsió per a CubeSat. 
 
 

3.1 Termodinàmica: 

 

3.1.1 Processos adiabàtics 

 
 En termodinàmica parlem de processos adiabàtic quan tenim un sistema 
tancat on no hi ha entrada ni sortida d’energia. Si a més el procés és reversible 
s’anomena isentròpic. Un procés isentròpic és necessàriament adiabàtic però 
no pas a la inversa.  
 
Una bona aproximació a un procés adiabàtic són aquells problemes real les 
parets que dificulten el transport de la calor. El problema de la tovera en aquest 
treball ha estat analitzat com a procés adiabàtic. Des del punt de vista del gas a 
la tovera la calor perduda és molt baixa.  
 

3.1.2 Diagrama de fases 

 
El diagrama de fase és una eina habitual en física, enginyeria, química i altres 
ciències. Aquest gràfic s’usa per mostra les diferents fases (sòlid, líquid, gas, 
fluid supercrític) a que és troba una substància en determinades condicions 
físiques. 
El diagrama més senzill i habitual és el de dos dimensions. El diagrama de 
fases de dos dimensions (Fig. 3-1) mostra la fase d’una substancia en funció de 
pressió i temperatura a la que es troba. 
 
En el gràfic s’aprecien diferents zones, en cada zona la substància graficada 
està en una fase determinada. En l’àrea gris la substància es manté en estat 
gasós. En l’àrea de color blau intens la substància es manté liquida. En la zona 
vermella  la substància es mantindrà solida. 
 
També existeixen dos punts molt rellevants, el punt crític i el punt triple. El punt 
crític és un punt on degut a les condicions de temperatures i pressió a la que es 
sotmet la substància la diferencia entre gas i líquid desapareix. Quan un 
element arriba o supera el punt crític es diu que està en estat de fluid 
supercrític. La zona marcada en blau clar  es on l’element es comporta com un 
fluid supercrític. Quan les condicions de temperatura i pressió son pròximes al 
punt crític petits canvis de pressió o temperatura originen grans canvis en la 
densitat de l’element. 
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Fig. 3-1 

3.2 Propietats físiques del butà: 

 
El butà es l’element triat com a propulsor en aquest treball. Tot seguit teniu les 
propietats físiques d’aquest element.  
 
Pes Molecular  

 Pes Molecular  : 58,123 g/mol 
 
Fase sòlida 

 Calor latent de fusió (1,013 bar,al punt triple) : 80,165 kJ/kg 
 
Fase Líquida 

 Densitat liquida (1,013 bar al punt d’ebullició) : 601,4 kg/m3 
 Equivalència Líquid/gas (1,013 bar i 15 °C (59 °F)) : 239 vol/vol 
 Punt d’ebullició (1,013 bar) : -0,5 °C 
 Calor latent de vaporització (1,013 bar en el punt d’ebullició) : 385,6 

kJ/kg 
 
Punt crític 
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 Temperatura crítica  : 152 °C 
 Pressió crítica : 37,96 bar 

 
Fase gasosa 

 Densitat gasosa (1,013 bar al punt d’ebullició) : 2,7 kg/m3 
 Densitat gasosa (1,013 bar i 15 °C (59 °F)) : 2,52 kg/m3 
 Factor de compressibilitat (Z) (1,013 bar i 15 °C (59 °F)) : 0,9625  
 Gravetat especifica (aire = 1) (1,013 bar i 21 °C (70 °F)) : 2,076  
 Volum específic (1,013 bar i 21 °C (70 °F)) : 0,4 m3/kg 
 Calor específic a pressió constant (Cp) (1,013 bar i 25 °C (77 °F)) : 0,096 

kJ/(mol·K) 
 Calor específic a volum constant (Cv) (1,013 bar i 15,6 °C (60 °F)) : 

0,088 kJ/(mol·K) 
 Viscositat (1,013 bar i 0 °C (32 °F)) : 0,0000682 Poise 
 Conductivitat tèrmica (1,013 bar i 0 °C (32 °F)) : 13,6 mW/(m·K) 

 
Altres 

 Solubilitat en aigua (1,013 bar i 20 °C (68 °F)) : 0,0325 vol/vol 
 Impuls específic teòric : 70s 

 

3.3 Manteniment d’òrbita usant CGT 

 
El CGT aquí presentat està pensat de tal manera que els impulsos són curts i 
s’ha de mantenir un cert interval de temps entre ells (de l’ordre de segons).  
Aquest sistema està pensat essencialment per mantenir l’orbita d’un CubeSat. 
La naturalesa del CGT fa que sigui difícil aplicar les formules mes típiques de 
moviment orbital i orbites de transferència de Hohmann. No obstant en el llibre 
Space Mission Analysis and Desing [2], es descriuen unes equacions que 
permeten valorar quina quantitat de ∆v cal per mantenir l’orbita d’un objecte 
determinat durant un temps determinat. L’ús d’aquestes equacions ens 
permetran valorar quant de temps podrem mantenir un CubeSat en orbita usant 
aquest el CGT aquí proposat. 
 
L’expressió que determina el ∆v per revolució necessari per mantenir un 
satèl·lit en òrbita és: 

             ⁄      ⁄     (3-1) 

 
 

On CD  correspon al coeficient de drag de l’objecte, A l’àrea de secció 

transversal, a és el semieix major de l’orbita,  m  a la massa de l’objecte, ρ a la 
densitat en la orbita i V a la velocitat de l’objecte respecte l’atmosfera. 
 
Si tenim un CubeSat U1 en una òrbita LEO de 400km les dades seran les 
següents:  
 

CD = 2, A = 0,01 m2  
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a = 6371000 m+400000 m = 6771000 m 
m= 1 Kg,  
Ρ = 2,72x10-12 kg/m3 
V=7672,54m/s 
 
El CD  és aproximadament el doble que el CD  habitual d’un cub en condicions 
troposfèriques, es una conseqüència del comportament dels fluids a l’espai.  
Amb aquestes dades obtenim que per un CubeSat a aquesta alçada tenim que: 
 

                      ⁄    (3-2) 

Si sabem que a 400km el període orbital és de 92,56 min i per tant en un any el 
satèl·lit faria 5678 revolucions anuals. Llavors és fàcil calcular la ∆v necessària 
per mantenir un CubeSat durant un any: 
 
 

                                (3-3) 

 
 
Difícilment una missió real alçada orbital 400km i tal com hem explicat en 
anterioritat aquest CGT és apte per U1,U2 i U3. Així que tot seguit us mostrem 

una gràfica (Fig. 3-2) amb els  V necessaris anualment per mantenir en orbites 
d’entre 300 i 450 km satèl·lits U1, U2 o U3. Per la realització dels càlculs de  V  
per U2 i U3 s’ha pres un CD de 2.2 i 2.4 valors típics en espai. 
 

Els satèl·lits U1 per la seva menor massa, CD i A requereixen menor  v anual. 

Per el càlcul de  V anual s’han pres els CD  per a orientació més desfavorables. 
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Fig. 3-2 

3.4 Física de toveres 

 
 

En una tovera com la que trobem en 
la figura l’objectiu principal és 
accelerar al màxim el gas en la seva 
sortida per proporcionar impuls. 
 
El gas entra per l’entrada de la tovera 
a alta prensió i temperatura. En la 
part convergent de la tovera el gas 
s’accelera fins a mach 1 per efecte 
venturi.  Un cop s’assoleix mach 1 
ens trobem en regim supersònic. El 
comportament dels gasos 
supersònics és molt diferent que els 
gasos subsònics. L’efecte venturi 
s’inverteix en gasos supersònics 
produint major velocitat en i baixa 
pressió en conductes divergents. Per 
això la tovera és divergent a partir del 
punt que el gas assoleix mach 1, la 
gola. 
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Aquest és el funcionament bàsic d’una tovera però en aquest cas hi ha algunes 
particularitats que cal tenir en compte pel disseny. La majoria de toveres estan 
pensades per funcionar en combustió, això fa que la temperatura al llarg de tota 
la tovera sigui molt alta; no obstant en el cas de propulsors de gas fred no és 
així. En un propulsor de gas fred les temperatures a dins la tovera son baixes i 
això pot comportar problemes de liqüefacció. El butà és un gas que es liqua 
molt fàcilment, això el fa molt apte pel seu emmagatzematge però dificulta el 
seu us en sistemes com aquest.  
 
Quan el gas liqua en la tovera és perd impuls. La gràfica següent (Fig. 3-4)  
indica la vaporització del butà. En la gràfica s’observa que a 1 bar de pressió el 
butà liqua en temperatures inferiors als 275 K (3 ºC) . El disseny de la tovera 
hauria de mantenir el gas en tot moment per sota de la línia del gràfic. 
 

 

Fig. 3-4 

3.5 El numero de Knudsen 

 
El numero de Knudsen es una mesura adimensional definida com la relació 
entre  camí lliure mitja i la longitud característica ( ). 

     
 

 
     (3-4) 
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El camí lliure mitjà ( ) és la distància mitjana en la que les partícules en un gas 

colisionen. El camí lliure mitjà ( ) variarà en funció de les dimensions de les 
molècules del gas, la temperatura del medi i les condicions de pressió. Un gas 
a molt alt buit (10-12 Pa) tindrà un camí lliure mitjà enorme de l’ordre de 105 km, 
en canvi un  gas a pressió ambiental sol estar en ordres manomètrics. 
 

   
    

√       
     (3-5) 

  
On  , correspon al diàmetre de la molècula del gas; P, a la pressió del gas; T a 

la temperatura en kelvin i    la constant de Boltzmann. 
 
Per una    << 1 es correspon a un gas a pressió i densitat suficientment alta 
com per que es compleixin les lleis de medi continu. El gas es pot considerar 
amb distribució de massa continua. En aquestes condicions són aplicables les 
equacions de Navier-Stokes per descriure la dinàmica del gas. 
 

Per    >> 1 el recorregut de les partícules lliures es molt gran respecte 
l’objecte d’estudi. En aquestes condicions l’aproximació de medi continua deixa 
de ser certa i les equacions de Navier-Stokes no són aplicables .El gas es 
tracte d’un gas enrarit. Actualment la teoria del flux molecular lliure descriu els 
fluxos de gasos enrarits, però encara no és del tot satisfactòria. 
 

Per    ≈1 les incerteses són molt grans i cap teoria descriu correctament els 
fenòmens observats. 
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4 DESCRIPCIÓ DEL DISSENY 
 
El disseny d’aquest sistema de propulsió per CubeSat consta de cinc parts 
essencials: tovera, dipòsits, escalfador elèctric, vàlvula i conduccions. 
Abans de descriure detalladament cada una de les parts descriurem el 
funcionament general del sistema. 
 
En el dipòsit principal s’emmagatzema en estat líquid el propulsor, en aquest 
cas butà. Adjacent a el dipòsit principal ni ha un de secundari on es vaporitza el 
butà augmentant la temperatura i en conseqüència la pressió del gas. 
Finalment el gas s’allibera a través d’una tovera que transforma la alta 
temperatura i pressió en impuls. 
 
 

4.1 Dipòsit principal 

 
El dipòsit principal és on s’emmagatzema el propel·lent, en aquest cas butà. El 
butà s’emmagatzema en estat líquid. El dipòsit principal està dissenyat per 
suportar pressions de fins a 4 bar en condicions terrestres i 3 bar en espacials. 
 
Si ens fixem en el diagrama de fases del butà (Fig. 3-4) podem apreciar que el 
butà està en estat líquid a 320 K (47 ºC) i té una pressió de 4 bar. Tenint en 
compte que en condicions terrestres la pressió atmosfèrica és 1 atm ≈ 1 bar, en 
aquestes condicions el dipòsit podrà estar a una pressió de 3 bar absoluts i 4 
bar relatius ja que cal restar la pressió atmosfèrica que exerceix pressió en 
sentit contrari a la de l’interior del dipòsit.  
 
En l’emmagatzematge del dipòsit carregat cal evitar que es superin 
temperatures de 47 ºC. En el coet les temperatures a la bodega de càrrega és 
mantenen per sota dels 47 ºC i un cop a l’espai les temperatures dins el satèl·lit 
ronden els 0 ºC per tant sempre es mantenen en intervals segurs respecte el 
disseny estructural del dipòsit.  
 
El disseny del dipòsit intenta aprofitar el màxim l’espai disponible dins els 
CubeSat. Les par ets s’ajusten al màxim al xassís del satèl·lit i amb una forma 
el més uniforme possible per a un màxim aprofitament de l’espai per els altres 
sistemes del satèl·lit. El dipòsit principal te un volum interior de 312.8 cm3 sense 
tenir en compte l’espai ocupat pel dipòsit secundari. L’espai disponible real per 
emmagatzemar butà són 279 cm3 això correspon al volum interior del dipòsit 
principal menys el volum del dipòsit secundari i l’espai ocupat per 
l’electrovàlvula. Amb aquesta capacitat el dipòsit és capaç d’emmagatzemar 
165 g de butà en estat líquid. La massa total del dipòsit principal és de 44,25 g. 
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Fig. 4-1 

Tal com s’aprecia a la imatge el dipòsit principal consta de diversos reforços 
estructurals que creuen les superfícies laterals i superiors del dipòsit.  Aquests 
reforços donen rigidesa al conjunt sense la necessitat d’augmentar el gruix de 
les parets.  El dipòsit consta de quatre orificis, al lateral d’una de les tapes i  un 
altre pròxim al vèrtex d’una de les cares laterals. L’orifici de major diàmetre de 
la tapa superior és el de sortida de gasos, els dos orificis que hi ha al costat són 
per l’entrada de cablejat, tant per alimentar la resistència del dipòsit secundari 
com per alimentar l’electrovàlvula que caldria col·locar a l’interior del dipòsit. 
L’orifici del lateral seria on hi hauria instal·lada una vàlvula no retorn per 
permetre l’emplenat del dipòsit primari. 
 
El dipòsit s’ha dissenyat de tal manera que en condicions d’alta temperatura pot 
patir una certa deformació plàstica, però quan esta en condicions d’espai la 
temperatura baixa i les deformacions són mínimes.  
 
En el disseny s’ha tingut en compte el volum que ocuparia la vàlvula a l’interior 
del dipòsit. S’ha considerat que la vàlvula no ocuparia més de 4 cm3 i s’ha 
sobredimensionat el dipòsit en aquests 4 cm3. 
 
Amb les fortes limitacions de volum i pes que te el sistema cal l’ús de materials 
especialment lleugers i resistents. Aquests són alguns materials i 
característiques que poden acomplir correctament les exigències estructurals. 
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Material Mòdul Elàstic 
(MPa) 

Límit Elàstic 
(MPa) 

Límit de 
tracció (MPa) 

Densitat 
(g/cc) 

Magnesi (recuit) 
>99 

44000 115-140 180-220 1,74 

Alumini >99,5 69000 17 55 2,71 

Aliatge alumini 
7075-T6 (SN) 

72000 505 570 2,81 

Aliatge alumini 
6061-O (SS) 

69000 90 170 2,7 

Fibres de carboni      

Hexcel HexTow 
IM6 

279000 5700 5700 1,76 

Hexcel HexTow 
AS4C 

231000 4385 4385 1,78 

Resina Epoxy     

HexPly 8552    1,3 

Compostos típics     

IM6 (60%) + 
HexPly 8552 

159000 2758 2758 1,576 

AS4C (60%) + 
HexPly 8552 

141000 2206 2206 1,588 

Taula 4-1 

En la taula anterior es poden apreciar diversos materials interessants per la 
construcció del dipòsit.  Tots els materials presentats són lleugers i tenen unes 
bones propietats mecàniques. No obstant els materials compostos destaquen 
per sobre els altres. De tots ells el candidat ideal és el compost format per 
fibres IM6 (60%) i la resina HexPly 8552. Els compostos tenen un gran 
rendiment i lleugeresa, qualitats claus per les especificacions tècniques del 
sistema, però com a gran inconvenient tenen el preu, sovint alt. Malgrat el seu 
elevat preu l’ús de materials compostos en l’aplicació plantejada no suposaria 
un impediment doncs la quantitat de material utilitzada és molt baixa. 
 
 

4.1.1 Simulació estructural del dipòsit principal 

 
 Tot seguit mostrarem els resultats de la simulació estructural per les 
condicions de treball esmentades en l’apartat 4.1. La simulació aquí realitzada 
s’ha fet seguint el criteri de pitjors condicions possibles (3 bar absoluts) per 
garantir que el disseny és correcte en totes les situacions de treball. 
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Fig. 4-2 

 
 

Fig. 4-3 
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La Fig. 4-2 es mostren les tensions en el dipòsit principal sota una carrega 
estàtica de 3 bar de pressió interior. En la llegenda de la dreta de la figura es 
pot veure el límit elàstic del material que en aquest cas també correspon al límit 
de tracció. Es pot apreciar que els valors de tensions que suporta la peça estan 
molt lluny del seu límit. Les tensions màximes no arriben ni al 10% del límit 
elàstic del material. De fet la peça podria ser capaç de suportar les carregues 
de treball sense col·lapsar usant molt menys material però seria molt menys 
rígida. En aquesta imatge s’aprecia clarament com treballen els reforços 
concentrant carreges i alliberant les parets dels esforços.  
 
En la Fig. 4-3 s’ha aplicat un factor de multiplicació 9,75 a les deformacions  per 
tal d’apreciar millor on i com són. En la imatge es pot apreciar com les tapes 
superiors son les que pateixen més deformacions.  
La deformació màxima que pot patir aquesta peça en les pitjors condicions de 
disseny no arriba a 1mm. Cal tenir en compte a més que les condicions de 
màxima carrega només es poden donar en l’emmagatzematge a la terra doncs 
les condicions de temperatura dins del CubeSat garanteixen que la pressió 
interna del dipòsit secundari no superar mai 2,5 bar de pressió. 
 

4.2  Dipòsit secundari  

 
El dipòsit secundari és el dipòsit on es vaporitza el gas i on s’assoleix alta 
pressió. Des d’un punt de vista de disseny la forma òptima seria una esfera 
doncs és l’estructura que proporciona millor resistència a pressió i que permet 
fer un recipient de volum màxim amb el mínim de superfície, en conseqüència 
material. Degut a l’espai disponible dins el dipòsit principal i la capacitat 
requerida en el dipòsit secundari s’ha optat per una forma d’el·lipsoide. 
 
El dipòsit secundari està col·locat al centre i interior del dipòsit principal 
coincidint el seu conducte de sortida amb l’orifici del dipòsit principal. La raó de 
la seva situació és múltiple. En primer lloc; s’aprofita el propi butà (conductivitat 
tèrmica de 13,6 mW/(m · K)  (a 1,013bar i 0ºC)) que envolta el dipòsit com a 
aïllant tèrmic, permet mantenir les formes rectilínies del disseny, redueix la 
distància de conductes i permet l’ús d’una única vàlvula. 
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Fig. 4-4 

En la Fig. 4-4 s’aprecien  el conjunt dipòsit principal i secundari. El lloc ocupat 
pel conducte és el que hauria d’ocupar la vàlvula de tipus 3/3. Com ja s’ha 
explicat en anterioritat la selecció del model de la vàlvula està fora d’estudi, no 
obstant si que s’explica com ha de ser la vàlvula més endavant. Les 
característiques del conducte no s’han adaptat a cap vàlvula concreta ni s’ha 
tingut en compte cap sistema de fixació. 
 
En la Fig. 4-5 es mostren les dimensions del dipòsit secundari. Les dimensions 
del semieix major i menor de l’el·lipse interior del dipòsit són 16,2 i 22,8 mm. El 
dipòsit té una massa de 5,54 g El dipòsit te una capacitat útil de 25 cm3 que és 
suficient per encabir-hi fins a 15 g de butà en estat líquid, no obstant només si 
encabeixen 0,883 g  per poder vaporitzar-lo a la pressió desitjada. Per entendre 
els fenòmens físics que es produeixen durant la vaporització del butà, com 
s’assoleix la pressió i temperatura objectius dins el dipòsit i quina despesa 
energètica requereix consulti l’apartat 4.2.1. 
  
Aquesta configuració permet, suposant flux de massa constant, un impuls de 
com a màxim d’entre 0,1 s i 0,11 s d’impuls per carrega depenent de la tovera 
utilitzada. En les primeres fases del disseny es pretenia que la quantitat de butà 
en el dipòsit secundari fos major però per fer-ho possible caldria fer el dipòsit 
secundari molt més gran es va optar per reduir la quantitat de massa dins el  
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Fig. 4-5 
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dipòsit això suposa unes necessitats energètiques menors i més dificultats 
d’operació per l’impossibilitat de fer impulsos llargs (2 s). 
 
Una altre opció a per estudiar en el futur seria la substitució del dipòsit 
secundari per un sistema de vaporització continu del butà, però possiblement 
requeriria molta més energia o reduir el flux de massa que en definitiva reduiria 
l’empenta de la tovera. Provablement l’ús d’un sistema de difusió també 
comportaria una reducció de la pressió d’entrada de la tovera. 
 
A la Fig. 4-5 es pot apreciar com hauria de ser la resistència, té un disseny de 
dos espirals amb el mateix eix i sentits inversos. Aquest disseny permet una 
bona distribució de la calor i que els dos extrems de la dobles espiral estiguin 
pròxims a l’orifici del cablejat. El disseny del resistor és qualitatiu i el diàmetre 
no es rellevant.  
 
 

4.2.1 Vaporització en el dipòsit secundari 

 
En aquesta secció tractarem els fenòmens físics que es produeixen dins del 
dipòsit secundari durant la vaporització. 
 
En primer lloc exposarem les dades del problema. El volum del dipòsit 
secundari són 25 cm3. La temperatura i pressió del butà en estat líquid és 273 
K i 2 bar. 
 
La tovera està dissenyada per treballar amb butà gasos a 20 bar de pressió i 
400 K , per tant en el dipòsit secundari haurem d’assolir aquestes condicions. 
Com que en l’estat final el butà està totalment vaporitzat podem aplicar 
l’equació dels gasos perfectes amb la forma 
 

     
 

 
        (4-1) 

Aïllant m trobem la massa que cal injectar per garantir que en les condicions 
desitjades no hi ha butà líquid. Substituint en l’equació tenim el següent. 
 

  
    

   
  

                        

           
           (4-2) 
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Ara que ja sabem quanta massa cal entrar en el dipòsit hem de descobrir com 
transformar una mescal de butà líquid i gasos en un gas saturat. 
 
Quan introduïm el butà en el dipòsit tindrem una petita quantitat de butà 
vaporitzada i una altre liquida. Suposant que el sistema està en equilibri la 
pressió del butà vaporitzat correspondrà a la que ens indica el la Fig. 3-4 per 
273K que correspon a 1bar aproximadament. Amb aquestes dades podem 
calcular la densitat del butà gasos. 
 

        
 

      
                (4-3) 

Amb la densitat en l’estat inicial podem calcular quanta de la massa inicial en el 
dipòsit (0.883g) està en fase liquida i quanta gasosa. 
 

                             (4-4) 

                                (4-5) 

Com podem veure gairebé tota la massa que entra en el dipòsit està en estat 
líquid. Per aconseguir que aquesta massa liquida canviï d’estat cal aplicar 
calor. L’equació de la calor latent (4-6)  podem calcular quanta calor caldrà 
aplicar per passar tota la massa liquida a vapor saturat.  
 

   
 

 
      (4-6) 

                                     (4-7) 

 
En aquest moment del procés tot el butà en el dipòsit està en estat gasos però 
no sabem a quina temperatura es troba. Per saber a quina temperatura es 
troba calcularem la densitat del butà gasos (tot) i consultarem una gràfica 
Densitat – Temperatura pel butà gasos. La densitat del butà (0,883 g / 25 cm3) 
és 35,71 kg / m3 , consultant a la taula trobem que en aquest punt el butà 
estarà a 373 K. Aplicant un altre cop l’equació dels gasos perfectes amb 
aquestes condicions podem calcular la pressió del gas en aquest punt. 
 

   
    

  
             (4-8) 
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Ara només cal saber quanta calor cal aplicar per augmentar la temperatura i 
pressió del butà des del punt de gas saturat (P=18,8 bar, T=373 K, m=0,883 g i 
V = 25cm3) fins a l’objectiu de 400 K i 20 bar. Aplicant l’equació d’addició de 
calor amb volum constant ho podem fer. 
 

                                 
 

 
         (4-9) 

 
Per tant la calor necessària per aconseguir butà sobreescalfat és 
 

                                               (4-10) 

 
 

4.2.2 Simulació estructural del dipòsit secundari 

 
 
 

 

Fig. 4-6 
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Al igual que en el cas del dipòsit principal el material triat per aquest dipòsit ha 
estat la fibra de carboni (IM6). Per fer la simulació s’ha seguit el criteri de pitjor 
situació possible s’ha aplicat una carrega estàtica de 25 bar de pressió que 
suposa 5 bar per sobre de les condicions teòriques de treball.  
 
 
La Fig. 4-6 mostra els esforços a que està sotmès el material del dipòsit 
secundari. Es pot apreciar com els majors esforços es concentren en la zona 
central de l’el·lipsoide. Els conducte , es la zona menys exigida del dipòsit. Com 
s’aprecia en l’escala els esforços estan molt lluny del límit elàstic i de tracció 
(sota l’escala) per tant aquest disseny es perfectament apte per resistir les 
carregues. 
 

 

Fig. 4-7 

La Fig. 4-7 mostra les deformacions del dipòsit secundari. No s’ha aplicat cap 
factor de multiplicació de les deformacions. Les deformacions són tan baixes 
que no serien apreciables ni en el pitjor dels casos. La deformació màxima és 
de 7.4 x10-3 mm. 
 
Els resultats de la simulació demostren que el disseny es apte per les 
condicions de treball. 
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4.3 Vàlvules 

 
El disseny de les vàlvules no forma part d’aquest treball. Tot i així si que s’han 
tingut en compte en el disseny del sistema. Això implica que s’ha 
sobredimensionat el dipòsit principal per encabir-hi la vàlvula i s’ha considerat 
quines característiques tècniques caldria que tingués les vàlvules finalment 
instal·lada. En el mercat existeixen fabricants que podrien proporcionar vàlvules  
amb les característiques necessàries. Per el funcionament del CGT calen dos 
vàlvules. Una per contactar dipòsit principal, secundari (calcula principal) i 
tovera i una altre per omplir el dipòsit principal (vàlvula d’emplenat).  

4.3.1 Característiques de la vàlvula principal. 

 
Configuració: 
La vàlvula hauria de ser del tipus 3/3 (tres vies i tres posicions) NC. Tot seguit 
hi ha un esquema de la vàlvula on les lletres A,P i R corresponen a les vies de 
la vàlvula. En el cas que ens ocupa cada una de les vies hauria de anar 
connectada de la següent manera: R connectat a la tovera, P connectat al 
dipòsit principal i A al dipòsit secundari. Amb aquestes configuració en la 
posició de repòs (caixetí central), posició normal (NC: Normally Close) el dipòsit 
principal, el secundari i la tovera estan aïllats i per tant és pot escalfar el butà 
en el dipòsit secundari. En la primera posició (primer caixetí) el pas de fluid 
entre A i P és possible, per tant en aquesta posició circularà fluid del dipòsit 
principal al secundari sempre que aquest estigui buit. En la tercera posició 
(tercer caixetí) el flux de fluid entre A i R està permès, en conseqüència el 
dipòsit secundari es connecta amb la tovera, es en aquest moment que es 
produeix l’impuls.  

 

Fig. 4-8 

Accionament: 
 
L’accionament de la vàlvula principal hauria de ser per solenoide. La vàlvula no 
hauria de tenir un potència major de 1,5 W. La resposta de la vàlvula hauria de 
ser suficientment ràpida per garantir una correcte operació del sistema. 
El temps d’accionament de la vàlvula no hauria d’excedir els 10 ms. 
 
Exigències de treball: 
 
La vàlvula principal hauria de tenir la capacitat de treballar amb altes pressions 
(20 bar) i construïda amb materials químicament compatibles amb el butà. 
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4.3.2 Característiques de la vàlvula d’emplenat 

 
La vàlvula d’emplenat no requereix gaire tecnologia. Una vàlvula mecànica  
d’emplenat de dipòsits de gas a pressions baixes o com les que podem trobar 
en encenedors és suficient.  
 

 

Fig. 4-9 

 

4.4 Tovera 

 
La tovera és l’essència de qualsevol sistema de propulsió.  Tal com ja s’ha 
explicat en l’apartat 3.4 les toveres per a sistemes de propulsió de gas fred 
tenen especificacions diferents i certes particularitats.  Per el disseny de la 
tovera s’ha utilitzat un software CFD (Computational Fluid Dynamics) per 
analitzar diferents models de toveres en unes condicions pròximes a les de 
treball. En base els resultats de la simulació i els requisits tècnics s’ha fet la 
selecció de la tovera òptima. Els requisits de la tovera són els següents: 
 

- Pes baix, inferior als 10 g 
- Dimensions reduïdes, un màxim de 40 mm de longitud 
- Resistència a temperatures de fins a 350 K 
- Empenta superior als 4 N 
- Flux de massa  inferior als 9 g/s 
- Capaç de mantenir el butà sempre en fase gasosa 

 

4.4.1  Dissenys possibles: 

 
Existeixen múltiples de dissenys de toveres però per aquest cas ens centrarem 
en dos grans grups de toveres; les còniques i les de campana.  
 
La longitud de la secció divergent d’una tovera cònica s’acostuma a expressar 
com un cert percentatge de longitud de la longitud de la secció divergent d’una 
tovera cònica de referencia. Així doncs una tovera de campana al 80% te el 
80% de la longitud de la tovera cònica de referència. 
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Fig. 4-10 

 
 

 

Fig. 4-11 

 
 
En la Fig. 4-10 i Fig. 4-11 es pot apreciar clarament les característiques de les 
toveres còniques i les de campana. Rt correspon al radi a la gola (Throad 
Radius),    correspon a l’angle de contorn i    a l’angle de sortida. 
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4.4.2 Condicions de la simulació i software CFD 

 
La simulació s’ha fet utilitzant el mòdul Flow Simulations de SolidWorks. Aquest 
és un software capaç de resoldre problemes de dinàmica da fluids basat en les 
equacions de Navier-Stokes. Flow Simulations es capaç de simular 
transferències de calor, disposa de diversos models de gasos (ideals, reals) , 
fluids laminars o turbulents i a més capaç de treballar en regim supersònic. No 
obstant aquest i altres softwares semblants tenen problemes per treballar en 
condicions pròximes al buit absolut. Actualment els softwares CFD permeten 
treballar multitud de problemes físics, però mantenen un marge d’error 
considerable. Un simulador de fluids convencional pot tenir un marge d’error de 
fins a un 20% respecte la realitat en funció de les condicions de simulació, la 
geometria o el soroll numèric. 
 
Tal com s’explica en l’apartat 4.2 la pressió dins el dipòsit secundari és de 20 
bar (butà a 400 K) per tant les condicions d’entrada de la tovera hauran de ser 
aquestes en la simulació. Les condicions exteriors en la simulació haurien de 
ser les pròpies d’un objecte en una orbita de 400 km (LEO), no obstant 
aquestes condicions s’escapen de les capacitats de simulació del software 
doncs a aquesta alçada la densitat és de l’ordre 10-12 Kg/m3. Per evitar això 
s’han pres condicions que fossin aptes pel software. S’ha pres com a pressió 
exterior 500 Pa.  
 
Per validar que les condicions de simulació permeten utilitzar la teoria de medis 
continus utilitzarem el numero de Knudsen.  
 

    
 

 
  

    

√        
     (4-11) 

 
 
Per fer el càlculs prendrem la les condicions més desfavorables de les que es 

poden donar amb les condicions exposades. On              , T = 400 K , P 
= 500Pa , L = 0.001 i Kb = 1.3806503x10-23 m2kg/(s2K). 
Amb aquestes dades obtenim que Kn   1x10-2 . Això ens permet afirmar que les 
simulacions basades en la teoria de medi continu seran vàlides. 
 
Pel que fa a temperatura s’ha pres una temperatura exterior de 100 K, la raó de 
prendre aquesta temperatura és igualar al màxim a les condicions reals. Cal 
tenir en compte que a 400 km d’alçada (termosfera) les temperatures poden ser 
molt altes ,superiors a 1500 ºC (1773 K); però degut a les baixes densitats hi ha 
molt poca transmissió de calor per tant un cos a aquesta alçada perd calor 
d’una manera semblant a estar en temperatures criogèniques a alçades 
troposfèriques. 
 
S’ha considerat que el model està sotmès a un únic fluid, el butà. SòlidWorks 
no és capaç de treballar amb mescles de gasos reals o líquids compressibles. 
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En realitat a l’exterior d’un objecte orbitant a alçades d’entre 400 i 1100 km hi 
trobaríem oxigen en molt baixa densitat, però prendre com a entorn el butà a 
baixa densitat i pressió permet obtenir uns resultats equiparables a la realitat. 
 
La configuració del simulador usada ha estat: 
 

 High Mach Number  
Aquesta configuració permet resoldre correctament problemes amb velocitats 
superiors a Mach 1.5. Aquesta opció augmenta el temps de càlcul. 

 Advance Narrow channel  refinament  
Refina la malla en conductes estrets 

 Adiabatic walls 
Aquesta opció considera les parets de la tovera com a adiabàtiques. La 
velocitat dels gasos es massa rapida com perquè les transferències de calor 
siguin significatives. 

 Mesh level 4 
Aquest nivell de malla permet mes precisió en els resultats de la 
configuració per defecte però no suposa un temps especialment llarg de 
càlcul. 

  
Fites marcades (Goals): 
 
Perquè els resultats siguin comparables entre ells cal que les fites de 
convergència (goals) siguin els mateixos entre totes les simulacions.  
Fites globals (gloabal goals). 
 

- Average Static pressure 
- Average Dynamic pressure 
- Average Total pressure 
- Average Temperature (fluid) 
- Mass flow rate 
- Average Mach number 
- Average Velocity (x) 

 
Fites de superfície (surface goals):  
 
En les tapes d’entrada i sortida de les simulacions internes s’han usat aquestes 
fites. 

- Average Mach number 
- Average Velocity (x) 
- Mas flow rate 
- Average Temperature 
- Average Static pressure 

 

4.4.3 Dissenys de toveres i justificació de l’elecció 

 
En els següents apartats es detallen les característiques de cada una de les 
toveres. Les tres toveres aquí presentades es van dissenyar prenent com a 
referència el disseny cònic. Totes elles tenen la mateixa relació d’expansió així 
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que la pressió de sortida en totes elles hauria de ser la mateixa, no obstant les 
pressions de sortida de les toveres en les simulacions no han estat sempre les 
mateixes. Les simulacions tenen un marge d’error que pot arribar al 20%. 
L’error de les simulacions justifica les anomalies en les pressions de sortida de 
la tovera. 
 
Totes les toveres aquí presentades es consideren lleugerament sobre 
expandides. 
 
En els següents apartats (4.4.3.1, 4.4.3.2 i 4.4.3.3) es poden veure diverses 
simulacions de les toveres. Totes els gràfics mostren el numero de mach. En 
els llibres de referència s’explica que les toveres sobre expandides 
s’identifiquen clarament perquè el diàmetre del flux  de fluid és més estret que 
el diàmetre de la sortida de la tovera. 

 

Fig. 4-12 

Aquest fenomen no és clarament visible en les simulacions perquè en les 
simulacions a diferència de la referència l’entorn de la tovera no es troba al buit 
perfecte, per tant el fluid encara que surti a menys pressió arrossegarà el fluid 
que l’envolta creant l’aparença que la tovera no és sobre expandida. Per 
identificar que la tovera és sobre expandida podem fixar-nos en els 
estretaments del fluid per en les zones de major numero de Mach en la sortida 
de la tovera. 
 
 

4.4.3.1  Tovera cònica: 

 
Seguin les especificacions de disseny s’ha dissenyat una tovera òptima de 
tipus cònica. 
 
Les dimensions de la tovera (Fig. 4-13) estan expressades en mm. La 
característica principal d’aquesta tovera és el gran relació d’expansió, de 439.  
El disseny de la tovera és lleugerament sobre expandit . Els models de tovera 
lleugerament sobre expandit són òptims per aplicacions reals malgrat que 
teòricament la torbera ideal hauria de tenir una expansió ideal (pressió exterior 
= pressió de sortida). 
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Fig. 4-13 

 
En l’apartat 4.4.2 s’han explicat les condicions de simulació. Tot seguit veurem 
els resultats de les simulacions per la tovera cònica. 
 

 

Fig. 4-14 

En la Fig. 4-14 es mostra un gràfic de tall dels valors de Mach dins i fora de la 
tovera. A la boca de sortida de la tovera el numero de mach per aquest disseny 
està al voltant de M4. 
 
Per un millor anàlisis del rendiment de la tovera s’ha realitzat una taula amb les 
dades mes rellevants. 
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Rt (mm) 0.75 Expansion ratio 439 

Re (mm) 15.72 Mass flow rate (g/s) 8.9 

Thrust (N) 6.84 Specific impulse (s) 78.4 

Mass 1.55 Total lenght (mm) 40 

Output average speed (x) (m/s)  768.82   

Taula 4-2 

 

4.4.3.2  Tovera campana 80% 

 
La tovera de campana s’ha dissenyat prenent com a referència la cònica i té un 
20% menys de longitud divergent. El disseny resultant te les següents 
característiques 
 

 

Fig. 4-15 

 
S’ha pres com a referència la tovera cònica i per tant manté els mateixos radis 
de sortida i de gola.  
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Fig. 4-16 

La taula de resultats ens permet veure els valors de rendiment i definitoris més 
importants de la tovera. 
 

Rt (mm) 0.75 Expansion ratio 439 

Re (mm) 15.72 Mass flow rate (g/s) 8.4 

Thrust (N) 6.17 Specific impulse (s) 74.89 

Massa (g) 1.69 Total lenght (mm) 32.748 

Output average speed (x) (m/s)  734..45   

Taula 4-3 

 

4.4.3.3  Tovera Campana 100%: 

La tovera de campana s’ha dissenyat prenent com a referència la cònica i té 
mateixa longitud divergent . El disseny resultant te les següents 
característiques (Fig.4-17). 
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Fig. 4-17 

Com la tovera cònica, es tracta d’una tovera de gran relació d’expansió. 
Respecte al tovera cònica aquesta ocupa menys volum. 
 

 

Fig. 4-18 

 
 

Rt (mm) 0.75 Expansion ratio 439 

Re (mm) 15.72 Mass flow rate (g/s) 8.4 

Thrust (N) 6.43 Specific impulse (s) 78.06 

Mass (g) 2 Total lenght (mm) 40 

Output average speed (x) (m/s)  780.10   

Taula 4-4 
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4.4.3.4 Validació de la les toveres 

 
Com s’explica en l’apartat 3.4 les toveres han de tenir uns determinats 
requisits. Si observem les taules Taula 4-3, Taula 4-4 i Taula 4-5 podem 
verificar clarament com es compleixen tots els requisits explicats en l’apartat 
4.4 excepte si la tovera manté el butà en tot moment dins de fase gasosa. 
 
Per saber si les toveres mantenen el butà sempre en fase gasosa ( no hi ha 
liqüefacció) hem de comprar les condicions de pressió i temperatura del butà a 
través de les toveres amb el diagrama de vaporització del butà. Per fer-ho hem 
realitzat unes gràfiques que mostren la temperatura i pressió del butà a través 
de l’eix de la tovera i la pressió de liqüefacció a traves de l’eix de la tovera per 
les condicions de temperatura en cada punt.  
 
En els la Fig. 4-19, Fig. 4-20, i Fig. 4-21 la línia verda indica la temperatura del 
gas en l’eix de la tovera i la blava la pressió del gas a l’eix de la tovera. La línia 
vermella ens diu a quina pressió caldria tenir el butà perquè es produís un canvi 
de fase.  
 
Les diferencies entre la temperatura i pressió a l’eix amb les que es dona en 
totes les seccions transversals no son molt grans respecte el marge que hi ha 
entre la pressió a l’eix de la tovera i la pressió de liqüefacció. Per tant podem 
considerar que si les condicions de l’eix de les toveres són de medi gasos el 
butà es mantindrà gasos en tota la tovera. 
 
Per garantir que les toveres mantenen el gas en tot moment en fase gasosa i 
no es produeix liqüefacció la línia vermella ha d’estar per sobre de la blava en 
tot moment. Podem comprovar que en les tres toveres es compleix aquesta 
condició, per tant totes tres toveres són aptes. 
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Fig. 4-19 
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Fig. 4-20 
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Fig. 4-21 
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4.4.3.5 Analitzis comparatiu de les toveres  

 
Vistos els resultats d’impuls i impuls específic de les taules anteriors (Taula 4-4, 
Taula 4-3 i Taula 4-2) la tovera amb millor rendiment és la cònica, no obstant 
cal tenir en compte altres factors per fer un correcte anàlisis dels avantatges i 
inconvenients que suposa cada tovera. 
 
Per analitzar quina de les toveres és més apte per les exigències d’un CGT per 
a CubeSat s’han creat dos índex. 
 

                

    
    (4-12) 

 

                

            
    (4-13) 

 
Aquests índex permet comparar les toveres i valorar quina de les tres 
propostes dona un major rendiment global. 
 

Tovera                 

    
 

                

            
 

Cònica 50.58 1.96 

Campana 80% 44.31 2.29 

Campana 100% 39.03 1.95 

Taula 4-5 

Vist la Taula 4-5 veiem com la pitjor de les toveres és la de campana al 100%. 

En canvi la cònica i la de campana guanyen en 
                

    
 i 

                

            
  

respectivament. Si les necessitats d’espai disponible en el CubeSat fossin 
extremadament altes caldria triar la tovera de campana al 80%, en qualsevol 
altre circumstància la cònica és superior. Cal tenir en compte que la tovera 

cònica guanya la de campana en més de 4 punts en l’índex 
                

    
 i 

nomes perd en algunes dècimes en l’altre índex. La tovera cònica a més és una 
bona elecció a nivell constructiu ja que és molt més senzilla de construir que les 
toveres de campana.  
 
 
Totes les toveres aquí presentades són lleugerament sobre expandides. Les 
toveres lleugerament sobre expandides donen un rendiment òptim. També és 
interesant que les toveres siguin sobre expandides ja que així milloren el 
rendiment en condicions de més buit del que les simulacions permeten. 
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4.5  Sistema d’escalfament de gas 

 
Tal com s’ha plantejat el sistema cal un mètode per escalfar el butà un cop dins 
el dipòsit secundari. L’escalfament del butà a 400 K permet en primer lloc 
vaporitzar el gas i en segon lloc  augmentar la pressió fins a 20 bar. El sistema 
estaria format per una resistència elèctrica a l’interior del dipòsit secundaria 
connectada a una font de corrent. 
 
Tenint en compte que la potència elèctrica disponible màxima rondi els 1,5 W 
cal, en primer lloc, comprovar si és possible amb aquesta potència escalfar els 
0,883 g de butà que cal escalfar abans de fer un impuls. En la secció 4.2.1 s’ha 
explicat en detall aquest procés, s’ha conclòs que calen 426,1 J (E). 
 
Considerant que la potència disponible és sempre constant i que no hi ha 
pèrdues de calor. 
 

  
 

 
      (4-14) 

 
Per tant el temps d’escalfament serà: 
 

   
 

 
                   (4-15) 

 
Un temps d’escalfament pròxim a 5 min no és precisament un rendiment a més 
per fer aquest càlcul hem pres la potència puntual com a continua, difícilment la 
potència disponible real serà tan alta. 
 
 Per resoldre aquest problema energètic la nostra proposta és incorporar una 
petita bateria que ens permeti tenir major potencia disponible d’una manera 
sostinguda. A més aquest model permet reduir el temps d’escalfament per sota 
el temps de disseny estàndard si l’usuari ho requerís. El mòdul de potència no 
forma part d’aquest treball, però si que és convenient dimensionar les bateries 
des del punt de vista del CGT perquè el mòdul de potència del CubeSat on 
s’instal·li aquest sistema es dimensioni correctament. 
 
Des d’un punt de vista de disseny 180 s (1 min) per escalfar els 0,883 g és un 
temps acceptable. Doncs bé, si calen 426,1 J d’energia per escalfar i ho volem 
fer en menys de 180s cal aplicar la definició de potència anterior    
  (4-14). 
 
Per les dades plantejades obtenim que caldrien aproximadament 2,4 W. 
Aquesta potència serà la que prendrem de referencia per dimensionar la 
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bateria necessària. En l’apartat 4.5.1 es detalla com hauria de ser la bateria per 
el CGT. 

4.5.1 Selecció de bateria 

 
Les bateries es poden classificar per la composició de l’ànode i el càtode. Cada 
tipus de bateria te característiques que la fan mes o menys adequada per una o 
altra tasca. 
 

 Battery chemistry 

NiCd NiMH Li-Ion LiPo 

Discharge terminate 
voltatge (V) 

1,00 1,00 2,80 2,80 

Charge terminate 
voltatge (V) 

1,55 1,55 4,20 4,20 

Nominal discharge 
(V) 

1,25 1,25 3,70 3,70 

Operational 
Temperature (°C) 

-20 to 50 -10 to 50 -20 to 60 -20 to 60 

Sensitivity to 
overcharging 

Medium High Very high Very high 

Gravimetric energy 
(Wh/kg) 

40-60 30-80 100-200 130-250 

Volumetric energy 
(Wh/l) 

50-150 140-200 150-250 150-300 

Gravimetric power 
(W/Kg) 

150-200 150-1000 200-500 >1000 

Comments Suffers 
memory 
effects, has 
good space 
heritage 

Minimal 
memory 
effect, capable 
of high 
sichrage 
corrents 

Capable of 
higer voltages 
per cell than 
other cells, 
relatively new 
to space 
industry 

Same as Li-
Ion but often 
much lighter 
due to lack of 
metal Shell 
casing 

Taula 4-6 

La Taula 4-6 extreta del “paper” Characterization of Lithium-Polymer bateries 
for CubeSat Applications mostra les característiques de diversos tipus de 
bateries aptes per espai. Totes les dades aquí mostrades són per una única 
cella. Vistes les característiques queda clar que per les nostres necessitats el 
tipus mes adequat de bateries per l’ús en un CubeSat són les LiPO. Amb 
aquestes bateries tenim tres grans avantatges que són determinants la energia 
gravimètrica, la energia volumètrica i la potència gravimètrica. L’energia 
gravimètrica de les bateries LiPo és la mes alta de totes i ens indica que aquest 
tipus de bateria són les mes lleugeres de totes per igualtat de capacitat. 
L’energia volumètrica ens indica que les bateries LiPo també son les que 
menys espai ocupen, a més les bateries LiPo es construeixen habitualment 
amb forma de paral·lelepípede que permet ajustar-se molt bé a les formes del 
CubeSat. I per últim la potència gravimètric ens indica que aquestes bateries 
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son molt més capaces de donar potències elevades que les altres. En altres 
paraules les bateries LiPo permeten fer grans descarregues de corrent cosa 
essencial per l’aplicació en CGT.  
 
Capacitat de la bateria LiPo: 
 
La capacitat d’una bateria determina la quantitat d’energia que és capaç 
d’emmagatzemar. Les unitats més habituals per la capacitat de bateries són els 
mAh o Ah. La capacitat de la bateria anirà determinada per la potència 
requerida per escalfar el gas en 180 s, 2,4 W (veure apartat 4.5). Les bateries 
poden ser de múltiples cel·les, a més cel·les major tensió de descarrega i 
també de carrega. Per una dos i tres cel·les les tensions de descarrega seran 
3.7, 7.4 i 11.1 v respectivament 
 
Per comprovar quina capacitat i quantes cel·les necessitem per la bateria farem 
servir els següents càlculs que després resumirem amb una taula de resultats. 
 
 Corrent necessari: 
 
El corrent que ha de proporcionar la bateria ve determinat per la potència 
necessària i la diferència de potencial de la bateria segons l’expressió següent. 
 

  
 

 
 

(4-16) 

 Consum : 
 
El consum elèctric ve determinat per la corrent que circulant pel temps de 
circulació. 
 

           

(4-17) 

Tenint en compte que disposem de fins a 165 g i el dipòsit secundari permet 
carregar 0,883 g això suposa que el dipòsit es pot omplir i escalfar fins a 187 
cops abans de que el sistema es quedi sense propel·lent.   
 
 

Numero de 
cel·les 

Corrent 
necessari 

Consum per escalfar 0,883 
g en 180s 

Consum 187 
cicles 

1 650 mA (a 3,7v) 32,4 mAh 6064 mAh 

2 324 mA (a 7,4v) 16,2 mAh 3032 mAh 

3 216 mA (a 11,1v) 10,8 mAh 2021 mAh 

Taula 4-7 
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Amb els resultats de la taula anterior podem afirmar que la bateria a utilitzar 
hauria de ser preferiblement una bateria de 2 cel·les de entre 1200 mAh i 2100  
mAh o una de 3 cel·les de entre 800 mAh i 1400 mAh. Seria possible usar una 
bateria d’una única cel·la sempre i quant tingues una capacitat mínima al 
voltant del 2400 mAh, no obstant no s’acostumen a fabricar bateries d’una 
cel·la amb tanta capacitat. Hem de pensar que malgrat embarquéssim la 
bateria carregada no és necessari que aquesta tingui la capacitat suficient per 
fer els 187 cicles de descarregar ja que podem carregar la bateria , no obstant 
la capacitat de carrega de la bateria és molt limitada degut a la baixa energia 
generada pel CubeSat així que la bateria hauria de cobrir entre un 40% i 70% 
de les necessitats totals.  
 
La Taula 4-7 aquí presentada fa un supòsit, que l’usuari vol dedicar 180 s a 
escalfar el gas, però podria ser que desitges fer-ho en menys temps, si fos així 
caldria proporcionar una corrent major.  Per aquesta raó també és recomanable 
l’ús duna bateria de com a mínim 2 cel·les doncs poden proporcionar potències 
superiors i a més hi ha poca oferta al mercat de bateries d’una cel·la amb la 
capacitat requerida. 
 
Hi diversos pretextos en que l’usuari podria requerir més potència elèctrica; que 
la temperatura inicial fos menor a 0 °C , que l’usuari volgués escalfar el gas per 
sobre de 400 K, que volgués reduir el temps d’escalfament o una combinació 
de tots tres.  
 
Suposem que l’usuari vol reduir el temps d’escalfament a 10 s. Aplicant  la 
formula      (4-14) de potència amb una energia de 
426,1 J tenim que la potència requerida és de 43 W. Per una bateria de 2 
cel·les això suposaria proporcionar un corrent de 5,81 A. En teoria el consum 
de la bateria no augmenta ni disminueix en variar el temps d’escalfament, però 
en realitat com més ens acostem al corrent màxim de la bateria més augmenta 
la resistència interna de la bateria i major és el consum. 
 
Els càlculs que hem fet fins ara estan fets suposant que tota l’energia 
necessària per escalfar el butà prové de les bateries, no obstant si a part de 
l’energia de la bateria utilitzem l’energia proporcionada per les plaques 
fotovoltaiques del CubeSat es redueix el consum de la bateria especialment per 
temps llargs d’escalfament. 
 
En cap dels càlculs presentats s’han tingut en compte les pèrdues pròpies de 
qualsevol circuit elèctric ni les variacions de rendiment de la bateria per les 
condicions tèrmiques. 

4.5.2  Bateries disponibles al mercat 

 
Les bateries LiPo eren cares i poc 
utilitzades fa uns anys però actualment no 
és així. La telefonia mòbil ha fet reduir molt 
els preus de les bateries basades en liti. 
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En el món de la telefonia mòbil les bateries LiPo no estan molt esteses però en 
canvi en el món del radio control si que són molt habituals. 
 

Existeixen diversos fabricants que ofereixen 
bateries pensades per models radio control , 
amb alts corrents de descarrega, compactes i 
lleugeres. La Taula 4-8 mostra algunes 

d’aquestes bateries que malgrat no ser dissenyades per espai poden ser 
utilitzades en CubeSat sense problemes. 
 
 

Maker Model Capacity Cells Voltage 
Max 
Charge 
corrent 

Max 
Cont. 
Current 

Max 
Burst 
Current 

Wheight 
(g) 

Dimensions 
(mm) 

Price 

ThunderPower 
TP325-
3SPP65J 

325mAh 3 11,1 3,9A 21,1A 42,2A 33 18 x 24 x 44 23,99$ 

ThunderPower 
TP850-
2SPP65J 

850mAh 2 7,4v 10,2A 55,2A 110A 52 15 x 30 x 63 23,99$ 

ThunderPower 
TP850-
3SPP65J 

850mAh 3 11,1 10,2A 55,2A 110A 74 22 x 30 x 63 32,99$ 

ThunderPower 
TP1300-

2SPP65 
1300mAh 2 7,4v 15,6A 84,5A 169A 77 13 x 31 x98 29,99$ 

Taula 4-8 

Em tot el que s’ha explicat a l’apartat anterior podem afirmar que per 
aplicacions amb molt poca exigència al CGT o una gran potència disponible del 
CubeSat seria possible l’ús de les bateries TP325-3SPP65J o TP850-2SPP65J  
, per exigències normals les bateries TP850-3SPP65J o la TP1300-2SPP65 
serien adequades.  
 

4.5.3 Resistència i control 

 
En el capítol on s’explica el disseny del dipòsit secundari (4.2) s’hi pot observar 
la configuració de la resistència. El disseny que si observa és qualitatiu.  
 
Tal com s’ha descrit en la secció 4.5.1 la potència requerida per escalfar el butà 
és diferent en funció del temps d’escalfament desitjat. La potència calorífica de 
la resistència suposant un rendiment del 100% és: 
 

      

(4-18) 

El circuit requerit per controlar la corrent circulant en la resistència hauria de ser 
un divisor de corrent amb un potenciòmetre controlat electronicament. La 
variació de la resistència del potenciòmetre induiria una corrent major o menor 
en el resistor (veure Fig. 4-23  ). 
 

Fig. 4-22 
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Fig. 4-23 

 
Caldria saber la resistència del resistor R1  per poder calcular la resistència 
paral·lela a R1 necessària per proporcionar el corrent adequat per dissipar la 
potencia requerida en R1. 
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5 Altres ampliacions de CGT’s basats en butà: 
 
Un sistema com el presentat en aquest projecte pot tenir diverses aplicacions 
reals sense cap o poques modificacions. El sistema plantejat està pensat per 
manteniment d’òrbita en CubeSat de U1 U2 i U3, no obstant això te altres 
aplicacions. El mateix sistema instal·lat en un satèl·lit relativament lleuger, 
menys de 150 kg, pot ser usat per control d’actitud. 
 
Per exemple en un satèl·lit de 2x1,5x1 m i el sistema CGT proposat aquestes 
seria les prestacions que donaria el sistema. 
 
Exemple d’us del sistema en control de satèl·lits convencionals: 
 
Empenta (T) =6,8 N 
Amb una durada d’impuls de fins a 0,01 s i un temps d’espera entra impuls de 
com a mínim 1 s. 
 
En primer lloc cal considerar que l’única força de rotació que existeix és la del 
sistema de propulsió i que el satèl·lit està en repòs respecte l’eix d’estudi. 
La rotació plantejada es realitzarà per l’eix que creua la cara de 2x1 m pel 
centre i perpendicularment. 
 

 

Fig. 5-1 

El moment d’inèrcia per un paral·lelepípede per aquest eix és: 
 
 

    
 

  
          

(5-1) 

On a i b corresponen als costats de la cara que creua l’eix. Ara apliquem la 
segona llei de newton per la rotació 
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          ∑        

(5-2) 

per calcular la acceleració angular (α). On r correspon a la distància entre el 
punt d’aplicació de la força i l’eix. En aquest cas     . 
 

  
    
 

 
   

 
  

         
               

(5-3) 

Finalment aplicant la definició de velocitat angular per moviments uniformement 

accelerats. On       el temps total de l’impuls 
 

            
   

  
                      

(5-4) 

A aquest velocitat el temps necessari per fer girar el cos       i    radians són 
els següents. 

   
 

 
  

 
       

             
        

   
 

 
  

       

             
         

   
 

 
  

        

             
         

(5-5) 

Veien aquests resultats apreciem que el rendiment és suficient. Per fer 
operacions de canvi d’actitud no és necessari grans velocitats. Si l’usuari 
requerís més temps d’impuls podria aplicar diversos impulsos.  
 
Tal com hem vist el CGT és aplicable en satèl·lits convencional, però el butà no 
és el combustible amb millor impuls per sistemes de propulsió de gas fred així 
que difícilment un CGT basat en butà substituiria a un basat en Nitrogen en 
condicions normal, no obstant en ampliacions de redundància o quan l’espai 
disponible és limitat el CGT presentat en aquest treball passaria clarament per 
davant dels sistemes tradicionals. 
 
A part de l’exemple d’aplicació en control d’actitud seria possible l’aplicació d’un 
sistema semblant a l’aquí plantejat per el control de petits coets com el que 
està desenvolupant el Joshua Tristancho Martinez. Per una aplicació com 
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aquesta caldria superar alguns problemes tècnics i no seria possible una 
aplicació directe. En primer lloc caldria d’adaptar el sistema a l’espai disponible, 
això comportaria modificar les formes del dipòsit principal i replantejar el dipòsit 
secundari. Probablement el major problema per l’aplicació en control de petits 
coets és la necessitat d’una resposta més ràpida. Millorar la resposta del 
sistema podria comportar canviar el concepte del dipòsit secundari d’alta 
pressió per un sistema capaç de generar un flux constant de gas possiblement 
a menys pressió. Són qüestions difícils de valorar amb l’estudi que s’ha fet fins 
ara. I pel que fa a la tovera, tampoc podria romandre inalterada. Les condicions 
ambientals d’un coet són molt més variables que les d’un satèl·lit en òrbita així 
que la tovera s’hauria d’adaptar a un rendiment variable cosa que 
inevitablement reduiria el rendiment. 
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6 Operació del CGT basat en butà 
 
Fins ara hem explicat com  és el sistema CGT, però no com utilitzar 
correctament per obtenir el màxim rendiment. Tal com està dissenyat el 
sistema en el dipòsit secundari s’ha d’introduir 15 g de massa i escalfar-la fins 
assolir els 20 bar de pressió. Llavors s’allibera el gas fins a buidar el dipòsit. En 
realitat és difícil que l’alliberament de massa es requereixi de manera 
continuada i pot ser que ens interessi operar el sistema d’una manera diferent.  
 
Ens podem trobar en circumstàncies força diferents: el dipòsit principal 
pràcticament buit, necessitat d’operar amb el dipòsit secundari parcialment ple, 
o amb el dipòsit secundari a baixa pressió. 
 
Tot seguit es detalla com aquestes circumstàncies poden afectar el rendiment i 
com operar el sistema per maximitzar el rendiment en qualsevol circumstància. 
 
 

6.1 Operació amb el dipòsit secundari parcialment descarregat 

 
Hi ha diverses circumstàncies en que el butà en el dipòsit secundari no estarà 
en les condicions objectiu (20 bar, 400 K) estarà plenament carregat i l’usuari 
necessitarà fer una descarrega o que s’hagi escalfat el butà però finalment 
s’hagi posposat l’impuls per alguna raó i el gas s’hagi refredat.  
 
Un supòsit plausible és pensar que l’usuari ha escalfat el gas hi ha alliberat una 
certa quantitat de massa, per exemple 0,44 g. Si l’usuari desitges fer un altre 
impuls poc temps després d’aquest primer impuls es trobaria amb una 
problemàtica; la pressió al dipòsit secundari podria ser massa gran com per 
permetre l’entrada de més butà al dipòsit secundari. També es podria donar la 
circumstància que el dipòsit secundari estigues pràcticament buit (baixa 
pressió) i que en el moment de carregar el dipòsit secundari la diferencia de 
pressions no fos suficient com per omplir el dipòsit o simplement no hi 
haguessin butà suficient per omplir el dipòsit secundari. En aquestes 
circumstàncies el rendiment seria inferior. 
 
Suposem que tenim el dipòsit secundari per alguna de les raons anteriors a 300 
K i 17 bar de pressió en aquestes circumstàncies el rendiment de la tovera 
cauria força. Suposant que el butà en el dipòsit secundari estigues totalment 
vaporitzat la caiguda de rendiment seria d’un 17%.  
 
El cas que acabem d’explicar no és gaire desfavorable, la majoria de vegades 
que l’usuari es trobi amb el dipòsit secundari parcialment carregat implicarà 
baixades de pressió i temperatura més altes. Els principal problemes d’intentar 
operar el sistema amb pressions i temperatures mes baixes de les de disseny 
és l’aparició de butà líquid.  
 
Si la massa, temperatura, pressió dins el dipòsit secundari estan per sota de les 
explicades en 4.2.1 podria ser que el butà comences a condensar. En aquesta 
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circumstància caldria sumar la pèrdua de rendiment per la pressió i temperatura 
incorrectes a la presència de butà líquid. Algunes missions amb satèl·lits 
equipats amb butà han demostrat que les pèrdues de rendiment en aquests 
casos poden ser molt importants, més del 20% tot i que no es possible 
comptabilitzar-ho ni analíticament ni computacionalment. Per aquestes raons 
no es recomana a l’usuari fer impulsos parcials.  
 

6.2 Capacitats del sistema 

 

En la secció 3.3 s’explicaven les necessitats de    d’un CubeSat en diverses 
orbites, amb totes les dades de que disposem estem en condicions de calcular 
quin ∆V total és capaç de donar el CGT d’aquest treball. Per fer aquests càlculs 

ens basarem amb l’equació del coet de Tsiolkovsky (6-1). On    és el 
diferencial de velocitat que es capaç de generar un coet (CGT)    la velocitat 

de sortida dels gasos en la tovera i    i    la massa de la nau abans i després 
de l’impuls. 
 

         
  

  
    (6-1) 

Per calcular el    total que pot proporcionar el sistema calcularem el    per un 
impuls (6-2) considerant la massa total 1 kg i multiplicarem per el total 
d’impulsos que és capaç de proporcionar el sistema (187 impulsos) (6-3). La 

massa alliberada per impuls és 0,883 g i            
 

                 
    

          
            (6-2) 

 

                                      (6-3) 

 
Segons l’apartat 3.3 es requereixen    de 5,8 m/s per mantenir un CubeSat U1 
en orbita  durant un any, això implica que teòricament amb totes les idealitats 
que s’han assumit durant tot el treball el CGT que s’ha dissenyat seria capaç de 
mantenir un U1 en òrbita de 400 km durant  gairebé 21 anys. 
   



54  Cold Gas Thruster For CubeSat Aplications 
 

7 Conclusions 
 
El desenvolupament del sector aeroespacial ha permès que cada cop tinguem 
satèl·lits més capaços i lleugers. El baix cost de l’estàndard CubeSat  ha 
permès que les universitats desenvolupin tecnologies per satèl·lits de menys de 
10 kg.  El CGT presentat en aquest treball mostra la viabilitat d’un sistema de 
propulsió per CubeSat U1 i superiors basat en butà. Actualment els CubeSat 
tenen una vida útil al voltant de 90 dies. L’ús del sistema plantejat permet 
l’augment de la durada de la missió de fins a 21 anys en condicions ideals i 
sempre en valors teòrics. Això podria obrir el ventall de possibilitats dels 
CubeSat per tenir cada cop més interès comercial.  
 
 
En l’apartat 2.1 vam plantejar els objectius del sistema i en l’apartat 2.3 els 
límits del disseny. En aquests apartats es parlava de la necessitat que el 
sistema fos lleuger, fiable, compacte, aplicable, escalable i econòmicament 
viable. Un cop feta la tasca de recerca, simulacions i càlculs físics pertinents 
podem dir que efectivament el sistema és aplicable, proporciona una empenta 
suficient per allargar la vida de la missió d’un CubeSat notablement. El sistema 
és suficientment lleuger, tenint en compte la massa del butà i obviant la massa 
de les vàlvules i conductes el sistema te una massa d’entre 249.79 g i 293.79 g 
en funció de l’elecció de bateria. Per valorar la fiabilitat del sistema caldria fer 
un prototip real i posar-la a prova, però no hi ha cap aspecte del disseny que a 
priori hagi de comprometre la fiabilitat. Els components treballen lluny dels 
límits mecànics i no hi ha cap subsistema especialment complicat ni gaires 
peces mòbils. Un dels aspectes que més s’ha tingut en compte en el moment 
de dissenyar aquest CGT ha estat el volum i les formes del conjunt.  El volum 
del conjunt sense contar conductes és d’entre 359 i 381 cm3 en funció de la 
bateria escollida. Això suposa entre un 36% i un 38% de l’espai disponible, a 
més el conjunt te formes rectilínies que permet un millor aprofitament de l’espai 
restant. Caldria aprofundir en la viabilitat econòmica del sistema, des del punt 
de vista dels materials i components no hi ha res que ens faci pensar que el 
preu final sigui prohibitiu però les tècniques de construcció dels components no 
s’han tingut en compte i podria ser que la dificultat tècnica de construir alguns 
components suposes un sobre cost superior als materials emparats o que 
requerís un canvi de materials per materials no compostos.  
 
Un sistema CGT com el plantejat te diversos avantatges respecte a altres 
tecnologies. La configuració dels dos dipòsits i vàlvules encabit en un únic 
mòdul permet un sistema molt lleuger i compacte, que a més és escalable. 
Un usuari que necessiti més d’impuls només cal que augmenti el volum del 
dipòsit primari mantenint la resta de peces inalterades. La configuració en dos 
mòduls també facilita d’instal·lació del sistema en CubeSat de més d’una unitat 
i en satèl·lits fora de l’estàndard CubeSat. 
 
Des del meu punt de vista el treball aquí plantejat demostra la viabilitat d’un 
sistema CGT basat en butà per CubeSat però també per control en satèl·lits 
convencionals. El sector aeroespacial te cada cop més interès en els satèl·lits 
petits i crec que tecnologies amb conceptes com els que es veuen en quest 
treball poden ser presents en els satèl·lits del futur. 
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El treball dona respostes a com ha de ser un CGT basat en butà per CubeSat 
però també hi ha preguntes pendents de respondre.  
 
Actualment els simuladors de fluids no són capaços de simular amb prou 
precisió els problemes físic que es donen en el CGT. Per exemple en les 
simulacions d’aquest treball s’ha suposat que la pressió a l’entrada es manté 
constant. En una aplicació real la pressió de l’entrada de la tovera descendeix a 
mesura que es buida el dipòsit secundari. Per poder comprovar el rendiment 
real d’aquest sistema caldria construir un prototip i mesurar el rendiment en 
condicions terrestres.  Les dades obtingudes permetria aclarir quin és el 
rendiment mitjà d’una descarrega completa, com operar el sistema per 
optimitzar el rendiment i quin augment exacte de temps de missió pot 
comportar l’ús d’un CGT basat en butà per un CubeSat U1. Lamentablement la 
universitat no disposa del material necessari per fer-ho i l’extensió d’aquest 
treball tampoc ho permet. 
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