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Resum 

El satèl·lit ESEO esta emmarcat dins del Projecte SSETI impulsat per la Agència Espacial 

Europea ( ESA ). ESEO és un micro � satèl·lit que per el seu disseny s�ha subdividit en 

Subsistemes, El Subsistema HARNESS va estar assignat per la direcció del projecte de la 

ESA al Equip de persones de la ETSEIB en la que en Xavier Alabart tenia la funció de 

coordinador del subsistema. L�objectiu del subsistema HARNESS es proveir un suport de 

transmissió d�informació i energia pels altres subsistemes del satèl·lit. Aquest suport ha de 

ser suficientment robust per assegurar que la fallada d�alguna part del subsistema no 

desencadena en el fracàs de la missió del ESEO.  

El PFC inclou tasques com: La coordinació del Equip. La comunicació amb altres equips i la 

ESA. La planificació de la feina. Selecció de connectors. Selecció de cables.  

Els coordinador de HARNESS també forma parts del equip �System Engineering� al tractar 

se un subsistema que molt condicionat per la resta de subsistemes. 

Com activitat a fer el projecte realitat el PFC també inclou feines de recerca de finançament 

i/o sponsoritzatge, en el que s�inclou presentacions a empreses. 
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1. Glossari 

AOCS Attitude Orbit Control System  

ACS Attitude Control System 

AIV Assembly Integration and Verification 

CONF Configuration 

ESA Europan Space Agency 

EPS Electrical Power System 

ESEO European Student Earth Orbiter 

EMC Electromagnetic Compatibility 

EMI Electromagnetic Interferences 

GTO Geostationary Transfer Orbit 

HARN Harness 

LMP Lang Muir probe 

LEO Low Earth Orbit 

MEM Memory Test  

MECH Mechanical subsystem 

MIL Military Standard 

MG Magnetometer 

NAC Narrow Angle Camera 

OCS Orbit Control System 

OBDH On Board Data Handling 

RW Reaction Wheel 

SSETI Student Space Exploration 
Technology Initiative  

S/C Space Craft 

STT Star Tracker 

STRU Structure 

SWG Scientific Work Group 

SYS System Engineering 

SS Sun Sensor 

SQ Space Qualified 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte SSETI va sorgir l�any 1998 de la Oficina de Educació de la �European Space 

Agency� ( ESA ) la idea era que estudiants sense experiència es trobessin amb el repte de 

dissenyar conjuntament un satèl·lit, aquell mateix any la ESA va contractar uns becaris sense 

experiència per dissenyar el TEAMsat  un satèl·lit experimental, aquesta prova pilot va ser un 

èxit els participants van aprendre molt i en poc temps, un cop la prova pilot havia finalitzat es 

va realitzar el següent pas i l�any 2000 es va fundar l�associació SSETI ( Student Space 

Exploration Technology Initiative) associació estrictament estudiantil. SSETI des d�aquell 

moment va començar a créixer en nombre de projectes, països i universitats participants 

sempre sota el paraigües de la ESA. 

SSETI actualment consta de 4 micro-satèl·lits, el primer el SSETI Express llançat el 27 de 

Octubre del 2005 i actualment en òrbita, el segon �European Student Earth Orbiter� ESEO 

amb data de llançament prevista l�any 2008, el tercer �European Student Moon Orbiter� 

ESMO amb llançament previst l�any 2010, el quart �European Student Moon Rover� ESMR 

amb data prevista de llançament l�any 2015-2020. 

La Escola Tècnica Superior de Enginyeria Industrial (ETSEIB) de la UPC es va adherir al 

projecte el desembre de l�any 2003. La ETSEIB està participant en el disseny del ESEO i del 

ESMO i està prevista la participació al ESMR quan aquest comenci a dissenyar se cap a 

l�any 2008-2010. 

El primer subsistema que va ser assignat als equips de la ETSEIB va ser el Harness del 

ESEO.  

Harness del anglès significa Arnés, el nom prové de la idea que aquest subsistema uneix 

tots el altres subsistemes en un del sol, el satèl·lit ha de funcionar com una sola entitat. 

Per tal de gestionar els subsitemes assignats a la ETSEIB-UPC es va fundar la Associació 

Estudiantil per l�Exploració Espacial ( A3E ) amb el temps A3E s�ha convertit en l�organisme 

que gestiona tots els subsistemes assignats a Catalunya. 
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2.2. Divisió del disseny del ESEO 

Els disseny del satèl·lit ESEO es va dividir en subsistemes de forma lògica, segons 

funcionalitats i complexitat. 

Cada un d�aquests subsistemes va ser assignat a un equip d�una universitat Europea.  

Cada equip disposa d�un estudiant coordinador que té la responsabilitat de planificar la feina 

del seu subsistema i controlar que la feina vagi avançant segons la planificació general que 

ha realitzat l�equip de gestió de projecte �System Engineering� (SYS). El coordinador també 

és el responsable de comunicació entre l�equip - SYS i la ESA.  

En aquest cas �System Engineering� SYS del projecte va assignar el subsistema HARNESS 

a la ETSEIB i com a coordinador d�equip en Xavier Alabart. 

 

2.3. Sistemes de comunicació del ESEO 

El projecte ESEO al tractar se de un projecte estudiantil col·laboratiu e internacional 

necessitava de  sistemes de comunicació especials.  

El projecte ESEO es van utilitzar de forma intensiva les tecnologies de Internet. El fet 

diferencial es que es van emprar de forma professional tecnologies ja conegudes per els 

estudiants però de forma molt allunyada de l�ús ociós al qual la majoria d�estudiants estava 

acostumat.  

Les eines bàsiques eren el IRC ( Internet Relay Chat ) , FTP (File Transfer Protocol) , les 

NNTP (News Groups) i  missatgeria instantània. 
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2.4. Motivació 

El disseny del Harness  del satèl·lit ESEO tenia dos aspectes interessants.  

El primer el seu caràcter interdisciplinari. Al tractar se de un subsistema estructural que unia 

tot el satèl·lit requeria un coneixement global de satèl·lit que obligava a fer un seguiment 

constant de tot el projecte. Aquest seguiment constant ajudava a l�aprenentatge del que és 

un satèl·lit i del que representa dissenyar ne un. Per tant el subsistema Harness era una 

oportunitat per aprendre sobre el funcionament general d�un satèl·lit. 

El segon aspecte interessant del projecte era la utilització de productes industrials no 

qualificats aeroespacialment  per tal d�aconseguir un disseny de baix cost. Per aconseguir 

aquesta reducció de costos s�havia de realitzar un anàlisis de risc de cada una de les 

opcions. Per les parts critiques seleccionar productes qualificats aeroespacialment i per les 

parts no crítiques utilitzar productes industrials. Cal dir però que això es pot aconseguir 

gràcies al alt grau de qualitat que avui en dia tenen els productes industrials, en general 

només s�havien de vigilar que els materials fossin compatibles amb l�entorn espacial, 

fluctuacions de temperatura, radiació i pressió així com la resistència a la oxidació per part de 

l�oxigen de les parts altes de la atmosfera.  

2.5. Característiques particulars 

El fet que els participants al projecte siguin estudiants implica una heterogeneïtat important 

en la disponibilitat (en horari i en hores de feina), en els graus de implicació, en els nivells de 

coneixements (diferents cursos), en els coneixements (diferents carreres),etc.  

El fet que tots els estudiants no tinguin experiència prèvia provocava al principi que cada 

equip fes les coses de forma diferent, en odre diferent i segons les necessitats del seu equip 

no del conjunt del satèl·lit. Aquest fet provocava problemes en la gestió del projecte i en 

relació a Harness , subsistema fortament dependent d�altres subsistemes, generava certa 

sensació de caos que ja és inherent als projectes de gran envergadura en que es fa disseny 

concurrent, disseny compartit i realimentat. 

La ESA estava interessada que el projecte seguís els mateixos passos que segueix 

qualsevol projecte professional en el sector aeroespacial i per tant al projecte ESEO es van 
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seguir els ECSS (�European Cooperation for Space Standardization�) estàndards 

desenvolupats per la ESA per la industria espacial . 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius del projecte són dissenyar el Subsistema Harness per el satèl·lit ESEO .  

El disseny ha de tenir un cost baix, ha de ser senzill de integrar i verificar sense perdre 

qualitat de disseny.  Per aconseguir un disseny amb aquestes restriccions es va optar per 

utilitzar productes industrials de gamma alta on fos possible i productes qualificats en els 

punt crítics. 

El segon objectiu del projecte era trobar el finançament per aquest productes no qualificats 

aeroespacialment comentats anteriorment i per aquells que per la seva funcionalitat crítica el 

risc era massa alt si s�utilitzaven productes industrials clàssics. 

Un altre objectiu era realitzar el disseny del Harness per el satèl·lit ESEO de forma 

accelerada per solucionar el retard produït per l�abandonament de la feina d�un altre equip de 

Harness anterior al de l�ETSEIB. 

3.2. Abast del projecte 

Seguint les indicacions dels ECSS estàndards de la ESA el projecte ha passat per unes 

fases i unes revisions de disseny (anomenades �reviews�) al finalitzar cada una d�aquestes 

fases per part de un comitè de experts a ESTEC Noordwick Holanda, seu tècnica de la ESA. 

Aquesta memòria cobreix la fase A i la fase B completa i el inici de la fase C definides en els  

ECSS.  

Aquestes fases cobreixen els aspectes següents: la definició de funcionalitats, la 

determinació dels requeriments del subsistema, la selecció de les parts hardware del 

subsistema, inici de l�anàlisi de riscos, inici de l�estudi de l�espai disponible per la integració, 

idees i protocols bàsics per el manual de verificació i el manual d�integració del subsistema. 
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4. Satèl·lit ESEO 

4.1. Missió  

 

La missió primària del ESEO és aconseguir un disseny de micro-satèl·lit capaç de mantenir 

se en òrbita terrestre. Mantenir se en òrbita terrestre implica assolir unes fites determinades. 

Aquestes fites són en ordre cronològic: Separació del satèl·lit del llançador (Ariane 5), 

estabilització d�actitud, desplegament de les plaques solars, estabilització orbital, establir 

comunicació bidireccional amb el satèl·lit ( telemetria bàsica i avançada ). 

Les missions secundaries del ESEO són científiques i tecnològiques.  

La primera missió secundaria tecnològica és la realització de fotografies a la terra i a les 

estrelles. Per aconseguir aquest objectiu el satèl·lit ha de maniobrar de forma convenient i 

amb la precisió adequada per poder enfocar l�objectiu de la càmera cap el objecte o objectes 

a fotografiar. Aleshores amb aquest objectiu es valora la precisió del control així com la 

qualitat de la càmera. En realitat es com fer una prova tecnològica en cadena de varis 

subsistemes.  

La primera missió secundaria científica és la mesura de la radiació ( la dosi en Rads ) que es 

produeix quan el satèl·lit passa per els cinturons de Van Allen. 

La segona missió secundaria tecnològica és el test de un magnetòmetre analògic comercial 

desenvolupat per una empresa. 

La tercera missió tecnològica es el test de diferents tipus de memòries sota la radiació dels 

cinturons de Van Allen en particular i sota la radiació usual de la resta de espai. Estudis de 

fiabilitat dels diferent tipus de memòria. 

La segona missió secundaria científica és la mesura de la radiació de protons i gamma i la 

densitat plasmàtica d�electrons.  Amb aquest sensors més el de dosi total es pot establir un 

model del cinturó de Van Allen i comprovar si aquest s�ajusta al model que s�està fent servir 

actualment. 
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La quarta missió tecnològica és el test de una antena que es desplega a través de una 

estructura inflable. 

La cinquena missió tecnològica engloba tots els test d�operacions de tots els subsistemes 

doncs tots tenen alguna part que necessita ser testada doncs ESEO és un satèl·lit 

Experimental. 

 

4.2. Subsistemes 

Un subsistema es una unitat de disseny de forma lògica que té una funció concreta, 

depenen de la complexitat del projecte els subsistemes poden arribar a ser considerats 

sistemes.  

Un satèl·lit per si sol no es pas un sistema per què realment fos un sistema hauria de ser una 

unitat autònoma i el ESEO no pot funcionar autònomament, els projectes espacials 

necessiten com a mínim d�un operador en un centre de seguiment. En aquesta línea i 

segons els ECSS-E-System Engineering [1], de la ESA, tots els participants en un projecte 

han de treballar conjuntament per acomplir els objectius de la missió que és el veritablement 

important, el satèl·lit és un mitjà per aconseguir ho, però no es l�únic actor necessari és 

important per exemple que les dades que es rebin siguin les adequades per el investigador 

pertinent per tant un preposés de les dades que envia el satèl·lit normalment és necessari. 

En la gestió del subsistemes del ESEO i seguint els ECSS es van agrupar hieràticament 

segons la figura 4.1.  

Els subsistemes s�agrupen segons la seva funcionalitat doncs requereixen en general de 

diferents consideracions i enfocaments, sobretot representen aspectes molt diferents en el 

que és el projecte. 
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  El segment Espacial �Space Segment� inclou tots els subsistemes que configuren el satèl·lit 

i són els que entren en contacte amb el entorn espacial ( temperatura, radiació, degradació, 

oxidació , etc ) els requeriments dels productes d�aquest segment són molt alts i específics 

del sector. Un aspecte important respecte als subsistemes del segment espai és que ni ha 

dos tipus. El primer tipus anomenat �Payload Subsystems� o subsistemes de càrrega útil, són 

els dispositius amb els quals s�aconsegueix realitzar la missió. Per exemple en el cas del 

ESEO un dels objectius és fer fotografies per tant la càmera de fotografiar és un subsistema 

�Payload�. L�altre tipus de subsistemes del segment espai són els estructurals i es defineixen 

com els subsistemes que ajuden i donen suport als subsistemes �Payload� . 

Entre els subsistemes �Payload� i els sistemes estructurals hi ha una consideració molt 

diferent sobretot pel que fa a enfocar el procés de disseny i en l�anàlisi de risc. Per el projecte 

el més important es que els subsistemes �payload� siguin operatius i realitzin les seves 

funcions. 

El següent segment es el Terra, els subsistemes d�aquest segment són com indica el nom 

els que estan a terra, dins aquest segment tenim la antena de comunicacions, els ordinadors 

, els operadors i els clients o usuaris, bàsicament tots els subsistemes que configuren la 

estació de control i seguiment i el operador. 

El últim segment és anàlisis són tots els subsistemes que serveixen de suport i d�anàlisis 

d�aspectes globals del satèl·lit, l�anàlisi de missió (MIAS) i l�anàlisi de risc també els �SWG�  

Fig.  4.1. Estructura Lògica ESEO 
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�Scientific Work Group� que actuen com assessors experts en un camp molt concret estan 

dins aquest segment, per el projecte ESEO, hi ha el �SWG� sobre els cinturons de Van Allen. 

 

 

 

 

4.2.1. Estructurals 

 

4.2.1.1. STRU 

STRU acrònim de �Structure� aquest subsistema es l�encarregat de dissenyar la estructura 

del micro-satèl·lit ESEO, equip de la Universitat de Oporto Portugal.  

Aquest subsistema es el que determina els paràmetres generals d�espai disponible per els 

subsistemes, les dimensions d�embolcall del satèl·lit, aquest subsistema també està a càrrec 

de la selecció dels materials de la estructura del satèl·lit així com de la forma de assemblar 

totes les peces de la estructura i la forma de fixar totes els dispositius a la estructura del 

satèl·lit. En conclusió aquest subsistema determina el marc físic en el que s�haurà de integrar 

el ESEO.  

GROUND 

SATELLITE 

SUPPORT & ANALYSIS 
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4.2.1.2. CONF 

CONF acrònim de �Configuration� aquest subsistema és l�encarregat de decidir la situació de 

cada un dels subsistemes dins del satèl·lit. El subsistema va estar encarregat a la Universitat 

de Warsow Polonia. 

 

Fig.  4.2. Configuració ESEO 

El subsistema és responsable d�assegurar el màxim de compatibilitat entre subsistemes, 

compatibilitat tèrmica, electromagnètica, i d�espai per la integració final.  El subsistema 

Harness ha de interactuar de forma molt pròxima amb aquest subsistema, els Harness del 

ESEO es també una font de incompatibilitats entre subsistemes i és el subsistema que 

necessita un espai final molt petit però amb gran complexitat espacial, i amb una necessitat 

d�espai per la integració molt gran.  
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4.2.1.3. PROP 

PROP acrònim de �Propulsion� subsistema realitzat per la Universitat de Stuttgart  Alemanya.  

El subsistema de propulsió del ESEO ha d�encarregar-se fonamentalment de dos aspectes 

del control orbital �OCS� ( Orbit Control System ) i del control d�actitud �ACS� ( Attitude Control 

System ). El control de òrbita és necessari per dos motius, el primer dels quals és degut al 

llançador Arianne 5, el coet ens deixarà en orbita geostacionària (GTO) no desitjada aquesta 

òrbita queda determinada per la càrrega principal del Arianne 5 i per tant no s�ajustarà els 

requeriments científics del ESEO aleshores serà necessari realitzar maniobres de canvi 

d�òrbita, el segon aspecte principal és la degradació de l�òrbita, com a causa principal el 

fregament de la atmosfera, al tractar se de una LEO ( Low Earth Orbit ).  

El sistema de propulsió del ESEO consisteix en Nitrogen comprimit, �Cold Gas Propulsion� 

que a través de un sistema de tubs i vàlvules controlades electrònicament a través del PICU ( 

Propulsion Interface Control Unit ) generen un canvi de moviment al satèl·lit. El gas es 

evacuat per diversos cons de ejecció especialment dissenyats per controlar la direcció de 

ejecció.  

 

Fig.  4.3. Sistema Propulsió 
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System Abbr. y-component x-component Address 
ACS A + + A++ 
ACS A + - A+ - 
ACS A - + A- + 
ACS A - - A- - 
RCS R + + R++ 
RCS R + - R+ - 
RCS R - + R- + 
RCS R - - R- - 

Main Thruster M   Z axis 

 

4.2.1.4. AOCS 

AOCS acrònim de  �Attitude Orbit Control System� control orbital i actitud aquest subsistema 

és realitzat per la universitat de Lisboa, Portugal. 

Aquest sistema és l�encarregat de determinar amb sensors l�òrbita actual del satèl·lit i la seva 

orientació i amb aquesta informació determinar les accions de correcció pertinents , per 

exemple activar ACS i OCS de Propulsió o els actuadors de AOCS. 

AOCS consta d�un ordinador central anomenat �AOCS Computer�, consta també una roda 

de inèrcia �Reaction Wheel� (RW), Sun sensors, EHS �Earth Hortizon Sensor�, 

Magenetometer, STT �Star tracker�. 
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4.2.1.5. EPS 

EPS acrònim de �Electrical Power System� aquest subsistema de la universitat de Nàpols 

Itàlia realitza el disseny de les plaques solars �SA� (Solar Arrays) , el sistema de regulació 

eléctric �PCU� (Power Control Unit), les bateries �BAT�, i el sistema de distribució �PDU� 

(Power Distribution Unit ). El PDU i el PCU es troben dins la mateixa caixa EPS Box. 

Fig.  4.4. Electrical Power System esquema general 

  

4.2.1.6. MECH 

MECH acrònim de �Mechanical System� aquest subsistema dissenyat per la universitat de 

Liege Bèlgica s�encarrega de el sistema mecànic que orienta les plaques solars amb el sol 

per tal de mantenir en tot moment la màxima eficiència de les plaques solars.   

Aquest subsistema es l�encarregat de dissenyar el sistema de desplegament de les plaques 

solars. 
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4.2.1.7. OBDH 

OBDH acrònim de On Board Data Handling aquest subsistema dissenyat per la universitat 

de Lülea, Suècia. Aquest subsistema és l�encarregat de processar les dates dels termistors i 

emmagatzemar la informació, també ha de processar i emmagatzemar les dades obtinguts 

per els clústers de mesura de  radiació RADFET. OBDH també té funciona de font 

d�alimentació dels citats subsistemes ( RADFET i TCS termistors ) 

 

Fig.  4.5. Diagrama de blocs del subsistema 

 

4.2.1.8. TCS 

TCS acrònim de �Thermal Control System� aquest subsistema és l�encarregat de monitoritzar 

l�estat tèrmic del satèl·lit durant la duració de la missió, aquest subsistema es realitza a la 

ETSEIB.  

TCS consta de una bateria de sensors tèrmics (termistors) repartits per tot el satèl·lit, els 

subsistemes com Propulsió i �Electrical Power System� tenen situats sensors térmics extres 

per realitzar un seguiment detallat del subsistema.  
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4.2.1.9. COMM 

COMM acrònim de �Communications� aquest subsistema és l�encarregat de proveir la 

comunicació amb les estacions de control de la terra. Per realitzar ho disposa de 1 antena 

inflable , 1 antena de alt guany HGA ( Hight Gain Antenna) , i 6 antenes de baix guany LGA ( 

Low Gain Antenna). Les antenes comparteixen el �transceiver�  

4.2.1.10. OBC ( OBDH Computer ) 

OBC acrònim de �On Board Computer�, el mateix subsistema també s�anomena OBDH 

Computer. Aquest subsistema realitzat per la universitat de Warsow Polonia. 

OBC és l�encarregat de gestionar tot el que passa dins el satèl·lit i mantenir un registre de 

totes les accions del satèl·lit. 

4.2.2. Càrrega útil 

4.2.2.1. NAC 

NAC acrònim de �Narrow Angle Càmera� aquest subsistema dissenyat per la universitat de 

suècia, realitzarà fotografies de cossos celest, estrelles, la lluna i de la terra. 

La NAC és una càmera digital amb sensor CCD d�alta resolució.  

 

Fig.  4.6. Diagrama de blocs de la NAC 
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4.2.2.2.  MEM 

MEM acrònim de �Memory� aquest subsistema dissenyat per la universitat de València és 

l�encarregat de dissenyar el dispositiu de test de memòries. 

4.2.2.3. RADFET 

RADFET acrònim �radiation FET� aquest subsistema dissenyat per la universitat de suècia és 

l�encarregat del disseny dels clusters de sensors capaços de mesurar la dosi de radiació.  

 

Fig.  4.7. Diagrama funcionament del sistema RADFET 

 

4.2.2.4. LMP 

LMP acrònim de Long Mahair Probe subsistema encarregat de dissenyar els sensors per  

mesurar de la radiació de protons i gamma i la densitat plasmàtica d�electrons. 
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4.2.3. Segment terra 

4.2.3.1. GROUND 

GROUND acrònim de �ground station� estació de control de terra, aquest subsistema 

dissenyat per la universitat de Munich Alemanya consta de una antena parabòlica i de tot el 

hardware necessari per processar la senyal d�entrada així com els sistema de seguiment de 

la antena.  

4.2.3.2. MCC 

MCC acrònim de �Mission Control Center� aquest subsistema dissenyat per la universitat de 

Pamplona, Espanya, és la encarregada de proporcionar tota la interfícies de software 

necessària per que el operador del satèl·lit pugui fer arribar les instruccions corresponents. 

MCC es la interfície per software entre l�operador i el hardware de la antena GROUND. 

4.2.3.3. OPER 

OPER acrònim de �Operations� aquest subsistema realitzat per la universitat de Polònia, és 

l�encarregat de realitzar el pla de operacions, aquest pla de operacions és un algoritme 

dinàmic per poder adaptar-se a cada una de les circumstàncies que puguin succeir al satèl·lit 

mentre està en òrbita.  Aquesta subsistema és l�encarregat de operar el satèl·lit segons els 

modes dissenyats prèviament. 

 

4.2.3.4. MIEX  

MIEX acrònim de �Mission Explotation� aquest subsistema dissenyat per la universitat de 

València  es el responsable de crear la interfície de seguretat per a que els científics que han 

d�usar les dades puguin accedir a elles de forma segura, al instant en que es produeixen 

però amb la seguretat que no intervenen en el control del satèl·lit. 

Aquesta mateixa interfície es farà servir per que usuaris de Internet puguin seguir en temps 

real les operacions del satèl·lit. 
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4.2.4. Anàlisis i suport 

4.2.4.1. SYS 

SYS acrònim de �System Engineering� aquest subsistema és el subsistema coordinador del 

projecte és el que ha d�aconseguir que tots els subsistemes funcionin com un sol sistema. 

Es de vital importància aconseguir coordinar tots els equips, doncs al tractar se equips molt 

especialitzats es córrer el risc que els subsistemes deixin de col·laborar i es busquin màxims 

locals en lloc de màxims globals.  

El subsistema SYS és el que ha de prendre les decisions a nivell de sistema.  

Aquest subsistema està dirigit per la Marie De Cock i en Tor Viscor empleats de la 

ESA/ESTEC Education Office a Noordwick Holanda. L�equip de �Systems Engineering� 

també està format per estudiants que no formen part de cap subsistema.  

Com a característica especial al equip de SYS també hi ha els coordinadors de el subsistema 

HARN i AIV (Assembly Integration and Verification) aquest dos subsistemes per realitzar 

correctament la seva feina necessiten de la informació i bona coordinació de la resta de 

subsistemes, és per aquest motiu que es van incloure dins el subsistema de SYS. 

  

4.2.4.2. RISK 

RISK acrònim de �Risk Analysis� aquest subsistema de la Universitat de Pisa són els 

encarregats de fer tots els estudis de risc a nivell de sistema i de subsistema. 

Són també els encarregats de avaluar el grau de risc de cada una de les decisions que s�han 

de prendre, ja sigui en el disseny com en les operacions del satèl·lit. RISK amb cooperació 

de OPER són el que planifiquen les actuacions quan passa alguna cosa sobretot aquelles 

situacions no previstes. 
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4.2.4.3. MIAS 

MIAS acrònim de �Mission Analysis� aquest subsistema realitzat per la Universitat de 

Zaragoza és l�encarregat de realitzar tots el càlculs necessaris per determinar la millor òrbita, 

també són el encarregats de proveir tots els anàlisis necessaris de maniobres que afectin el 

control del satèl·lit, estudiant diferents escenaris. 

4.2.4.4. AIV 

AIV acrònim de �Assembly Integration and Verification� aquest subsistema realitzat per la 

Universitat Imperial Collage of London, Anglaterra.  

AIV és el subsistema encarregat assemblar tots els subsistemes a la estructura del satèl·lit, 

això implica la planificació de tota la integració i verificar el funcionament del sistema, 

realitzant proves entre subsistemes. 

Aquest subsistema és l�encarregat de realitzar els grans test a tot el satèl·lit, com poden ser 

les probes de vibracions, les proves de buit, les probes de compatibilitat electromagnètica, 

etc. 

4.2.4.5. TCS 

TCS acrònim de �Thermal Control System� és l�encarregat de proveir els anàlisis tèrmics del 

satèl·lit a fi de realitzar recomanacions a tots els altres subsistemes sobre el comportament 

tèrmic. En conclusió és el responsables d�advertir a tots els subsistemes dels problemes 

tèrmics, ja sigui per excés de temperatura com per massa baixa. TCS realitza la compatibilitat 

tèrmica del satèl·lit i per fer ho ha de treballar amb altre equips, fundamentalment CONF. 
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5. Introducció al Harness 

Harness és el nom que reben les connexions elèctriques entre subsistemes d�un satèl·lit. En 

particular totes les connexions del sistema d�alimentació, els sistemes de dades digitals i 

analògics, en definitiva tots els cables, connectors i la resta de material necessari per fixar ho 

adequadament a la estructura del satèl·lit. 

 

Fig.  5.1. FBD Functional Bloc Diagram del ESEO 

Les tasques de Harness en els projectes professionals es troba dividida entre �Systems 

Engineering� i �Assembly Integration and Verification�. El equip de SYS és el que determina 

les interfícies (connectors i esquemes bàsics) per cada subsistema mentre que AIV és el que 

finalment realitza el traçat de tots els cables i connectors. Extret del ECSS-E-System 

Engineering [1]  

Aquesta divisió de responsabilitats en els projectes professionals porta a que el Harness 

tingui poca rellevància produint-se després problemes ja sigui d�integració com de 



Pág. 30  Memoria 

 

compatibilitat e interferències electromagnètiques, integrar el Harness és una feina molt 

laboriosa i repetitiva (degut la gran quantitat de connexions que porta un satèl·lit) es 

produeixen errors de muntatge que causen que algunes missions vegin reduïdes les seves 

possibilitats d�èxit. 

A fi de disminuir el risc del disseny es va optar per crear el subsistema Harness. Aquesta 

divisió el subsistema Harness se li va atribuir la responsabilitat del productes harness 

necessaris per l�ESEO aixì com també tasques de supervisió de EMC i EMI . Amb aquesta 

divisió el subsistema Hanress es convertia d�alguna manera en un subequip de �SYS i AIV�. 

La divisió d�aquestes responsabilitats a un equip facilitava que el disseny del harness del 

ESEO tingués un valor afegit molt més alt del usual, doncs es podien començar a tenir en 

compte ja en el disseny preliminar aspectes que normalment es tenen en compte al final del 

disseny, amb el conseqüent augment la qualitat del ESEO i de reducció de recursos 

necessaris. 

Per estandarditzar les interfícies del ESEO es va decidir que pràcticament tots les 

caixes/dispositius fossin un node del sistema CAN, i tinguessin una connexió d�alimentació. 
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6. Planificació 

El subsistema Harness és un subsistema que necessita informació de tots els subsistemes al 
ser la seva funció unir tots els subsistemes. El haver de unir molta informació de diverses 
fonts complica la unió de la informació en un sol document amb el qual començar a treballar. 
En aquest sentit per Harness la comunicació fluida amb els altres subsistemes es bàsica per 
realitzar correctament la seva feina.  

El projecte ESEO intenta seguir els estendards de la ESA ECSS, aquest estàndards i 
concretament la sèrie M - Management  ajuden a tenir una guia per on anar avançant en el 
projecte e intentar no menystenir cap problema. 

El ESEO utilitza una filosofia de disseny concurrent fer que dificulta enormement una 

planificació lineal del projecte i en conseqüència de la planificació del Harness. Durant el 
procés de disseny del ESEO han canviat moltes coses s�ha avançat i s�ha retrocedit en 
l�evolució del disseny molt freqüentment, en aquest sentit era habitual que les decisions 

preses en el passat deixessin de tenir sentit en el futur i que per tant s�haguessin de tornar a 
prendre. Si ajuntem un sistema de disseny concurrent ja de per si caòtic amb el fet que el 
ESEO ha estat dissenyat per estudiants sense experiència, el resultat és un projecte amb 
una evolució molt poc clara i de per si molt difícil de planificar. 

Malgrat tots aquets problemes i circumstàncies el Harness es pot planificar de forma general 
de la següent forma: 

1. Determinació general de totes les interconnexions del ESEO 

2. Determinació del requeriments generals del ESEO aplicats al Harness 

3. Determinació dels requeriments particulars de cada connexió 

4. Anàlisis de redundància i determinació arquitectura.  

5. Selecció de connectors per cada un dels sistemes atenent els requeriments 

6. Selecció dels cables per cada un dels sistemes atenent els requeriments 

7. Disseny del routing dels cables. 

8. Verificació dels productes del Harness 

9. Integració dels productes del Harness 
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Aquestes són les 9 tasques bàsiques del Harness però es evident que no es poden resoldre 
linealment una darrera de l�altre. Les taques interactuen entre elles, per aconseguir un bon 
disseny global és important tenir en compte tots els factors, en el cas del Harness 
seleccionar un connector o un altre pot venir requerit per les condicions que ha de suportar 

però també ha de tenir en compte aspectes d�integració i verificació que en principi estan 
molt més endavant del projecte. 

 

6.1. Descripció tasques 

6.1.1. Connexions del ESEO 

La determinació de totes les connexions del ESEO és el primer pas per començar a tenir un 
es idea de la envergadura del subsistema ESEO.  

Les principals connexions van ser decidides ja al principi del projecte però moltes de les 
altres han anat sorgint a mesura que el projecte anava agafant forma, la impossibilitat de 

conèixer totes les connexions de bon principi ha dificultat les feines de Harness. 

Per ajudar a visualitzar totes les connexions existents i començar  a analitzar el funcionament 
conjunt de tot el Harness els ECSS recomanen realitzar el �Funtional Block Diagram� FBD, 
aquest diagrama mostra totes les connexions entre dispositius  a nivell físic i a nivell 0/1 de 
concreció . Aquest diagrama mostra les connexions lògiques entre dispositius però sense 
determinar el tipus concret de connexió com per exemple nombre de cables, tensió, etc. El 
diagrama si que hi ha indicats el tipus general de connexió,  alimentació, comunicacions 
digitals o analògiques, i altres. 

El següent pas un cop realitzar el primer FBD és concretar fins al detall el tipis de 
connexions, aquest segon FBD es pràcticament un esquema elèctric del satèl·lit. 
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Fig.  6.1. FBD Functional Bloc Diagram del ESEO 

La informació per realitzar el FBD s�ha extret dels documents que tenen que realitzar els 
subsistemes, els principals documents són el �Interface Document� i �Technical 
Specification�. Aquest documents van patint modificacions i a mesura que el projecte avança 
van augmentant en detalls. 

6.1.2. Requeriments generals 

Els requeriments generals del ESEO es realitzen per donar un marc de disseny al 

subsistema. Els requeriments bàsics es dedueixen de la missió que ha de realitzar i de la 
configuració i estructura del ESEO. Aquests requeriments haurien de haver variat molt poc, 

però la variació de la estructura i configuració del satèl·lit han provocat el canvi en aquest 
requeriments. 

Les conclusions d�aquest requeriments es troben al capítol Requeriments. 

Els ECSS [2] estableixen un procés de disseny concret amb uns documents associats per no 

menystenir cap requeriment del subsistema. El procés és el següent:  
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1.- Realització del Document �Funtion Tree� (FT) aquest document consisteix en crear un 

arbre de funcions i subfuncions que ha de complir el subsistema. 

2.- Realització del �Funtion Specification� aquest document és la versió redactada i justificada 

de les funcions del subsistema 

3.- Realització del �Requeriments Tree� (RT) d�aquest document emanen els requeriments 

que es deriven de cada una de les funcions del �funtion tree� (FT). 

4.- Realització del �Requeriment Justification File� (RJF) aquest document explica i justifica 

cada uns dels requeriments que apareixen en  el �Requeriment tree� RT  

Tots aquest documents s�han de relacionar amb el �Product Tree�. 

 

Fig.  6.2. Funtion Tree Harness ESEO 
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Fig.  6.3. Harness Product tree  

 

6.1.3. Requeriments particulars 

Els requeriments particulars surten de l�estudi del funcionament de cada un dels dispositius 
del ESEO. Entendre com funcionen implica conèixer en quines condicions funcionen i quines 
condicions generen al seu voltant.  No és el mateix una connexió elèctrica d�ús puntual o 
intermitent que una connexió elèctrica que està funcionant constantment, les condicions que 
generen un i altre opció són molt diferents.  

Aquest requeriments serviran per realitzar les selecció de cables i connectors però sobretot 
serveixen per tenir unes variables a considerar al realitzar el routing del satèl·lit que és la part 
que provocarà més problemes i es la que garanteix la compatibilitat electromagnètica EMC. 

Les conclusions d�aquest requeriments es troben explicats en els capítols on s�expliquen 
cada un dels sistemes i quan es s�expliquen els arguments per la selecció de cables i 
connectors. 
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6.1.4. Anàlisi de redundància 

Un cop determinats tots els requeriments d�entorn del ESEO cal decidir una arquitectura de 
redundància, els sistemes espacials es caracteritzen per la seva alta qualitat i una alta 

tolerància a errors. El Harness del ESEO ha de ser un sistema en que és molt rar que falli 
algun component i en cas que succeís el subsistema encara hauria de poder funcionar 
correctament. �Full tolerance�. Per aconseguir un sistema d�aquestes característiques es té 
que analitzar la cadena de funcionament de cada un dels sistemes del Harness, i crear les 

redundàncies pertinents. L�objectiu principal d�aquest anàlisis es que la cadena de 

funcionament del sistema no tingui cap SPF  �single point failure� fallant un punt del sistema 
tot el sistema falla. 

Els resultats d�aquest anàlisis són les arquitectures de cada un del sistemes.  

Alguns dels anàlisi de fiabilitat i risc al tractar se Harness d�un subsistema de nivell 0 seran 

realitzats per el subsistema RISK. 

6.1.5. Selecció connectors 

La selecció de connectors s�ha basat fonamentalment en els requeriments generals del 
satèl·lit i després segons els requeriments  especials de cada sistema. Un factor que ha 
condicionat molt l�elecció del connector és el fabricant Tyco Electronics doncs al ser el 
patrocinador principal del subsistema Harness pràcticament tots els productes seleccionats 
han de ser d�aquesta marca, i en cas de no ser així s�ha de justificar de forma molt clara.  

La selecció de connectors s�ha realitzat per cada sistema funcional i fins hi tot dins un mateix 
sistema funcional segons la seva funcionalitat específica. Els Harness de un satèl·lit prima 
més la personalització i la qualitat que la estandardització. No en va el ESEO és un projecte 
singular i únic, només es fabricarà un satèl·lit.  

6.1.6. Selecció cables 

La selecció de connectors s�ha basat fonamentalment en els requeriments generals del 
satèl·lit i després segons els requeriments  especials de cada sistema. Tyco Electronics tot hi 

ser fabricant de cables el seu catàleg es reduït i pràcticament no s�ha trobat cap que complís 
els requeriments especials per tant s�ha optat  per cables d�altres fabricants. 

La selecció de cables s�ha realitzat per cada sistema. 
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6.1.7. Disseny del �routing� 

El disseny del routing del ESEO és la part que engloba tots els requeriments generals i 
particulars de tots el subsistemes del ESEO. En aquesta memòria només està realitzada una 
versió preliminar d�aquest rounting. 

Els passos per desenvolupar un bon �routing� són els següents: 

1. Taula de entorns del ESEO: Aquesta taula conté per cada subsistema les variables 
a que es sensible el subsistema i les variables de l�entorn que modifica el subsistema. 

2. Bundle Diagram: Aquest diagrama es un graf no orientat de les connexions del 

ESEO situats sobre un mapa 2D del satèl·lit. Aquest graf dóna una idea de la càrrega 
de cables que existeix entre cada compartiment. 

3. Low level Bundle Diagram: Aquest diagrama és el mateix que el anterior però amb 
un grau de detall més gran indicant els diferents tipus de connexions. 

4. Electromagnetic compartament draw: Aquest dibuix és un gràfic de sensibilitat 
electromagnètica en 2D de cada compartiment del ESEO. Per cada compartiments hi 
ha dos �Draw� un de sensibilitat i l�altre de generació a pertorbacions 
electromagnètiques. Aquest gràfic són de molt poca precisió. Aquest gràfics es 
realitzen a partir de les taules de entorn. 

5. Thermal compartament draw: Aquest dibuix és un gràfic de sensibilitat tèrmica en 

2D de cada compartiment del ESEO. Aquest gràfics es realitzen a partir de les taules 
de entorn. 

6. Preliminary Rounting: Amb tots els diagrames i Draws generats es realitza una 

primera versió del routing del ESEO, és important que aquest routing preliminar sigui 
compatible amb la integració d�aquest al satèl·lit. 

7. Virtual Test: Amb mètodes de elements finits es realitza una simulació de 
compatibilitat electromagnètic de poca precisió per doner detectar errors greus. No 
interessa tan saber els valors exactes com la no existència de incompatibilitats greus. 

8. Van Allen Virtual Test: Amb mètodes d�elements finits es modelitza el comportament 
del Harness dins el cinturó de Van Allen, amb aquest és important detectar al grau de 
captació de interferències i radiació per part de Harness, igual que la simulació 
anterior no és important el valor exacte si no que el important és detectar quines són 
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les parts del Harness que per la seva disposició, longitud, característiques capten 
més interferències electromagnètiques. 

9. Final compatibility Routing: Amb tota la informació dels test realitzats es realitza un 
nou routing del Harness del ESEO. 

6.1.8. Integració 

L�últim pas del ESEO és integrar el Harness dins de la estructura i configuració del ESEO, 
això vol dir que ha de el routing dissenyat ha de ser possible muntar-lo. Per comprovar si la 

integració del Harness és compatible amb la integració del satèl·lit s�ha de fer un model a 
escala real del satèl·lit e intentar realitzar la integració del routing. Si en aquest punt es 
detectessin impossibilitats de integració s�hauria de modificar el routing i realitzar altre cop 
totes les tasques i simulacions anteriors.  

El procés de disseny del routing i el d�integració estan molt relacionats, és un procés 
realimentat. 

La ultima prova de integració és la construcció del �Engineering Model� el �engineering 
model� és la versió de prova del satèl·lit que realment estarà en òrbita, per la construcció 
d�aquest engineering model es fan servir els mateixos materials i parts que es faran servir en 
el satèl·lit final, d�aquesta manera si es comet un error o es detecta un error de disseny en la 

integració del �Flight Model� model real del ESEO.  

En conclusió es construeixen dos satèl·lit pràcticament iguals un darrera de l�altre a fi de 
cometre tots els errors al primer i així assegurar la qualitat del segon. 

6.1.9. Verificació 

Per assegurar la qualitat dels producte del subsistema s�han de verificar. Cada una de les 
parts s�ha de provar de forma independent i a mesura que vàries parts es van integrant s�han 
de verificat aquestes parts i així successivament fins arribar a  verificar i testejar tots els 
sistemes del ESEO i en conclusió verificar completament el ESEO. 

Hi ha dos tipus de proves de verificació la primera la verificació de compliment de 
requeriments de les parts. Aquesta primera verificació ve a ser sotmetre les parts individuals 
a les condicions espacials. De fet aquesta verificació és el últim punt en la selecció de un 
producte. Aquesta verificació serveix ver qualificar el producte per poder volar. 

La segona verificació és la que es realitza durant la integració del ESEO, s�ha de verificar 
que cada una de les parts que es va integrant funciona correctament. Aquesta verificació 
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s�ha de planificar molt bé doncs ha de ser compatible amb el pla de Integració de AIV, i ha de 
ser prou flexible doncs si detecta un error de muntatge o defecte de fabricació d�aquella part 
en concret sigui possible canviar-la.  

6.2. Planificació temporal 

El projecte ESEO va començar l�any 2002 però degut a els canvis generacionals el projecte 
ha estat a cavall entre la fase A i la fase B i mai ha arribat a concretar se fins a la fase C fins 

fa molt poc.  

 

Fig.  6.4. Diagrama de les fases 
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Les fases estan explicades de forma molt detallada en el annex a través del estàndard 
pertinent de ECSS. [13] 

La fase A del ESEO va consistir en determinar totes les funcions i subfuncions que tenia que 

realitzar el Harness, aquesta part del projecte inclou la determinació de totes les connexions 
del ESEO i posar ordre e intentar estandarditzar les interfícies de tot el satèl·lit. 

La fase A s�ha concretat amb la creació d�una base de dades en la que estan totes les 
connexions. 

  

Fig.  6.5.Harness System Database 
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La fase B del projecte de Harness ha consistit bàsicament en per cada connexió determinar 
els paràmetres de funcionament i requeriments, ( Tensió , Amperatge ) tot i que vols valors 
encara no han estat definits. Després s�ha ampliat la base de dades amb de funcionament 

dels sistemes. 

El desembre del 2004 es va passar la fase A , amb la �review� pertinent a la central técnica 
de la ESA ESTEC, Noordwick Holanda. 

El desembre del 2005 es passarà també la fase B del projecte si els expert ho creuen 
convenient i així ja ho varen manifestar el març del 2005 en un assaig de �review� que es va 
passar també a pertinent a la central técnica de la ESA ESTEC, Noordwick Holanda. 

Degut a la naturalesa del projecte, realitzar una planificació s�ha demostrat inútil doncs el 

subsistema de Harness depèn en un 100% de informació que els altre subsistemes li 
proporcionen, en el projecte ESEO no tots els subsistemes estan igual d�avançats en el 
disseny però en canvi si que Harness no pot realitzar un treball complert sense una primera 

base de tots els subsistemes ( recordar compatibilitat entre subsistemes ).  

El projecte ha desenvolupat noves tecnologies la qual cosa vol dir que no es sabia quan de 

temps es tardaria en resoldre el problema i seguir endavant, el projecte estava planificat que 

durés uns 3 anys i porta més de 5. El retards del projecte també venen influenciats per el 
desconeixement i poca o nul·la experiència practica dels estudiants. 

A mesura que el projecte ha anat avançat s�han anat prenen mesures per intentar minimitzar 

els efectes dels retards, que provocaven desmotivació i abandonament dels estudiants. 

 

6.3. Coordinació Subsistema 

La coordinació del subsistema ha implicat algunes tasques molt monòtones que aportaven 
poc valor afegit però que eren imprescindibles per relacionar se de forma adequada amb la 

resta de subsistemes. Un projecte de la envergadura del ESEO genera un flux diari de 

informació entre subsistemes molt important i estar al dia de tots els moviments i decisions 
no és senzill. 

El projecte a més a més el seu objectiu principal és que els seu participants aprenguin quan 
més millor, i un projecte d�aquestes característiques implica tenir un coneixement de moltes 
branques per aquest motiu ha estat molt usual al llard de projecte que un equip ajudés a 
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l�altre, i era tasca del coordinador intentar dirigir els dubtes e desitjos del seu equip i dirigir al 
membre del equip que té un coneixement sobre el que desitja un altre subsistema. 

Les tasques de comunicació bàsiques es realitzen per Internet i el mitjà oficial per demanar 

una cosa a un subsistema és el sistema de NEWs, i era una de les responsabilitats del 
coordinador estar atent a aquestes NEWS. 

 

Fig.  6.6. Captura de les NEWs 

Les taques del coordinador del subsistema han estat donar una guia i planificar les 

actuacions del equip decidint quins són els estudis que eren més urgent i que era el que 

havia d�incloure i fins a on un document. 

El coordinador també ha fet de pont de coneixement per els estàndards ECSS que són molts 

i molt durs de llegir però absolutament necessaris. 
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L�altre tasca del coordinador era assistir als chats que es realitzen cada dimarts a les 14h. Els 

chats són utilitzats per intercanviar de forma més dinàmica la informació a la vegada que 

ajuda a crear vincles emocionals que un projecte a distància no té. 

6.4. Gestió equip 

Una de les responsabilitats del coordinador es gestionar el seu equip, això inclou aspectes 
de lideratge i motivació en un projecte que avança tan a poc a poc en que constantment hi 

ha retards en el disseny que apareixen errors, etc és important motivar al equip per que 
segueixin treballant e interessats i sobretot inculcar que un error no és un problema és 
justament el gran benefici d�aquest projecte, que ens podem equivocar sense 

conseqüències.  

Per aconseguir una bona motivació el més important en aquest projecte és explicar el per 
què de tots els passos de tots els documents, prendre decisions sense consultar ho al equip 
no es adequat doncs es perdria la cohesió d�equip.  

De tota manera tots els estudiants s�han comportat de forma diferent al company lo qual vol 
dir que el coordinador hauria d�haver estat atent als les diferents necessitats de cada 
persona particular, aquesta tasca no ha resultat fàcil doncs molt de la gent amb la que s�ha 
treballat eren desconeguts abans de començar el projecte això que s�ha de dedicar temps a 
conèixer la persona, entendre la seva forma de pensa i reaccionar. 

Un factor que ha afectat molt a la gestió del equip són els coneixements i el curs en el que es 

trobaven, doncs l�equip de Harness hi ha hagut Enginyers de Telecomunicacions i Enginyers 
Industrials de totes les branques i ara últimament si han afegit estudiants de Física.  El cicles 
de treball de cada carrera són diferents de manera que no tots els estudiants tenien el mateix 

temps a dedicar ni en les mateixes èpoques, això ha propiciat que molta de la feina també a 
nivell local es realitzi a través d�Internet.   

Un punt molt important i que ha generat l�aparició d�un programa de formació intern és la falta 
d�experiència en el sector aeroespacial, tots els estudiants que han participat en el Harness 
no han tingut cap formació acadèmica específica sobre temes espacials, aquest fet ha 
provocat la necessitat de crear uns cursos de formació interns per cobrir aquestes 

mancances i poder així desenvolupar el projecte de forma més eficient. S�han seleccionat 
diferents professors de diferents temàtiques i sels ha dotat de càrrega lectiva ( ara mateix 
s�està negociant amb la UPC per que aquest seminaris siguin reconeguts com a crèdits de 
lliure elecció ) 
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Un punt que ha resultat clau degut a d�enorme quantitat de feina del subsistema i la baixa 
disponibilitat en hores dels estudiants implicats, fins al punt que algun estudiants han 

abandonat el subsistema ha estat la recerca de nou estudiants per continuar la feina, s�han 
realitzat conferencies , s�ha participat en congressos, etc i en vista del caràcter 
interdisciplinari del disseny d�aquestes característiques es va començar a buscar gent de 
telecomunicacions, física, aeronàutica, etc quan al principi tots els integrants del subsistema 
eren estudiants d�enginyeria industrial. 

 

6.5. Finançament 

Un dels objectius del projecte era obtenir finançament per el projecte, després d�indagar en el 
sector amb l�ajuda de BAIE ( Barcelona Aeronàutica i L�espai ) es varen posar en contacte 
amb empreses del sector tan nacional com internacionals, es varen realitzar 

presentacions,etc. 

A través d�un professor de l�escola ETSEIB el professor Bosch del departament d�enginyeria 

elèctrica conegut per la seva participació en el cotxe solar, ens va recomanar la empresa 
Tyco Electronics, Multinacional Americana. Ens varem posar en contacte amb la empresa i 

mica en mica varem arribar a parlar amb el director general per Europa, amb despatx a 

Londres. Pròximament es té que firmar el conveni de patrocini que bàsicament consisteix en 
productes de la cada Tyco a cost zero. 

Per poder gestionar de forma legal aquest i altes convenis de patrocini es va crear 

l�associació sense ànim de lucre A3E, Associació Estudiantil per la Exploració Espacial. A 
través de A3E ha articulat la participació al projecte SSETI, no només del satèl·lit ESEO si no 
tambè del ESMO. 
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7. Subsistema Harness 

7.1. Requeriments del subsistema 

En els projectes professionals un dels requeriments dels subsistemes és que tots els 
productes emprats siguin �Space Qualified�, però en un projecte de baix cost i realitzat per 
estudiants com és ESEO no tenia sentit, doncs implicava un cost molt alt que el projecte no 
podia assumir. Per tant aquest requeriment per el ESEO es va flexibilitzar i és va optar per un 
model mixt entre �Space Qualified� i NON �Space Squalified� parts.  

Acceptar productes no qualificats espacialment és un risc assumible degut a les 
característiques de la missió del ESEO, fonamentalment el temps de missió, en un satèl·lit 
comercial pot arribar fins a 10 anys, el ESEO el pla de vol no va més enllà de 28 dies en 
missió nominal i de 2 mesos en missió ampliada. Aquest fet fa que els requeriments de 
durabilitat del sistemes espacials considerats en el �Space Qualified Standards� no tinguin 
sentit en el ESEO. Només es tindran en compte dels requeriments �Space Qualified� aquells 
de resistència puntual, o constant.  

Els requeriments de disseny del Harness són variats i provenen dels requeriments del mateix 

ESEO. Els requeriments es propaguen del nivell de sistema a nivell de subsistema i així 
successivament. 

Mass Bugdet 

El primer requeriment és la massa màxima per el subsistema �Mass Budget�. Totes el parts 
Harness no pot pesar més de 4kg aquest valor va ser decidit per SYS i HARN en la �review� 
de la fase A del projecte. Aquest valor va ser establert a l�alça, la varietat de parts que té el 
Harness fa difícil obtenir un càlcul de massa més acurat.   

El �mass budget� és un paràmetre que afecta sobretot durant llançament del satèl·lit. Els 4kg 
eren un màxim fet que vol dir que el valor real serà menor que aquest per aconseguir ho 
durant tot el procés de disseny s�ha intentat reduir seleccionant productes el més lleugers 
possible. 

 

 

 



Pág. 46  Memoria 

 

Disponibilitat Espai 

El segon requeriment general del HARN és l�espai, el satèl·lit ESEO és un micro-satèl·lit 
complex i molt comprimit i l�espai disponible per tots els subsistemes es reduït. El subsistema 
Harness no ocupa un espai molt definit ( espai entre subsistemes/caixes ) fet que complica el 

seguiment del espai ocupat per el harness o disponible per el harness. Hi ha dos tipus de 

requeriments d�espai, el primer el d�ocupació, les peces de Harness ocupen un espai que 
deixa de estar lliure per un altre ús, el segon és el d�integració i muntatge, per exemple un 
connector ja muntat ocupa molt menys espai que el que es necessita per muntar-lo, per 

muntar el connector es necessita un cert espai extra per poder realitzar els moviments de la 

mà per introduir el connector al lloc adecuat, és un espai que no és de ús exclusiu. 

Com a criteri de selecció del productes, en relació al requeriment de limitació d�espai 
disponible, es buscarà els productes de menor mida i de major senzillesa de muntatge. La 
selecció de productes de mida petita s�até al requeriment de l�espai d�ocupació. La selecció 
de productes de senzillesa de muntatge s�até al requeriment d�espai d�integració, en general 
si les peces són senzilles de muntar l�espai requerit per el seu muntatge serà menor. 

 

Fig.  7.1. Espai Propi i Espai d�us 

Integració 

Un requeriment global del Harness és que ha de evitar els errors d�integració, dit d�una altre 
manera el subsistema ha d�estar dissenyat de forma que sigui impossible integrar el Harness 

de forma incorrecta. Per superar aquest requeriment el subsistema ha de utilitzar peces 

diferents en cada cas, peces no intercanviables, etc. No és adequat per exemple utilitzar el 
mateix color de cable per l�alimentació que per una vàlvula. Aquest requeriment implica que 
per cada sistema amb una funció diferent s�han de utilitzar peces diferents per evitar errors 
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de muntatge. Per exemple el connector del sistema d�alimentació no pot ser el mateix que el 
connector per el sistema CAN.  

Outgassing 

Un requeriment referit als materials del que esta fet els productes és l�anomena�t efecte de 
desgasificació �Outgassing�, els materials al trobar se un entorn pràcticament sense pressió 
perden estabilitat i mica en mica es produeix un pèrdua de massa, aquest efecte en plàstics i 
polímers en general pot ésser molt més greu, durant el procés de fabricació del polímer pot 
ser que quedin dins de la estructura petites bosses d�aire que al trobar se a baixa pressió 
s�expandeixi i trenqui el material. Una llista de materials i tècniques per evitar aquest efecte 
es pot trobar a ECSS-Q-Outgassing [6] 

Radiació Cinturons de Van Allen 

El ESEO té orbita d�intersecció amb els Cinturons de Van Allen. Els Cinturons de Van Allen 

són un regió al voltant de la terra on els nivells de radiació són molt alts, motiu per el qual la 
majoria dels satèl·lits professionals eviten aquesta regió que perjudica les comunicacions i 
deixa inoperatius els sistemes electrònics. Els cinturons de Van Allen estan formats per 
partícules d�alta energia emeses de les reaccions nuclears del sol, aquestes partícules són 
capturades per el camp magnètic de la terra. Fonamentalment són protons i electrons a altes 
velocitats. [3]  

 

Fig.  7.2. Terra Sol Camp magnètic de la terra 
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Fig.  7.3. Cinturons de Van Allen 

 

Fig.  7.4. Radiació prevista als Van Allen amb la protecció de la estructura de Al 
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El ESEO passa de mitja 1,7 vegades per els cinturons de Van Allen, implica que el ESEO 

estarà sotmès a aquesta radiació de forma regular tal com era de esperar tenint en compte 

que la missió del ESEO és mesurar la radiació d�aquesta regió. 

Aquest radiació té dos efectes clars sobre el ESEO, el primer efecte és l�augment de la 
temperatura del satèl·lit al penetrar als cinturons, és un augment prou significatiu i amb un 
temps curt, per tant existeix un requeriment inusual pel que fa a la resistència al xoc tèrmic.  

Afortunadament com que el temps de missió és raonablement curt aspectes relacionats amb 
la fatiga tèrmica perden importància. El segon aspecte són les interferències que la radiació 
causarà a tots els dispositius electrònics i elèctrics del satèl·lit per aquest motiu tots els 
subsistemes intenten protegir se de la radiació ( excepte aquells que han de mesurar la 
radiació ) el subsistema Harness no és una excepció.  

Tot el sistema de cablejat del ESEO actuen com a receptors de pertorbacions 

electromagnètiques, els cables es comporten com antenes de recepció que en aquest entorn 
amb uns nivell electromagnètics tan alts poden introduir dins del les xarxes del ESEO un 
soroll molt important que impedeixi el bon funcionament de la resta de subsistemes o fins hi 

tot la impossibilitat de funcionament.  

Tot el disseny del Harness de ESEO ha de tenir molt en compte les EMI ( Electromagnetic 

Interferences ). Com a exemple recent de la importància i perillositat del Cinturons de Van 
Allen, està el Smart-1 Satèl·lit experimental de la ESA amb motor elèctric, el Smart-1 degut al 

baix impuls del seu motor va haver de passar molt temps per els cinturons de Van Allen 

desafortunadament hi va haver un augment dels nivell de radiació (tempesta solar) que va 
afectar el satèl·lit fins al punt de deixar de funcionar.  El ESEO té previst el seu llançament el 
2008-2009 dates que coincideixen amb un període de gran activitat solar, fet que implica que 

les possibilitats que de una gran tempesta solar que afectin els subsistemes es alta.  

Per tant és important intentar insensibilitzar en el major grau possible del subsistema 
Harness a les pertorbacions electromagnètiques, si el Harness és sensible el seu caràcter de 
interconnexió l�efecte es pot transportar cap a la resta de subsistemes, el Harness podria 
actuar com camins o rutes guiades cap als subsistemes. De la mateixa forma que per un 

cable es transmet informació, els soroll electromagnètic també ho pot fer i generar un efecte 

en cadena que acabi provocant la fallada de tots els subsistemes com va passar al Smart -1. 
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Compatibilitat Electromagnètica 

Un altre aspecte relacionat amb el comportament electromagnètic i l�efecte de propagació de 
soroll a través del Harness és la EMC �Electromagnetic Compatibility�. 

El satèl·lit ESEO malgrat els intents de dissenyar se conjuntament no ha estat així cada 
subsistema ha realitzat dins dels seu marges el que ha cregut convenient. Això vol dir que 
cada un del subsistemes es comporta de forma diferent amb els mateixos estímuls, a més 
existeixen les diferencies pròpies de cada funcionalitat, en conclusió el satèl·lit ESEO i en 
general tots el satèl·lit són ens heterogènies. 

Els estudis de EMC es l�equivalent electromagnètic dels estudis estructurals en que es 
busquen les freqüències naturals de vibració, i per simular el comportament es va vibrar la 
estructura en un rang de freqüències per veure en quines la estructura ressona. 

Amb els estudis de EMC es fa exactament el mateix la única diferencia és que en lloc de 
freqüències naturals de oscil·lació són freqüències de oscil·lació electromagnètiques. El mitjà 
de transmissió principal per aquestes ones és justament tot el Harness del satèl·lit. 

La idea es evitar que un soroll molt petit per efecte d�aquesta incompatibilitat entre 
subsistemes es converteixi en un soroll de gran amplitud que deixa inoperatius tots els 

sistemes electrònics del satèl·lit. 

Aquest soroll pot ser intern com extern, per dissenyar un Harness adequadament s�han tenir 
en compte tots aquest problemes. 

Per realitzar els models de comportament s�ha d�analitzar el comportament generador i el 
comportament acceptador de soroll. Un cop coneguts quins són els subsistemes generadors 
de soroll, intentar minimitzar aquest efecte. ( Atenció una senyal normal de funcionament per 
un subsistema pot ser considerada soroll per un altre ) 

Per ajudar a solucionar aquest tipus de problemes existeixen software que donen una idea 

però són tan efectiu com siguem capaços de entendre fins on poden arribar els efecte de un 

subsistema a un altre. 

En el ESEO hi ha un generador de soroll molt clar i és la roda d�inèrcia, la Reaction Wheel 

RW funciona amb un motor elèctric que per fer girar el rotor ha de fer fluctuar un camp 
magnètic, aquesta fluctuació no es pot evitar és intrínseca al seu funcionament per tant la 
única cosa que es pot fer és intentar que aquesta fluctuació no arribi a un subsistema que es 
sensible a aquesta freqüència. 
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El ESEO existeix un cas clar de sensibilitat molt alta a qualsevol fluctuació electromagnètica 
del seu entorn, el sensor magnètic MG que es fa servir per detectar les línees de camp de la 
terra i així tenir una referència de orientació, serà important doncs que aquest dos 
subsistemes no estiguin un al costat de l�altre, ( d�això ja se n�encarrega CONF ) però també 
és important que no hi hagi un cable que passi molt a la vora de tots dos subsistemes per 
que aleshores el cable funcionaria com a camí per aquest soroll. 

A mesura que el procés de disseny del ESEO vagi avançant s�aniran coneixent els valor 
finals de funcionament de cada dispositiu, però fins a arribar a aquest punt és important tenir 
en compte tots aquets aspectes de forma qualitativa. 

 

Redundància 

En els sistemes espacials es caracteritzen per el seu alt grau de fiabilitat que s�aconsegueix 
duplicant o triplicant, sent la triple la redundància més segura. El ESEO per aconseguir una 
bona qualitat de disseny aplicarà redundàncies on sigui possible, el cost sigui assumible i el 
sistema no es compliqui. 

Aquesta redundància s�ha de compatibilitzar amb el cost i la complexitat. Si totes les parts 
d�un subsistema es dupliquen o tripliquen apareix un problema de control i gestió, els 
processos es compliquen així com la integració de forma exponencial, doncs la programació 
dels sistemes, al tenir tantes parts, implica un algoritme molt més complex que justament 
actua en contra al desitjat, es redueix la qualitat del sistema, el sistemes al ser més 
complexes es tornen més inestables i per tant amb més possibilitats de fallar. 

7.2. Sistema CAN 

El sistema CAN ( Control Area Network ) és la xarxa principal de comunicació interna del 

satèl·lit ESEO. El CAN és un protocol de comunicació diferencial. 

Es va triar el sistema CAN per què és un sistema que funciona amb protocol obert i per tant 

barat, és un sistema simple que pot ser aprés pels estudiants sense massa dificultat, degut a 

la seva arquitectura es redueix la quantitat de cable necessari i per tant es redueix la feina 

d�integració i verificació així com la massa requerida. El últim motiu és que aquest sistema 

està proliferant molt en el sector industrial de manera que tenir un coneixement sobre aquest 

tema serveix també per altres sector no aeroespacials, com a conseqüència d�aquest fet 

existeixen al mercat moltes possibilitats de hardware a preu assequible.  
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7.2.1. Arquitectura  

La arquitectura del Sistema CAN bàsic és la següent: 

 

Fig.  7.5. Arquitectura CAN bàsic 

Analitzant ell risc de la arquitectura del CAN trobem el primer desavantatge la seva senzillesa 

fa que la existència d�un error o averia esdevingui la fallada completa de la xarxa, a nivell 
espacial no es pot assumir un sistema que amb un sol error deixi de funcionar �single point 

failure�, per evitar la falta de redundància del sistema es va optar per duplicar tota la xarxa de 
comunicació, de manera que el ESEO disposa de dos xarxes CAN independents, de forma 
que quan queda desconnectada una per el motiu que sigui l�altre es connecti 
automàticament. 

 

Fig.  7.6. Arquitectura CAN doble 

 

Duplicant la xarxa CAN s�obté redundància doble per aconseguir millorar el valor de 

redundància i per tant disminuir les possibilitats de fallada del subsistema es va analitzar la 

cadena física de funcionament de la xarxa. 
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Fig.  7.7. Cadena física de funcionament del CAN 

El doble CAN disposa de doble redundància del cable, per tant el cable s�ha duplicat, no es 

aconsellable triplicar lo per què augmentaria la complexitat del sistema evitant un dels 

beneficis del CAN que era la reducció de cable necessari i la senzillesa de muntatge. La 

probabilitat de fallada de un cable en un temps de missió tan curt com es el cas es molt 

baixa, de manera que triplicar el cable no augmentaria significativament la qualitat de del 

disseny. 

La següent part en la cadena física de funcionament del CAN és el �coupler�. El coupler 

realitza la connexió en forma de T ( línea de bus i  stubs ), igual que el cable del BUS estava 

duplicat i triplicar la redundància només augmentaria la complexitat del sistema, doncs 

implicaria tenir tres xarxes CAN per poder aconseguir-ho.  

En el disseny inicial la connexió  T  del bus es realitzava internament dins de cada Node del 

CAN però al analitzar el risc del sistema , es va observar que si fallaven les connexions de la 

placa de circuits o fallaven els connectors, tota la xarxa deixava de funcionar ( es perdia la 

línea de BUS ). Amb el Coupler si un node deixa de funcionar, sigui pel motiu que sigui, la 

xarxa pot seguir funcionant, ja que la línea de BUS es manté intacte, tot hi que ja no 

completa el BUS seguirà funcionant.  



Pág. 54  Memoria 

 

 

Fig.  7.8. Arquitectura CAN doble amb doble Stub 

El següent pas en la cadena física de funcionament és el connector. El CAN del ESEO 

utilitza un connector triaxial, amb aquest tipus de connector no hi ha manera de augmentar la 

redundància més que duplicant el connector, que ha estat la solució trobada en CAN del 

ESEO. Aquesta decisió malgrat augmentar la massa del Harness ajuda a millor la 

redundància global, doncs els nodes utilitzen unes controladores duals de forma que 

necessiten una doble entrada. Les controladores del CAN no formen part del subsistema 

CAN de Harness però en son el següent pas, era doncs important no realitzar sols el 

subsistema amb la màxima redundància possible sinó també amb una redundància global 

òptima. 

7.2.2. Selecció  

7.2.2.1. Coupler 

El coupler és una peça clau en la arquitectura del CAN manté la línea de Bus, és una peça 
no única en el sentit que hi ha tants couplers com nodes, al augmentar el nombre la 
probabilitat de fallada d�algun per tant és important assegurar la qualitat del coupler doncs 
d�aquesta peça depèn tota la xarxa.  

El coupler de tota manera és un dispositiu passiu la probabilitat és molt baixa [7]. Hi ha dos 

tipus de couplers els terminadors i continuadors. Els terminadors tenen al seu interior una 

resistència de 120 Ohms per absorbir la energia i evitar reflexes de senyal al CAN.  

Els couplers terminadors necessiten d�una major manipulació i malgrat ser també passius la 
tolerància de fabricació de la resistència que porten pot afectar al comportament de la xarxa, 

per aquest motiu la resistència es va decidir que fos �Military Qualified�. Aquesta resistència 
d�alta qualitat no va de sèrie i per tant s�haurà de demanar al fabricant de forma excepcional. 
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Els requeriments de massa i espai del ESEO forcen a escollir un coupler lleuger i el meu petit 

possible, la empresa Tyco Electronics patrocinador del Harness del ESEO disposa de 

vàries opcions al seu catàleg. Després de descartar les solucions de gamma baixa només 
quedaven dues solucions una primera (inBOX) molt robusta i que en cas de detecció que 
una part de la xarxa no funciona correctament facilita que es pugui canviar fàcilment. La 
segona (inLINE) molt més lleugera i compacte però amb el problema que aleshores tota la 
xarxa CAN s�ha de canviar sencera en cas que en el procés d�integració es detectés algun 
error, aquest fer es degut a que el cable i el coupler un cop ja ensamblats ja no es poden 

separar sense danyar les parts, i per tant amb una disminució de qualitat important. 

Finalment es va optar per el coupler (inLINE) doncs al tractar se el ESEO d�un projecte 
singular i de un micro-satèl·lit les dimensions de la xarxa són petites, de forma que es senzill 
mantenir un seguiment molt exhaustiu de la integració i per tant el risc disminueix. 

 

Fig.  7.9. Coupler inBOX 
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Fig.  7.10. Coupler inLINE 
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7.2.2.2. Connector 

El connector és la part que uneix la línea de BUS amb els nodes, la funció del connector és 
realitzar una unió elèctrica entre dos sistemes en aquest cas, el BUS i el NODE, per una 
correcte transmissió elèctrica es imprescindible que existeixi un contacte directe entre les 
dues parts del de la unió.  

La connexió pot fallar bàsicament per dos motius, el primer per pèrdua total de contacte, el 
connector es separa de la unió, això succeeix quan el connector ha estat mal connectat o no 
és el connector adient i degut a les vibracions s�ha descollat.  

El segon motiu de fallada de una connexió és la pèrdua de contacte no visible, el connector 

segueix unit però internament la unió elèctrica falla. Hi pot haver vàries causes, una d�elles 
que la unió soldada o crimpada de les parts conductores del connector s�hagi trencat, ja sigui 
per mala integració com per defecte de fabricació. Una altre causa de pèrdua contacte no 
visible és per desajustament de les toleràncies, les toleràncies poden estar malament per 
errors de fàbrica, o per dilatacions tèrmiques o per deformacions causades per les 
vibracions. 

Existeixen dos tipus de connectors el mascle (plug) i el femella (socket), el connector femella 

sempre es col·loca al Node/Caixa mentre que el mascle es col·loca al cable que porta el Bus. 
[8] 

Al catàleg de Tyco Electronics existien dues opcions per el connector del CAN una primera 

un connector de 9 pins tipus Delta i una segona amb un connector triaxial. Per el disseny del 

Harness de ESEO s�ha seleccionat el Triaxial doncs és més fàcil de muntar i té un millor 

comportament electromagnètic, i mecànic. [7]. Els connector circulars tenen un millor 

comportament mecànic que els tipus Delta. 

Un altre motiu per no seleccionar per el CAN del Delta-9 pins és que aquest connector ja és 

emprat per el sistema de distribució d�energia, tal com esta indicat com a requeriment del 

subsistema, la integració de Harness ha de evitar qualsevol error, si es connectés per error 

una línea de potencia al CAN la electrònica es cremaria i implicaria un cost en temps i diners 

molt gran. 
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Fig.  7.11. CAN Triaxial Connector 

Les especificacions funcionals del connector són dos connexions per la senyal diferencial del 

CAN i el tercer per el terra/blindatge. 

7.2.2.3. Cable 

El paràmetre més important del cable per el CAN és la seva impedància característica  que 
ha de coincidir perfectament amb els 120 Ω estàndards del CAN Bus. D�aquest valor depèn 
fonamentalment el comportament de la línea de transmissió.  

Per complir el requeriment de mínims problemes amb EMI el cable ha de ser �twisted� dos 
cables trenats, les possibles interferències afecten als dos cables de la mateixa manera 
mantenint el valor diferencial del CAN dins els marges adequats.  

Per complir el requeriment de resistència al EMC i oferir un resistència millor a les EMI el 

cable del CAN és �double shielded  EMP hardened� doble capa de blindatge d�aquesta 
manera s�evita que les fluctuacions electromagnètiques entrin i surtin ( entri Van Allen ) ( surti 
les senyals del CAN ).  
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Fig. 7.12 Opcions del Cable per el CAN 

Els estàndards ECSS [8] recomanen com mínim un cable de diàmetre 28 AWG i les 
següents altres característiques, Fig 7.2 i per una visió completa veure Annex Cable 

Requeriments. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El cable finalment seleccionat per el CAN era un 24 AWG, la resistència del cable 28AWG 
no era suficient, durant la manipulació es feia difícil no danyar el cable, per tant es va 
seleccionar un cable de diàmetre més gran. 

 

Fig.  7.13. Taula resum de requeriments cable. Veure ECSS-E-50-12A 
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7.3. Sistema d�alimentació 

El sistema d�alimentació del ESEO consta de unes part funcionals molt diferenciades i que 

per tant tenen uns requeriments diferents. Les parts funcionals bàsiques del sistema 

d�alimentació del ESEO són les plaques solars, el sistema de regulació, les bateries, el 

sistema de distribució d�energia. 

7.3.1. Plaques Solars 

El ESEO disposa de dues plaques solars que romanen tancades durant el llançament i la 

estabilització bàsica del satèl·lit. Les plaques solars estan fixades amb un mecanisme 

electromecànic ( electrical cutter ) fonamentalment són unes molles que tendeixen a obrir els 

panells i un cable elèctric que ho impedeix. Quan la computadora dona el senyal de 

desplegar les plaques es fa passar un corrent elèctric per aquest cable que augmenta de 

temperatura fins a fondre�s, aleshores deixa lliures les plaques solars que s�obren lentament.  

Solar panels specifications 

Requested power 92,86 W 

Generated power 97,45 W 

Nominal efficiency 0,18  

Cell max power voltage 0,49 V 

Nr. Of panels 2  

Panels dimensions 0.6 x 0.49 m x m 

Cell dimensions 0.02 x 0.02 m x m 

Nr. of cells per panel 580  

Total nr. of cells 1160  
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El sistema mecànic del ESEO disposa de dos �electrical cutters� un per cada panel solar, 

connexions que tenen que estar separades de la resta per els seu requeriments més alts i 

per el seu risc, si els panels solars no es despleguen el satèl·lit només funcionaria unes 

hores fins que la bateria es descarregués completament. (Els �electrical cutters� seran 

tractats al sistema de distribució) 

El ESEO disposa de un sistema mecànic d�orientació de les plaques solars, direcció normal 

de les plaques cap al sol, aquest moviment es realitza amb un braç giratori. El moviment 

d�aquest braç dificulta la forma de passar el cable de la placa solar fins la caixa de EPS.  

El subsistema MECH encarregat del disseny d�aquest mecanisme va decidir un cable flotant 

que s�anés enrotllant al braç durant insolació i es desenrotllaria en eclipses. Aquest cable ha 

de tenir una resistència excepcional  tan mecànica com tèrmica i resistència a la radiació. Al 

tractar se de un cable absolutament crític no hi ha més solució que utilitzar un cable �Space 

Qualified�. En concret s�ha seleccionat el cable: 

Flyer cable:    GORE model SPM Space Qualified  

 20 AWG ( 6 strands ) ( 3x(+28V) and 3x(0V) ) 

 Wires for space application acc. ESA/SCC 3901/018 

 Service temperature -200 to +200 °C 

 Operating voltage 600 V rms 

 Silver-coated, oxygen-free high conductivity copper  

 Hybrid insulation using GORE-TEX® expanded PTFE 

 With braided shield and jacket 

 

Les plaques solars s�uneixen al la caixa EPS a través de dos connectors un per cada placa 

solar. Les plaques solars estan al començament de la cadena de funcionament del satèl·lit i 

són un sistema únic que no té redundància, per aquest motiu és important protegir l�arribada 

de l�energia al satèl·lit de la millor manera. Per aquest motiu es tot hi que les plaques s�han 
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de posar en sèrie fet que implica que s�hauria de fer passar un cable de un costat a l�altre del 

satèl·lit, no és un forma adequada doncs incrementa el risc de fallada, si per algun motiu una 

de les plaques solar deixés de funcionar amb la arquitectura en sèrie sense redundància les 

dues plaques solars deixarien de ser útils.  

El connector seleccionat estarà sotmès rebrà tota la potencia dels panells i de forma 

irregular. 

El connector seleccionat per la recepció energia és �Space Qualified� Delta-type 9 pins amb 

una coberta d�or ( Gold plated ). 

 

Fig.  7.14. Connectors Space Qualified GOLD 

 

 

7.3.2. Sistema control  i bateries 

El sistema de control del sistema alimentació inclou el regulador de voltatge, el regulador de 
carga de bateria, el regulador de descarrega de bateria i el sistema de consum energia 

excedent. Tots aquest reguladors estan dins de la caixa de EPS, això implica que les 
connexions particulars de cada regulador es realitzen internament a la caixa de EPS, i per 

tant no són rellevants per el subsistema Harness. 
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Les connexions que veu Harness són entre EPS-Box i la Bateria. La bateria del ESEO és un 
dispositiu que estarà funcionant pràcticament durant tot el temps de vida del satèl·lit. La 
bateria al funcionar s�escalfa bastant fins a convertir se en un dels focus important de 
generació interna de calor, per tant el connector i cable que estiguin en contacte amb la 

bateria per tal de disminuir el risc de fallada han de resistir la temperatura. Una característica 
especial de les bateries és la seva poca tolerància a vibracions, la bateria esta forma per una 
unió de bateries a dins amb unes toleràncies molt petites, si el pes del connector fos 
raonablement gran durant al llançament es podria generar una flexió de la caixa i els 
connector podrien impactar en les unions de les bateries. El conjunt d�aquest requeriments 
implica que el connector ha de ser de gran qualitat i també molt lleuger, per optimitzar el pes 
de la connexió només es muntarà el connector femella, el connector mascle no es fa servir 
simplement es posarà el cable amb el pin crimpat directament i després s�aplicarà cola SQ ( 

Space Qualified ). 

Connector Bateria 

 Cannon ITT D-subminiature Space Qualified 

 15 Pins 

 Female 

Cable EPS box � Bateria 

 Dos cables de 6 conductors (strands) 12 pins ocupats i 3 lliures. 

EPS box-Batery Cable:    GORE model SPM Space Qualified  

 20 AWG   

 Wires for space application acc. ESA/SCC 3901/018 

 Service temperature -200 to +200 °C 

 Operating voltage 600 V rms 

 Silver-coated, oxygen-free high conductivity copper  

 Hybrid insulation using GORE-TEX® expanded PTFE 

 With braided shield and jacket 
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7.3.3. Sistema de distribució energia 

El sistema de distribució d�energia del satèl·lit es troba dins la caixa EPS, el PDU ( Power 
Distribution Unit ) és un bus de 28 volts. Aquest bus disposa de 2 línees de potencia 
commutables PWR A i PWR B. De cara a facilitar la integració del sistema de distribució es 
va optar per posar un connector per cada càrrega fet que produeix un problema d�espai 
important de manera que es va optar per escollir un connector petit. Finalment es va 

seleccionar del catàleg de Tyco Electronics el connector Microdot de 9 pins.  

Connector distribució general 

 Tyco Electronics Microdot � metal shell 9 pin  

 4 pins 28V 4 pin GND 1 pin shield 

o 2 Pin 28V PWR A 

o 2 Pin 28V PWR B 

o 2 Pin GND PWR A 

o 2 Pin GND PWR B 

Connector distribució d�alta càrrega 

Les úniques excepcions al bus estàndard són els �electrical cutter� del sistema de 

desplegament del satèl·lit i la �Main valve� del PICU ( Propulsion Interface Control Unit ). 

Aquestes dues excepcions disposaran del seu propi connector i cable de distribució i sense 

efecte de les dues línees de potència. De forma que amb el connector selecionat 

anteriorment tenim 4 Pins per l�anada del corrent i 4 pins més per la tornada del corrent. 

El �electrical cutter� consumeix 10 A durant 50 ms, i la �Main valve� consumeix 5A en 10 ms. 

Ambdós excepcions generen un pols d�energia important. V=R*I  
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Cables distribució 

Els cables de distribució d�energia exceptuant els casos d�alta càrrega no tenen que suportar 

molt de corrent els consums de les càrregues són molt petits e intermitents, el satèl·lit sencer 

no consumeix més de 100W que en un bus de 28 volts impliquen un corrent màxim 3,6 A.  

Per abaratir el cost del Harness i per augmentar la qualitat de la xarxa de distribució es faran 

servir per la distribució 8 Cables Unipolars de 24 AWG units amb cinta adhesiva d�aquesta 

manera les probabilitats de fallada de la línea es divideix en 8, La probabilitat de fallada es 

calcula per cada cable de manera que un cable bipolar té les mateixes probabilitats de fallar 

que un unipolar de la mateixa mida. [7] 
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7.4. Sistema propulsió 

El sistema de propulsió del ESEO s�anomena �Cold Gas Propulsion� en aquest cas Nitrogen 
(N2). El ESEO disposa de 3 tancs que estan units amb un sistema de tuberies, i que a la 

vegada estan units als diferent cons de ejecció.( Nozzle ). 

El sistema de propulsió consta de les parts indicades al diagrama següent: 

Tanks
300  bar

F ill / D rain  vavle,
300 bar 

Pyro valve
300 bar

Pressure T ransducer,
300 bar

Pressure T ransducer

Pressure Transducer,
20 bar

300 bar,
H igh P ressu re R egulato rs,

20 bar

B ranch V alves O CS,
20 bar

Branch V avle A C S,
20 bar

Branch V avle R CS,
20 bar

To  O CS

To R C S

To A C S

Pressure T ransducer

Low  Pressure 
Regu lator,

1.5  bar

Low  Pressu re 
R egulato r,

4.5 bar

safety barrier

safety barrier

 

 

Fig.  7.15. Diagrama de blocs de Sistema Propulsió 
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Les responsabilitats del subsistema Harness respecte el sistema de propulsió la integració de 
tots els cables i vàlvules del sistema, i suggerir millores en el disseny del sistema de forma 

que el sistema de propulsió sigui compatible amb la resta de Harness i compatible amb el 
satèl·lit.  

Les vàlvules triades per el subsistema PROP venen integrades amb el cable de fabrica dons 

la unió del cable amb la vàlvula s�ha de fer durant el muntatge de la vàlvula.  

S�ha recomanat al subsistema PROP utilitzar per els cables proposats per els fabricant de la 
vàlvula, però durant la integració els cables es recobriran amb paper conductor qualificat 

espacialment �paper de plata� . Aquest recobriment evitarà en certa part que les pulsacions 
electromagnètiques provocades per l�obriment i el tancament de les vàlvules afecti a la resta 
de Harness del satèl·lit i a altres dispositius del satèl·lit. 

Els connectors del costat del Sistema de Control de les vàlvules PICU s�utilitzaran els Space 
Qualified standards de 15 pins, és important canalitzar el pols electromagnètic dins del 
connector. 

7.5. Sistema monitorització tèrmica 

El sistema de monitorització tèrmica són fins a 30 clústers de termistors que serveixen per fer 
un seguiment de la temperatura del satèl·lit en general ( 10 Clústers estructurals de TCS) i 
per controlar la temperatura de subsistemes en concret ( EPS Box, Bateria, PROP ) Hi ha 4 

clústers funcionals per EPS i 16 clústers per el seguiment tèrmic del sistema de propulsió 
PICU. La EPS Box i la bateria necessiten un seguiment tèrmic especial doncs el del primer 
depèn la distribució d�energia del satèl·lit i de la bateria i s�escalfa massa pot explotar deixant-

la no operativa, per què això no passi i desconnectar ho tot s�ha de mantenir un control de la 
temperatura d�aquest subsistemes crítics. 

Els 4 clústers funcionals de EPS i els 10 clústers estructurals de TCS estan connectats a 
OBDH Node. Els 16 clústers de seguiment tèrmic de propulsió estan connectats PICU ( 
Propulsion Interface Control Unit )  

Cada clúster tèrmic consta de 3 cables segons l�esquema següent: 
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Fig.  7.16. Diagrama clúster RADFET 

Els clústers de EPS seran connectats tots junts amb un connector de Tyco Electronics 
Microdot de 15 pins, el cable per el termistor serà un parell trenat amb al cable de terra 
unipolar paral·lel. ( 2 wire twisted cable + Common GND ) 

7.6. Sistemes particulars 

7.6.1. Umbilical connector 

El umbilical connector és el connector que va connectat a l�Arianne 5 i que serveix de 
plataforma per descansar el satèl·lit sencer. Aquest connector només funciona durant el 
llançament un cop Arianne 5 ja ha insertat el ESEO dins la òrbita pertinent ja no té cap 
utilitat. 

L�altre extrem del umbilical connector hi ha un connector Tyco Electronics Delta 9 igual que 
els de distribució d�alimentació. La funció d�aquest connector és mantenir carregades les 
bateries mentre el satèl·lit està muntat sobre del coet Arianne. Veure ASAP Manual per 
instruccions més detallades. 

7.6.2. Emergency Shutdown 

Per motius de seguretat ha d�existir una connexió directe entre el transceiver de la antenna 
de Comunicacions, per en cas que tots els ordinador t�abordo del satèl·lit estiguessin penjats, 
una instrucció directe al Power distribution Unit PDU, realitzaria un reset i forçaria a reiniciar 
als ordinadors. 

Aquesta connexió com que es de serguretat ha de tenir totes les mesures de seguretat per 
per tant s�ha seleccionat un connector DB9 de GOLD i un cable �space qualified� de 20 
AWG. 
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7.6.3. Star Traker 

El Star Traker es un aparell utilitzar per AOCS per determinar la posició del satèl·lit respecte 
les estrelles, aquest dispositiu utilitza un gran volum d�informació i de forma molt contínua de 
manera que no es podia enviar la informació per el CAN per que si no saturaria la xarxa. 

Per aquest motiu s�ha dissenyat una interfície de port paral·lel  ( EPP ) amb 21 pins, com que 
la pèrdua d�aquest subsistema no implica la pèrdua de control sobre el satèl·lit per aqueta 
connexió es fa servir connector i cable no qualificats aerospacialment. 

El connector seleccionat es un Microdot de Tyco Electronics MCK- 21, el cable serà el mateix 
que el utilitzat per la xarxa de distribució d�energia , però amb la diferencia que els cables 
seran enrotllat com si fossin �twisted� amb l�objectiu de minimitzar els efectes de la radiació. 
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7.7. Sistema sensors radiació 

7.7.1. RADFET 

El sistema de mesura de dosi de radiació consta de tres parts, dos clústers al interior del 
satèl·lit i un al exterior del satèl·lit (paret dreta panel solar). 

Els clústers són una caixeta de petites dimensions que realitza la mesura i la converteix en 
digital per evitar la degradació de la informació des de el punt de mesura fins el punt de 

recollida. Els clústers interiors i exteriors tenen diferent configuració veure les taules 
posteriors. 

Clústers Interiors 

 

Signal Number of 
signals required 

From To Used for 

+5V 1 OBDH Node RAD Power 

+12V 1 OBDH Node RAD Power 

Gnd 1 OBDH Node RAD Power 

Switch 1 OBDH Node RAD Start up 

S&H 1 OBDH Node RAD Sampling 

MUX 3 OBDH Node RAD Sampling 

A/D 2 OBDH Node RAD Sampling, Clock 

A/D 1 RAD OBDH Node Serial Data 

 

 

 

 



HARNESS del Satèl·lit ESEO  Pág. 71 

 

Clúster Exterior del satèl·lit 

 

Signal Number of 
signals required 

From To Used for 

+5V 1 OBDH Node RAD Power 

+12V 1 OBDH Node RAD Power 

Gnd 1 OBDH Node RAD Power 

Switch 1 OBDH Node RAD Start up 

MUX 1 OBDH Node RAD Sampling 

A/D 2 OBDH Node RAD Sampling, Clock 

A/D 1 RAD OBDH Node Serial Data 

 

7.7.2. LMP 

Aquest subsistema realitza les mesures de radiació internament dins la seva caixa, aleshores 
la seva interfície és com la de la majoria de caixes/dispositius del satèl·lit.  

El LMP Box conta de una entrada CAN, veure sistema CAN capítol 5.3, i una estrada 
d�alimentació estàndard, veure sistema d�alimentació capítol 5.4. 

Aquest subsistema s�ha afegit amb molt posterioritat i encara estan definint molts parts del 
disseny. 
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8. Routing 

8.1. Descripció  

El routing en aquest context significa la ruta que segueixen els cables per el interior del 

satèl·lit per arribar al seu destí i de quina manera estan subjectats a la estructura del satèl·lit. 

8.2. Requeriments del routing 

Com ja s�ha comentat anteriorment el routing és la part principal del disseny del Harness però 
com també s�ha comentat la imprecisió dels i no finalització del disseny de la majoria dels 
subsistemes fa sense sentit adjuntar aquí les versions preliminars que existeixen doncs són 
més fruit del atzar que de un procés de disseny. 

Durant el WS10 que es realitzarà del 9 al 16 de desembre a Holanda és realitzarà amb la 
col·laboració del equip de AIV el primer routing del Satèl·lit de manera que és probable que 
per la presentació o defensa d�aquest projecte ja existeixi i es pugui mostrar durant la 
defensa amb la maqueta i les justificacions pertinents. 

8.3. Sistemes de subjecció 

Aquest capítol s�ha afegit per què estem negociant amb la empresa UNEX fabricant de 
brides industrials per el disseny de una brida aeroespacial conjuntament A3E i el seu 

departament de I+D. 

Les brides són Harness usual en tots els satèl·lit i la forma d�utilització està explicada a [8], 

les distàncies entre brides i el nombre de cables màxim que poden abraçar. 
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9. Verificació i Assemblatge 

En els projectes aeroespacials és important ja pensar en la verificació i l�assemblatge en els 
primers passos dels projectes a fi d�evitar rectificacions que tenen un cost en temps i diners.   

El Harness és un subsistema relativament senzill de verificar doncs no té masses 
complicacions elèctriques ni electròniques. 

Dins la verificació hi ha dos vessants. La primera és l�acceptació del producte aquesta part 
només s�aplica als productes no qualificats espacialment. Bàsicament és verificar que els 
productes aguantes del condicions a les que seran sotmeses. 

Les proves principals a les que s�han realitzat amb els productes no �Space Qualified� són: 

1. Cambra de buit 

2. Resistència tèrmica 

3. Resistència mecànica 

4. Propietats elèctriques ( cables conductivitat i cable impedància caracterìstica )   

En general els productes seccionats ha estat fabricats segons el  MIL-PRF-83513 i per tant 

no tenen cap problema per superar les condicions relacionades amb els punts 2,3,4. 

Només falta per comprovar la qualificació al buit amb entorn ric amb oxigen hyper oxigenador 
que es troba a les parts altes de la atmosfera. 

Mentre no es disposi de laboratoris per realitzar aquesta última prova s�ha comprovat amb el 
fabricant que els materials siguin compatibles amb els que es fa referència a  [5] i [6]. 

La segona part de verificació es la que es realitza durant el assemblatge del Harness a 
l�ESEO, s�ha dissenyat un protocol que s�ha de seguir per verificar que el producte es apte 
per ser integrat. 

El protocol: 

1. Netejar totes les eines per realitzar la crimpació dels pins i del material auxiliar per 
tallar els cables a fi de evitar qualsevol contacte de bruticia al les parts que pogués 
causar una oxidació o un mal ajustament de les toleràncies. 
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2. Muntar un costat del connector i deixar l�altre extrem molt més llarg del que està 
previst que sigui amb les proves integració. 

3. Provar si amb la longitud actual s�arriba a l�altre extrem del connector ( no connectar 
el connector , simplement aproximar lo per veure si la longitud es la adequada. 

4. Muntar el segon connector, ara ja tenim una unitat lògica de connexió. 

5. Situar els dos connector al board per provar  el Harness 

6. Sincronitzar la base de dades amb el programa de verificació del cable 

7. Introduir el nom del cable  

8. tornar a introduir el nom del cable 

9. Polsar start al programa de verificació,  

10. i el programa diu tot OK és procedeix a la integració de cable amb molt de compte, 
no s�utilitzen les brides sinó cinta adhesiva qualificada espacialment per aguantar el 
cable. Si el programa detecta un error detectar error i solucionar lo o rebutjar el cable 

en funció del risc de dany que impliqui danyar el material. 

11. Tornar a 2 si no és l�ultima unió lògica de un sistema.  

12. Si la última unió lògica del sistema substituir la majoria de les cintes adhesives per 
brides.  

13. Procedir per cada subsistema fins acabar amb tots els subsistemes 

14. Un cop integrats tots els sistemes acabar de retirar totes les cintes adhesives. 

15. Enganxar amb cola Space Qualified tots els cables a la estructura. 

 

Aquest protocol es pot veure interromput per les proves d�integració i assemblatge de 
l�equip de AIV i per tant quan existeixi un pla preliminar de integració s�hauran de 
conjuntar els dos protocols d�actuació el de HARN i el de AIV. 
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10. Impacte ambiental 

El satèl·lit ESEO un cop ha finalitzat la seva missió es posiciona en òrbita de impacte, durant 
el decents degut al fregament del satèl·lit amb la atmosfera crema fins a quedar pols en 
aquest moment tots els materials del quals estigués fabricat el ESEO quedaran al aire. 

En aquest moment és important que tots el materials sobretots els plàstics tinguin un 
composició no contaminant i és per aquest motiu que s�intenta evitar al màxim l�ús de 
materials amb clor o derivats. 

Aquest requeriment sobre els materials està inclòs dins dels ECSS [3][5]. 
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11. Pressupost  

Ítem Cost 

Hores de feina  hores Disseny 1100h 6600 � 

Hores formant nou membres 40h 240 � 

Hores de representació 50h   300 � 

Consumibles 300 � 

Material Harness ( cost estimat, els preus inclouen certificat de 
qualitat i transport i el lloguer de la maquina en cas de ser 
necessari ) Engineering Model, Flight Model i Prototip model 

13175 � 

Microdot DB9 (40 �/und) x60 2400 � 

Microdot DB15 (50 �/und) x10 500 � 

Cannon ITT Space Qualified 9pins (150 �/und) x10 1500 � 

Cannon ITT Space Qualified 15pins (200 �/und) x10 2000 � 

Cannon ITT Space Qualified 21pins (300 �/und) x5 300 � 

Cable estàndards de gamma alta[ 50 metres] 275 � 

Connector CAN Bayonet + Coupler( 45�/und ) x50 2250 � 

Cable per CAN gamma alta [50 metres] 350 � 

Cable GORE Space Qualified [50 metres] 3000 � 

Space Qualidied Glue ( 1 pot ) 200 � 

Brides Aerospacials  ( 1 bossa ) 200 � 

Altre harness 200 � 

TOTAL 20.615 � 
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12. Conclusions 

El subsistema Harness és un subsistema interfície entre subsistemes i per tant és un 
subsistema molt adequat per iniciar se en les tecnologies espacials, és també un pas molt 

adequat per començar entendre el satèl·lit com a sistema i començar així a adquirir 
experiència en el �System Engineering� com així ha estat per en Xavier Alabart que gràcies a 
la seva participació al HARNES del ESEO paral·lelament a aquest projecte també ha realitzat 
tasques de �System Engineering� per el Satèl·lit ESEO i el Satèl·lit ESMO. 

Les conclusions respecte el disseny del Harness del ESEO són que en principi són un 
subsistema molt senzill però a mesura que es va aprofundint en cada un dels seu aspectes 

es va complimentant gradualment. 

La selecció de productes per un disseny no ha estat fàcil per la enorme quantitat de 
productes existents en el mercat i el fet de utilitzar productes industrials com a substitutius 

n�ha complicat encara més la selecció dons els paràmetres de selecció usuals a la industria 
no són els mateixos que els espacial de manera que en la majoria de datasheets dels 
productes no apareix per exemple una cosa tan senzilla com el pes del producte, paràmetre 
que en canvi en projectes espacial és de molta importància. Aquesta falta de informació 
obligava a posar se en contacte amb els fabricants a peu de fàbrica. 

Cal destacar també l�alt nivell de qualitat al qual han assolit els productes industrials fins al 
punt que hi ha fabricants que tenen productes pràcticament qualificats espacialment per que 
ho han assumit com a mitjà per la millora continua dels seu productes.  

Aquest alt grau de qualitat al final després de solucionar els problemes d�informació, algunes 
vegades restringida i secreta ha facilitat molt la selecció final dels productes. 
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13. Agraïments 

Aprofito la oportunitat per donar agraïments primer als meus companys de subsistema que 

m�han recolzat i ajudat en moltes des les tasques aquí descrites. Una salutació especial a 

aquells que varem ser els primers en acceptar el repte de realitzar aquest subsistema sense 

massa coneixement del que ens comprometíem però si amb una il·lusió enorme. Gràcies 

Xavier Orensaz, Marta Coderch,  Albert Torres, Enric Grustant per ser els primers. Gràcies 

Roc Maymó, Xavier Palomer, per continuar amb la feina que varen fer els altres. Gràcies 

també en avançat als que després de mi agafaran el relleu per continuar aquest projecte. 

També voldria aprofitar la ocasió per donar les gràcies a en Ferran Puerta director de la 

ETSEIB que va acceptar el repte i va firmar el conveni entre SSETI i la Escola, en aquest 

procés també voldria donar les gràcies a en Carles Puig que ens va ajudar a portar a bon 

terme tot aquest projecte. També agrair a en Josep Masdemont la seva ajuda en ser el 

primer professor de la escola que va apadrinar el projecte. 

Gràcies a tots els membres de l�associació A3E ja que sense ella aquest projecte no hauria 

estat possible. 

Voldria donar un últim agraïment a en Antoni Creus que malgrat no ser usual agrair al tutor la 

seva guia, si que voldria ressaltar el fet que acceptés fer de tutor d�un projecte tan particular 

com era aquest.  

En definitiva gràcies a tots als que heu sofert la meva falta de temps per vosaltres.
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