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Resum 
 

En aquest treball es pretén realitzar el disseny bàsic, o disseny de fase A, d’un 
microsatèl·lit per a una missió en òrbita al voltant de la Terra. L’objectiu 
d’aquesta missió és mesurar els efectes de la radiació ionitzant sobre els 
organismes unicel·lulars eucariotes exposats a l’espai durant temps de l’ordre 
d’anys. 
 
Al llarg d’aquest treball avaluem els diferents factors que afecten les primeres 
fases del disseny del satèl·lit, i identifiquem i describim els diferents 
subsistemes i components necessaris que fan possible el seu correcte 
funcionament i el de la pròpia càrrega útil. En aquest sentit, el primer pas ha 
estat l’elecció de l’òrbita, ja que, com justifiquem al llarg del text, les condicions 
d’aquesta afecten al disseny global del satèl·lit. 
 
Per poder realitzar la missió i que la càrrega útil acompleixi els seus objectius 
són necessaris els següents subsistemes: estructura, control d’òrbita, 
computació, potència, control tèrmic i telecomunicacions. Cadascun d’aquests 
subsistemes realitza una tasca concreta i imprescindible en el còmput global 
de la missió, que es detalla al capítol corresponent del present document. El 
fet que el disseny de cada subsistema afecta directa o indirectament el disseny 
de la resta fa que el procés de definició sigui molt no linial. Quan ho hem 
considerat convenient, hem inclòs en el text els raonaments que ens han dut a 
prendre les decisions adients.. 
 
També, és important ressaltar, que en aquest tipus de missió és essencial la 
robustesa del sistema ja que, com es veurà, un error pot posar en perill l’èxit 
de tota la missió.  El sistema més robust, és el més senzill, i a l’hora de 
realitzar el disseny hem tingut present aquest concepte, ja que així hem pogut 
optimitzar recursos i minimitzarem riscos. Finalment, encara que el projecte 
proposat és de caràcter acadèmic, hem donat especial importància al fet que 
el disseny sigui realista en la mesura del possible, i els components que hem 
proposat per la construcció del satèl·lit existeixen al mercat.  
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Overview 
 
The main goal of the present work is to complete the phase A of the design of 
a scientific space mission. The payload of the microsatellite proposed includes 
devices able to measure the effects of space ionizing radiation on unicellular 
euchariotic organisms.   
 
The different factors concerning the main aspects of the satellite design have 
been avaluated, and the components and subsystems required to acomplish 
the scientific requirements and the correct operation of the satellite have been 
identified. In this sense, our first step has been the choice of a suitable orbit for 
the mission, because it determines the design of the different subsystems.  
 
In order to achieve the proposed goals, the satellite must be composed of the 
following subsystems: structure, attitude & orbit control, computation, power, 
thermal control and communications. Each of these subsystems performs a 
particular task, necessary for the full operation of the satellite. These tasks 
have been described in the corresponding chapters of the present document. 
The fact that the design of each subsystem has a direct or indirect effect on the 
design of the rest of them makes the definition process quite nonlinear. When 
convenient, a discussion of the different options previous to the final choice has 
been included in the text. 
 
It is also important to stress the fact that the robustness of the system is 
essential in a space mission, as risks for its success must always be 
minimized. Simplest systems tend to be more robust, and this fact has been 
taken into account for the proposed design. Finally, although this project has a 
clear academic purpose, we have considered the importance of feasibility and 
intended our design to be reasonably realistic and the components proposed 
actually exist in the market.    
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INTRODUCCIÓ 
 
 

Microsatellites are like the hitchhikers of the galaxy — or at least low-Earth 
orbit. Their size permits them to hitch a ride, or piggyback, on a rocket carrying 

a larger spacecraft into orbit. 
— Philip Davies, business development manager at SSTL 

 
 
Com que una missió tripulada a Mart és un projecte cada vegada més factible, 
és important identificar els riscs per als éssers vius que suposaria l’ambient de 
radiació espacial en intervals de temps de l’ordre d’anys. Per començar a 
estudiar aquest problema des del punt de vista estadístic, cosa que requereix la 
seva pròpia naturalesa, caldria conèixer quina seria la probabilitat de 
supervivència i quins els efectes de la radiació sobre generacions successives 
d’organismes simples en funció de paràmetres tals com els diferents tipus 
d’apantallament de la radiació (des del punt de vista de la geometria i dels 
materials), l’òrbita escollida per la missió i el temps de durada d’aquesta.  
 
L’obtenció d’aquesta informació requereix el disseny i implementació de 
missions espacials que es desenvolupin prou lluny dels cinturons de Van Allen 
com per donar una idea raonable dels efectes de la radiació durant un eventual 
viatge a Mart. A més, el temps de vida de la missió ha de ser prou llarg per 
permetre obtenir una estimació raonable dels efectes de la radiació en intervals 
de temps de l’ordre del que duraria tal viatge. A l’EPSC ja s’ha fet un estudi 
teòric previ que va descriure els efectes que cal esperar sobre la supervivència 
de cultius de cèl·lules en diferents òrbites al voltant de la Terra i apantallades 
amb diferents materials1. El present treball proposa el disseny de fase A 
(preliminar, per tant) d’una missió espacial que permetria prendre mesures 
reals relatives a la supervivència cel·lular i ajudaria a millorar els actuals models 
teòrics al respecte. A més serviria per caracteritzar millor els riscs d’una missió 
de llarga durada en òrbita alta i, amb sort, identificar dissenys efectius per 
l’apantallament de la radiació.  
 
Des del punt de vista del cicle de vida d’una missió espacial, podem distingir les 
següents fases principals: 
 
i) la fase d’estudi inicial: inclou la definició bàsica de la missió i de les seves 
components; 
ii) la fase de disseny detallat: consisteix en la fase de descripció detallada de 
les components i, si calgués, de les proves prèvies del nou hardware (HW) i 
software (SW) que es pugui requerir. 
iii) la fase de producció i desenvolupament: consisteix en la construcció del HW 
i SW de terra i d’abord, a més del llançament del satèl·lit o satèl·lits que formin 
part de la missió. 
 
 

                                            
1 TFC "Irradiació d’un satèl·lit en òrbita al voltant de la Terra", Laia Sansalvador 
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Figura I.1 Fases d’una missió espacial segons la nomenclatura de NASA 
 
 
iv) la fase d’operacions i suport. : inclou el funcionament quotidià, el suport i el 
manteniment del satèl·lit i finalment, si cal, la seva ‘‘‘sortida de l’òrbita’’’ i 
recuperació al final de la vida útil del satèl·lit. 
 
Malgrat aquesta classificació general, la divisió i nomenclatura específica de les 
distintes fases d’una missió espacial canvien segons l’organisme a càrrec. Per 
exemple, segons la nomenclatura de NASA, que és la que utilitzarem a aquest 
document, el nostre treball s’emmarca dintre de la prefase A i la fase A. La 
figura I.1 dóna una idea de les fases de la missió segons NASA.   
 
El procés d’anàlisi i disseny d’una missió espacial (SMAD) consta de les 
següents parts generals: una primera part de definició bàsica d’objectius 
(concepció general), una segona part de caracterització de la missió, una 
tercera part d’avaluació de la missió i, finalment, la quarta part, que inclou la 
definició dels requeriments. A la fase de concepció general (veure figura I.2), 
que ens ocupa en aquest document, cal identificar les necessitats de l’usuari 
(en el nostre cas els científics que volen estudiar els efectes de la radiació a 
l’espai) i trobar formes eficients de cobrir les demandes de l’usuari.  
 
En el nostre cas els requeriments científics es resumeixen, com ja hem 
comentat, en la necessitat de prendre mesures dels efectes de la radiació 
sobre diferents generacions d’organismes simples en funció dels diferents tipus 
d’apantallament de la radiació, de l’òrbita i del temps de durada de la missió. 
Nosaltres proposarem una missió basada en aquests requeriments bàsics i 
realitzarem un estudi previ semiquantitatiu del disseny d’un satèl·lit tal que la 
seva càrrega útil consisteixi en una sèrie de reservoris de llevats 
(microorganismes eucariotes a estudiar), un comptador de cèl·lules i un 
seqüenciador d’ADN que permetran prendre mesures de la supervivència 
cel·lular i de les alteracions genètiques dels llevats. El present treball 
contemplarà l’elecció de l’òrbita que considerem més convenient, la descripció 
de l’estructura del satèl·lit, les seves necessitats en quant a consum d’energia, i 
control tèrmic i els requeriments per establir i aprofitar comunicacions entre el 
satèl·lit i Terra per permetre el funcionament de l’aparell i la transmissió de les 
dades d’interès científic.  
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Figura I.2 Elements bàsics d’una missió espacial. 
 
Tot i tractar-se d’una proposta de caràcter acadèmic, el nostre plantejament del 
disseny ha estat realista en la mesura del possible. Minimitzar la massa i el cost 
dels components ha estat un factor que hem tingut en compte per prendre les 
decisions corresponents i, fins i tot, bona part dels components que hem 
considerat per la proposta de construcció dels diferents subsistemes han estat 
tecnologia que ja es troba al mercat.  
 
De fet, d’acord amb la seva massa, el RadSat, que és el nom del satèl·lit que 
hem proposat correspondria a un microsatèl·lit (massa entre 10 i 150 Kg). 
Aquests tipus d’objectes està guanyant importància dintre de la indústria 
aeroespacial gràcies als grans avanços en microelectrònica que s’estan 
produint als darrers anys. A més els microsatèl·lits presenten importants 
avantatges tals com el fet que el temps entre la concepció de la missió i la seva 
implementació és significativament més breu i, sobretot, que el cost de la 
missió (disseny i construcció de l’aparell, llançament,...) es redueix 
dràsticament.  
 
Cal dir que al llarg del projecte no només hem inclòs la descripció dels 
subsistemes definitius, és a dir, tal i com hem considerat que permetien 
optimitzar funcionalitat i seguretat i minimitzar massa, costs i riscs. A més, quan 
ho hem considerat adient, hem descrit i justificat el procés de presa de 
decisions i hem contrastat les diferents opcions que permetien servir una 
determinada necessitat del satèl·lit. De fet, el disseny teòric del satèl·lit ha estat 
un procés no lineal. Prendre una decisió sobre un component afectava el 
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disseny posterior d’altres o, fins i tot, obligava a modificar propostes ja fetes. 
Hem intentat que aquest fet, propi del disseny de missions espacials reals, 
quedi reflectit al present document.  
 
Aquest treball consta de les següents parts. Al primer capítol donem un petit 
resum dels diferents components del satèl·lit i de les interrelacions entre 
aquests per donar una visió general del problema que ens ha ocupat. Als 
següents capítols tractem per separat els diferents subsistemes del satèl·lit i 
donem descripcions més detallades d’aquests. El segon capítol justifica el tipus 
d’òrbita escollit per a la nostra missió, el tercer capítol s’ocupa de l’estructura 
del satèl·lit, el quart capítol tracta el subsistema del control d’actitud, el quint  
capítol tracta el subsistema computació, el sext capítol tracta el subsistema de 
potència, el sèptim el subsistema de control tèrmic, el vuitè el subsistema de 
telecomunicacions i el desè explica els diferents modes de funcionament. 
Finalment presentem les conclusions del nostre treball.   
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CAPÍTOL 1. DESCRIPCIÓ 
 

 
Els satèl·lits són el vehicle espacial per excel·lència. Cada satèl·lit està 
dissenyat per a complir un tipus de missió concret. Això fa que hi hagi una gran 
varietat de formes, mides i sobretot de tipus. Hi ha satèl·lits de comunicacions, 
civils i militars; hi ha satèl·lits científics, experimentals, d’observació i 
exploradors; hi ha satèl·lits espia i meteorològics, entre altres. Però tots els 
tipus segueixen un disseny comú, adaptat a les seves necessitats. 
 
En el nostre cas, la missió principal del satèl·lit que proposem, RadSat, és de 
caracter científic. Volem caracteritzar els efectes de la radiació sobre éssers 
vius unicel·lulars eucariotes a l’espai. En particular estem interessats en els 
efectes de la radiació en òrbita alta al voltant de la Terra, fora de la zona 
d’influència dels cinturons de Van Allen. D’aquesta manera podrem identificar 
els riscs sobre els éssers vius que realitzarien un eventual viatge a Mart.  
 
Con veurem, aquesta necessitat de situar el RadSat en una òrbita alta ens ha 
dut a proposar el punt de Lagrange L4 del sistema Terra Lluna per situar-lo. 
L’elecció de l’òrbita ha determinat la conveniència d’una geometria particular 
per al satèl·lit i els requeriments de potència al subsistema de comunicacions. 
La capacitat d’aquest últim, a més, ha estat determinada per les necessitats en 
la transmissió de dades entre el satèl·lit i la Terra.  
 
Aquests són només alguns exemples de les interrelacions entre el 
funcionament dels diferents subsistemes que composen el satèl·lit . De fet, com 
veurem al llarg del document, el disseny d’un satèl·lit és un procés no lineal. 
Freqüentment cal prendre decisions que aparentment afecten un dels 
subsistemes, però que acaben afectant el disseny d’altres parts del satèl·lit. En 
alguns casos, inclús, les restriccions en el disseny d’un subsistema obliguen a 
redefinir altres que s’havien donat com vàlids. Aquesta complexitat, que afecta 
també a les missions reals, es veurà reflexada al present document. Donat que 
aquest fet pot donar un cert grau de confusió al text, en aquest capítol farem 
una descripció general del satèl·lit, de cada subsistema i de les interrelacions 
entre ells, i deixarem els capítols següents per descriure cadascun amb més 
detall.       
 
L’objectiu d’aquest treball és, tal i com hem explicat, realitzar el disseny de fase 
A d’un satèl·lit per a complir els requisits científics imposats per la missió. El 
nostre document de descripció bàsica del disseny mostra el funcionament 
global, l’estructuració dels diferents subsistemes i la descripció d’aquests 
subsistemes. 
 
Per a realitzar el disseny és necessari prendre una sèrie de decisions i 
consideracions. En aquest capítol s’exposaran les diferents solucions 
proposades per als diferent problemes que ens hem trobat. 
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1.1. Plantejament inicial  
 
Per poder dur a terme el disseny del satèl·lit, primerament, és necessari saber 
3 coses:  
 

• Què volem fer amb el satèl·lit? 
• On ho volem fer? 
• Com ho volem fer? 

 
En aquest apartat respondrem a aquestes preguntes de manera general i 
dedicarem els següents capítols a justificar amb més detall la segona i, 
sobretot, la tercera pregunta.   
 
 
1.1.1. Què volem fer amb el satèl·lit? 
 
La primera tasca a fer fou identificar el tipus de missió a realitzar. El que es 
pretenia era estudiar l’efecte de la radiació en la mutació del ADN dels llevats 
en òrbita alta al voltant de la Terra i en escales de temps de l’ordre d’anys. 
 
Per realitzar-ho eren necessaris 2 instruments: 
 

• un seqüenciador d’ADN 
• un comptador de cèl·lules 

 
Aquests instruments es denominen “càrrega útil” i l’objectiu del satèl·lit és 
assegurar el seu correcte funcionament, la recepció i l’emissió de les dades 
experimentals obtingudes. A l’apèndix A es dóna una descripció detallada dels 
instruments de la càrrega útil i es proposa dos instruments en concret, ja 
disponibles al mercat. El fet que sigui tan interessant enviar a l’espai 
instruments com aquests està relacionat amb que només en els últims anys 
s’ha començat a desenvolupar la tecnologia que els permet treballar de manera 
prou automatitzada. Per altra banda, la possibilitat cada dia més real d’un 
viatge a Mart obliga a plantejar-se la necessitat de conèixer els riscs sobre els 
possibles viatgers i, per tant, dóna sentit pràctic a la missió proposada.   
 
 
1.1.2. On ho volem fer? 
 
Un cop resposta la primera pregunta, s’havia de decidir quin era el millor lloc 
per realitzar l’experiment.  
 
En aquest punt s’havia d’arribar a un compromís. La naturalesa de l’experiment 
requeria un entorn de radiació lliure, aïllat de qualsevol interferència degut, 
generalment, a cossos celestials, i particularment a la Terra. Sobretot calia 
aïllar-se dels anomenats cinturons de Van Allen per evitar, per una banda, els 
efectes dels protons i electrons atrapats a les línies del camp magnètic terrestre 
(que no estarien presents en bona part d’un viatge a Mart) i, per altra banda, 
l’apantallament que aquest podia fer de la radiació procedent del Sol i d’altres 
estrelles (que sí afectaria els tripulants en la major part d’un viatge a Mart). A la 
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figura 1.1 es mostra un tall transversal dels cinturons de Van Allen amb la 
densitat d’electrons amb energies superiors a 5 MeV. 
 
Ha quedat justificada la necessitat d’escollir una òrbita alta al voltant de la Terra 
però, per altra banda, com més ens allunyem de la Terra més complex es torna 
el disseny del satèl·lit. 
 
Desprès d’un petit estudi dels diferents tipus d’òrbita, analitzant els avantatges i 
els inconvenients, varem decidir ubicar el satèl·lit en una òrbita estacionària al 
voltant del punt  Lagrangià L4 del sistema Terra – Lluna. Situat a una distància 
d’uns 384.400 Km, ofereix bàsicament, un entorn de radiació lliure, una bona 
estabilitat orbital i una cobertura d’unes 10 hores diàries.  
 
 

 
 
Fig 1.1 Perfil dels cinturons de Van Allen: densitat d’electrons amb energies 
més grans que 5 MeV segons el modelo AE8-MAX de NASA (a un màxim 
d’activitat solar). 
 
 
Com podrem observar durant el projecte, aquest tipus d’òrbita simplifica el 
disseny del satèl·lit. 
 
 
Un cop ubicats a l’espai, començava la feina de disseny. Respondre breument 
a la pregunta ‘Com o volem fer’ ens ocuparà la resta del capítol. 
 
 
1.2. Concepció del satèl·lit 
 
La primera decisió important fou escollir el tipus de satèl·lit. De les dos opcions 
possibles, estabilitzat a 3 eixos o “spinner”, varem triar l’spinner, ja que aquest 
tipus ofereix una sèrie de facilitats en diferents subsistemes. 
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Les figures 1.2 i 1.3 mostren, respectivament, el satèl·lit GAIA de l’ESA que és 
un exemple d’spinner i el LANDSAT de la NASA que és un exemple de satèl·lit 
estabilitzat a 3 eixos. 
 
 
 
  
 
 
 

  
    
   

  
 
 
 
Fig. 1.2 Representació del satèl·lit GAIA, de l’ESA, com exemple de satèl·lit 
spinner 
 
    

          

 
Fig.1.3 Representació del satèl·lit LANDSAT, de NASA, com exemple de 
satèl·lit estabilitzat a tres eixos 

 
 

Un cop decidida la forma, s’havia de definir els requisits de la missió i identificar 
els diferents subsistemes encarregats de complir-los. El disseny de satèl·lits té 
la peculiaritat que segueix un esquema fix. Està format per la càrrega útil, i els 
diferents subsistemes necessaris per fer possible la missió. 
 
Per al nostre disseny són necessaris els següents subsistemes: 
 

• Subsistema de potència 
• Subsistema de comunicacions 
• Subsistema de control tèrmic 
• Subsistema de control d’actitud i òrbita (AOCS) 
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• Subsistema de computació 
• Subsistema d’estructura 

 
En el següent diagrama de blocs (figura 1.4) es mostra un esquemadels 
diferents components que formen el disseny d’aquest satèl·lit: 
 

 

 
 

Fig 1.4 Components del disseny del satèl·lit 
  
 
Hi ha subsistemes en els quals els seus dissenys es veuen afectats per la 
forma cilíndrica del satèl·lit.  
 
Els subsistemes més sensibles a canvis són els següents: 
 

 
Fig 1.5 Subsistemes dependents de l’estructura 
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Tot i que, pel general, tot els subsistemes en algun moment han tingut en 
compte la forma cilíndrica del satèl·lit, els subsistemes, anteriorment esmentats, 
són els més afectats en el seu disseny. En els diferents capítols es veurà com 
afecta aquest fet al disseny. 
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CAPÍTOL 2. ÒRBITA 

 

Sense cap mena de dubte, l’elecció de l’òrbita és el pas més determinant del 
disseny de fase A degut al seu profund impacte en el procés. No només afecta 
al satèl·lit directament a través del medi ambient espacial que trobarà una 
vegada en òrbita, sinó que també imposa restriccions i condicionants en funció 
del vector de llançament escollit. 
 
En el nostre cas, l’experiment proposat com a càrrega útil condiciona fortament 
el tipus d’òrbita; si es desitja exposar mostres biològiques al camp de radiació 
interplanetari resulta essencial que situem el satèl·lit fora dels cinturons de Van 
Allen, que modifiquen substancialment l’espectre de radiacions rebut. 
 
La consideració anterior ens obliga a situar el satèl·lit RadSat a gran distància 
de la Terra. Per això existeixen diverses opcions: 1- una òrbita interplanetària 
normal, 2- situar el satèl·lit en un punt de libració del sistema Sol-Terra, i 3- 
situar-lo en un punt de libració del sistema Terra-Lluna. 
 
Malgrat que la primera opció sembla la més convenient, té el desavantatge de 
que amb el temps la distància que separa el satèl·lit de la Terra augmentarà de 
manera molt significativa, el que posarà problemes al sistema de 
comunicacions, i en fases de conjunció del satèl·lit amb el Sol les farà 
impossibles. En conseqüència les hem descartat. 
 
Els punts de libració del sistema Terra-Sol són més adients, ja que la distància 
es manté fixa. Els punts d’equilibri estable (L4 i L5) estan a una unitat 
astronòmica de la Terra (uns 150 milions de quilòmetres), el que fa que les 
comunicacions siguin més complexes. El punts d’equilibri L1 i L2 donen 
problemes de control de l’òrbita –no són estables– i de comunicacions, 
especialment el interior, ja que el satèl·lit es troba directament davant del Sol. 
 
Finalment ens queden els punts de Lagrange del sistema Terra-Lluna. Per una 
banda estan pràcticament tot el temps fora dels cinturons de radiació de la 
Terra (excepte quan la magnetocua del camp terrestre), i per tant exposat 
directament al medi ambient interplanetari. Per una altra banda, els punts 
d’equilibri estables L4 i L5 estan situats a només 385 000 km de la Terra, el que 
fa molt més fàcil la comunicació que en el cas del sistema Sol-Terra, i sent 
estables fan molt més senzill el control d’òrbita. A més, els fluxos de radiació 
deguts a cossos propers (la Lluna i la Terra) són menyspreables en comparació 
al flux de radiació solar, com es veurà al capítol dedicat al subsistema de 
control tèrmic. A més, l’escassetat d’eclipsis fa que el medi ambient tèrmic sigui 
molt estable. 
 
En quant a les comunicacions, el moviment del satèl·lit RadSat pel cel és molt 
lent: la visibilitat és de vàries hores cada dia des de qualsevol localització 
terrestre, tret de les latituds més elevades; per tant, el data rate pot ser 
raonablement petit per acomodar el volum de dades previst. Això es tractarà 
més endavant en el capítol dedicat al subsistema de comunicacions. 
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 Figura 2.1   Esquema de la posició dels punts de Lagrange. 
      La massa groga seria la Terra i la blava la Lluna. 
. 
 
Les pertorbacions orbitals seran petites, dominant les produïdes pel Sol, 
seguides de les pertorbacions jovianes. Malgrat tot, no sembla que cap d’elles 
hagin de constituir un problema considerable de control orbital. 
 
Estant tant lluny de la Terra, el satèl·lit, i les seves mostres estaran lliures de 
l’efecte d’ombra que el nostre planeta causa en el camp de radiació, bloquejant 
la que arriba des de la direcció que va des de la Terra cap al satèl·lit. A més, 
seria fàcil orientar correctament el satèl·lit per tal d’exposar-lo al camp de 
radiació desitjat. 
 
Cal fer esment d’un possible problema relacionat amb l’entorn dels punts de 
Lagrange Terra-Lluna. Els punts estables L4  i L5 estan ocupats per núvols poc 
densos de pols interplanetària, anomenats núvols de Winiarski, que poden 
afectar les característiques òptiques (i per tant els paràmetres de control tèrmic 
passiu) del satèl·lit. No obstant, degut a la extrema dilució de la pols, creiem 
improbable que pugui afectar a la nau. 
 
Un problema derivat d’aquesta elecció orbital és que no hi ha pràcticament 
possibilitats d’un llançament en piggyback. El número de satèl·lits que estan 
destinats als punts de Lagrange estables del sistema Terra-Lluna és massa 
petit. Per tant, seria necessari adquirir els drets de llançament amb un coet 
portador de mitjana potència, el que representa un cost considerable. Això ens 
permet relaxar en part els requeriments exigits per un llançament com a 
càrrega secundària, com és el llançament inert, i les fortes restriccions en 
massa i, sobre tot, volum. 
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CAPÍTOL 3. SUBSISTEMA D’ESTRUCTURA 
 

 
3.1. Requisits 
 
L’estructura d’un satèl·lit és un dels subsistemes bàsics, i malgrat tot la seva 
importància sovint es veu minimitzada. La responsabilitat del subsistema 
d’estructura és mantenir la integritat del satèl·lit durant totes les fases de la 
missió; per tant, és durant la fase de llançament quan es veu sotmesa a les 
condicions més extremes. Tanmateix, també a l’espai els cicles 
d’il·luminació/eclipsi fan que les estructures dels satèl·lits pateixin un desgast 
continu. D’altra banda, al seu interior s’allotgen els diferents components que 
formen la resta dels subsistemes i, en conseqüència, l’ordre i posició d’aquests 
components també s’estudiarà en aquest capítol. 
 
Al ser, el nostre, el disseny d’un microsatèl·lit tenim una limitació en pes de 150 
kg que no es deu sobrepassar.  En aquest capítol veurem la massa total del 
satèl·lit RadSat i com es distribueix entre els diferents subsistemes i càrrega 
útil. A l’hora, la limitació total en la massa fa que s’hagin de complir els 
requeriments amb una massa estructural tan petita com sigui possible. 
 
 
3.2. Disseny de l’estructura 
 
3.2.1. Forma i volum 
 
Com hem anunciat a la descripció, la forma elegida per a l’estructura del 
satèl·lit és cilíndrica, ja que hem escollit una configuració del satèl·lit de tipus 
“spinner” com la més apropiada per a la missió. 
 
Al ser de forma cilíndrica, tindrà unes dimensions de 1,2 m de diàmetre i 1,8 m 
de llargada. Amb aquestes mides obtenim un volum interior que ens permet 
embarcar tots els components. El volum s’extrau de la següent equació: 
 

lrV 2π=           (3.1) 
 

On r és 0,6 m i l 1,8 m. 
 
Amb aquestes dades obtenim un volum interior de: 

 
V =  2,04 m3 
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3.2.2. Material i massa 
 
Un cop sabem la forma de l’estructura del RadSat hem de seleccionar el 
material del qual estarà feta la carcassa del satèl·lit. 
 
Per a aplicacions espacials els materials per estructures més utilitzats són 
l’alumini, l’acer, els aliatges resistents a la calor, el magnesi, el titani i les 
resines compostes. Aquests materials es troben classificats en diversos 
estàndards degut al seu freqüent ús en missions. Pels nostres requeriments,  
una estructura d’alumini és la més adient tant en propietats com en cost. 
 
L’alumini escollit és el 6061-T6, que té les següents característiques: 
 

- Densitat (ρ): 2,71×103 kg/m3 
- Mòdul de Young (E): 68×109 N/m2 
- Elongació (e): 10% 
- Coeficient d’expansió tèrmic (α): 22,9×10–6 /ºC 

 
 
Per poder calcular la massa de l’estructura és necessari decidir un gruix (g), per 
al nostre cas 2 mm. Així, doncs, aplicant la següent fórmula trobarem la massa 
de la paret corba del cilindre: 
 
 

ρπ glrm 2=            (3.2) 
 
On g és 0.002 m  
 
La massa de la paret és per tant de: 
 

m = 36,6 kg 
 

Per completar la massa de l’estructura falten dues tapes, inferior i superior, del 
mateix gruix. Per calcular-ho utilitzarem la següent fórmula: 
 

ρπ grm 22=           (3.3) 
 

La massa de les dues tapes és de: 
 

m = 12,3 kg 
 

Així, obtenim una massa de l’estructura total de 49 kg, aproximadament, que 
equival a un terç de la massa total del satèl·lit. Això està per sobre dels valors 
estàndard trobats habitualment, per lo que en una nova iteració seria 
aconsellable fer un anàlisi estructural per tal d’identificar maneres de reduir la 
massa –per exemple deixant una armadura en forma de costelles i connectors 
que preservi les propietats requerides reduint la massa. 
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3.3. Distribució dels components 
 
La distribució dels components a l’interior del xassís serà escalonada. Els blocs 
formaran una pila al llarg de l’eix transversal del satèl·lit. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Forma del microsatèl·lit (spinner) 
 
 
Aquesta distribució afavoreix la connexió entre components i l’estabilitat del 
satèl·lit. 
 
3.3.1. Connexions 
 
Les connexions entre els components es realitzen mitjançant dos busos, el de 
dades i el de potència. Els dos busos tenen la mateixa estructura, un troc 
principal i els connectors que es dirigeixen cap a cada component. Aquesta 
distribució en forma de pila facilita l’aïllament dels busos i les connexions dels 
components. També minimitzem la massa de connectors i d’estructures de 
suport del cablejat. 
 
 
3.3.2. Estabilitat 
 
Per obtenir una bona estabilitat cal avaluar els moments d’inèrcia del satèl·lit. Al 
ser del tipus spinner ens interessa que el moment principal d’inèrcia màxim 
sigui al llarg de l’eix transversal i que els altres dos moments dels 2 eixos 
restants siguin iguals i de valor sensiblement inferior al primer moment. 
D’aquesta manera obtenim rigidesa giroscòpica, el qual simplifica notablement 
els requeriments sobre el sistema de control d’actitud.   
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3.4. Resum de masses i dimensions 
 

 
 

Fig. 3.2 Distribució de components 
 

Llegenda i codi de colors de la figura 3.2 
 

• Bloc de computació 
• Bloc de comunicacions 
• Contador 
• Unitat de distribució 
• Bateria 
• Giroscopis 

 
Taula 3.1 Resum de masses i dimensions 
 

 
Component 

Número 
d’unitats 

Dimensions 
 (cm) 

Massa 
(Kg) 

Bloc comunicacions 
Transmissor + receptor 

1 50 X 15 X 10 4 

Bloc de computació 
Processador + memòria 

1 33 X 33 X 6 2,5 

Giroscopi 2 24 ø X 9 9,4 
Panell solar 1 - 1,85 
Bateria 1 30 X 30 X 20 3,5 
Unitat de distribució 1 50 X 30 X 10 3 
Xassís 1 - 49 
Antenes 1 AGE + 2 AGB - 5,6 
Seqüenciador 1 80 X 40 X 40 6 
Contador 1 31 X 11 X 9 4 
Altres - - 2,1 
Massa total (Kg) - - 91 
Massa total (Kg) 
Marge del 10% 

- - 100 
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CAPÍTOL 4. SUBSISTEMA DE CONTROL D’ACTITUD 
  
 
4.1. Requisits del subsistema de control d’actitud 
 
L’elecció d’una òrbita al punt de Lagrange L4 del sistema Terra-Lluna ha estat 
determinada per l’estalvi en el control d’òrbita que implica l’elecció d’un punt 
d’equilibri estable i, com a conseqüència, l’estalvi en massa, volum, tràfic de 
dades i potència requerida. 
 
La configuració de l’actitud en aquest cas es denomina nadir, és a dir, la 
disposició del satèl·lit RadSat és tal que sempre apunta cap a la Terra, tal i com 
indica la figura 4.1. Pel que fa al marge d’error d’apuntat, hem considerat que 
no és crític. Amb un marge d’uns ± 10º és suficient per als requeriments 
exposats. 

 
Fig. 4.1 Configuració de l’actitud tipus nadir 

 
 
 
4.2. Arquitectura del subsistema d’AOCS 
 
La forma cilíndrica del satèl·lit afecta de forma considerable el disseny del 
subsistema d’AOCS. Ja que el satèl·lit és del tipus spinner sofrirà una rotació 
contínua al voltant del seu eix principal (veure figura 4.1). Degut a aquest fet 
només ens caldrà controlar l’actitud dels dos eixos secundaris. 
 
Per saber si l’actitud del satèl·lit és la correcta és necessari conéixer l’actitud 
relativa del satèl·lit respecte a la Terra. Ja que la distància a la Terra és prou 
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gran com per què els efectes del seu camp magnètic siguin negligibles, per 
poder conéixer l’actitud només disposem de dues opcions. La primera opció 
consisteix en determinar on està situat el satèl·lit i com està orientat respecte a 
la Terra  mitjançant les estrelles. I la segona opció és detectar la Terra i saber 
com està orientat el satèl·lit respecte a ella. A l’apartat d’elements del disseny 
discutirem quina opció resulta més convenient. 
 
Un cop sabem la posició del satèl·lit RadSat relativa a la Terra, ens hem de 
moure per complir el marges de precisió requerits per a la missió. Com hem 
comentat, hem de poder controlar dos eixos. Per fer-ho utilitzarem dos 
giroscopis. Per motius de funcionament dels giroscopis necessitarem actuadors 
secundaris i com a tals utilitzarem motors de monopropalent catalític. 
 
 
4.3. Components del subsistema d’AOCS 
 
L’estructura que formen els diferents components del subsistema d’AOCS 
segueixen un model de blocs com aquest (figura 4.2): 
 
 

 
 
 

Fig 4.2 Diagrama de blocs del subsistema d’AOCS 
 
 
El processador és l’encarregat de calcular els ajustos necessaris que hauran de 
realitzar els giroscopis per obtenir l’actitud correcta. Tot seguit es descriuran les 
característiques dels diferents components del diagrama. 
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4.3.1. Sensor 
 
De les dues opcions disponibles (orientació amb les estrelles o amb la Terra 
com a referència), determinar l’actitud del satèl·lit detectant la Terra i considerar 
la nostra orientació relativa és la més apropiada. Permet que s’acompleixen els 
requisits d’apuntat i, amés, el sensor és més rentable en pes, consum, esforç 
de computació i econòmicament. 
 
El sensor elegit és denomina sensor d’horitzons i té una precisió de ± 1º. El 
sensor envia les dades obtingudes al processador per tal d’accionar els 
giroscopis. 
 
L’altra opció (orientació relativa a les estrelles) utilitza un sensor del tipus “star 
trackers”. Aquests sensors s’orienten mitjançant mapes de les estrelles. Tot i 
que tenen una precisió excel·lent, d’unes dècimes de grau, no és l’opció més 
rentable per al nostre disseny. 
 
El sensor de Terra té les següents característiques: 

• Precisió: ± 1º 
• Potència requerida: 50 mW 
• Voltatge de funcionament: 12 V 
• Massa: 0,1 kg 

 
 
4.3.2. Giroscopi 
 
Els giroscopis són els elegits per a moure el satèl·lit fins a corregir la seva 
actitud respecte a la Terra. El principi de funcionament és provocar un moment 
de força al voltant del seu eix mitjançant el moviment de rotació del giroscopi. 
 
Els giroscopis tenen molts desavantatges, com les pèrdues en la rotació, 
l’elevada massa i el consum d’energia, però, són necessaris. Un altre 
desavantatge afegit és  l’excés de càrrega. Durant el funcionament és possible 
que el giroscopi arribi a la velocitat màxima de funcionament. Si això passa, es 
pot perdre el control d’actitud ja que en tal cas no és possible provocar més 
moment. 
 
Per solucionar-ho, hem de procurar frenar el giroscopi i, per evitar el canvi de 
moment, hem d’aplicar un moment contrari. Per fer-ho equiparem el satèl·lit 
amb dos motors de combustió de monopropalent catalític. Aquests motors són 
adients degut al baix pes i baix consum. S’activaran durant el període de 
descàrrega dels giroscopis. 
 
Les característiques principals dels giroscopis comercialitzats per l’empresa 
Surrey Satellites Limited són les següents: 
 

• Massa: 4,7 kg 
• Potència mitja requerida: 16 W 
• Dimensions: 24 cm diàmetre, 9 cm altura 



20  Disseny del bus d’un satèl·lit científic 

Per tal de descarregar els giroscopis cal fer servir algun sistema de propulsió. 
Donat que els requeriments son poc elevats, podem fer servir motors simples, 
com els monopropelents de dissociacio catalitica d’hidrazina. Uns valors 
orientatius per aquest motor  són els seguents (Larson & Wertz, 1999): 
  

• Massa: 0.3 kg 
• Impuls especific: 215 s 
• Impuls: 10–15 N 

 
 
 
4. 4. Consideracions 
 
En aquest apartat és pot afegir que en cas de que el sensor d’horitzons no 
funcioni correctament, es pot aprofitar l’enllaç de dades per optimitzar l’actitud 
del satèl·lit. El funcionament es basa en rastrejar la senyal de l’estació de terra i 
comparar la qualitat de l’enllaç en les diferents posicions fins a trobar el màxim. 
En cas de necessitat és un recurs possible i una bona solució de contingència. 
 
Finalment presentem una taula-resum dels components del subsistema 
d’AOCS. 
   

Taula 4.1. Components del subsistema d’AOCS 
 

Component 
Número 
d’unitats 

Potència total 
consumida (W) 

Massa total (kg) 

Sensor d’horitzons  1 0.05 0,1 

Giroscopi 2 32 9,4 

Motors de 
combustió 

2 - 0,6 

Potència total (W) - 32,05 - 

Massa total (Kg) - - 11,1 Kg 
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CAPÍTOL 5. SUBSISTEMA DE COMPUTACIÓ 
 
 
5.1. Requisits del subsistema de computació 
 
El subsistema de computació es l’encarregat de realitzar els càlculs necessaris 
i gestionar el correcte funcionament dels diferents subsistemes mitjançant una 
sèrie de comandes i instruccions. 
  
Tot seguit es descriuran les funcions que ha de realitza el  subsistema de 
computació per a cada subsistema del satèl·lit RadSat: 

 
 
• Telecomunicacions 

   
  - en recepció: emmagatzemar i executar les comandes 
  rebudes. 

- en transmissió: activar el transmissor i proporcionar-li les 
dades de la memòria. 

 
 

• Potència 
   

Avaluar l’estat de càrrega de les bateries, redistribuir la 
potència generada per a carregar-les, si s’escau.   

 
 

• AOCS 
   

Calcular la correcció d’actitud segons indiqui el sensor 
d’horitzons i variar la velocitat de rotació dels giroscopis per 
corregir l’actitud.  

 
 

• Control tèrmic 
 

Comparar la informació dels sensors i activar els radiadors 
per augmentar la temperatura interior. 

 
 

• Càrrega útil 
   

Reconstruir (seqüenciar) l’ADN de la mostra analitzada i 
comprimir-la fent servir algun dels algorismes estàndard. 
Emmagatzemar correctament les dades de l’experiment a 
la memòria fins transmetre-les.  
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Com es pot observar, el subsistema de computació actua com a element d’unió 
entre els subsistemes; així doncs, la seva feina principal és la de gestionar les 
dades que s’utilitzen per al correcte funcionament de la missió. Cal recordar 
que, en les missions espacials, és molt important la robustesa i la seguretat de 
tots els components i, en especial, del bloc de computació. 
 
 
5.2. Arquitectura del subsistema de computació 
 
Avui en dia, el subsistema de computació es comunica amb els altres 
subsistemes mitjançant un bus. Aquesta configuració ofereix més seguretat i 
robustesa que les configuracions en estrella o en cua. 
 
Com que tot està comunicat, hem de definir un patró únic per a poder 
intercanviar dades entre els diferents subsistemes correctament. Per evitar 
problemes de compatibilitat entre components es necessari utilitzar protocols 
TCP/IP. Un clar exemple d’intercanvi amb protocols TCP/IP és internet. 
 
 
5.3. Components del subsistema de computació 
 
El subsistema de computació està format bàsicament pel processador i per la 
memòria. Però, com hem vist la funció de nexe que realitza el processador, 
també són molt importants els ports i la circuiteria.  
 
Sense aquests 4 components no es podria realitzar una configuració en bus de 
dades robusta i segura. La distribució segueix un diagrama de blocs com 
aquest: 
 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Diagrama de blocs del subsistema de computació 
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5.3.1. Processador 
 
El processador és el cervell del satèl·lit. És l’encarregat d’executar les 
instruccions, prèviament programades, necessàries per al correcte 
funcionament de la missió.  
 
A l’hora de programar el processador hi ha que tenir en compte totes les 
situacions possibles que poden succeir durant el transcurs de la missió. Un 
error de programació pot causar la pèrdua d’algun subsistema o, fins i tot, del 
satèl·lit. El llistat d’instruccions es pot actualitzar, a mesura que es 
descobreixen errors, mitjançant els enllaços de dades. 
 
La capacitat de càlcul que se li exigeix és petita, però, com ja hem comentat, no 
es pot permetre errors. 
 
En l’actualitat existeixen processadors comercials que s’adapten a les nostres 
necessitats. Aquestes són les seves característiques més importants.  
 
 
Llista de característiques: 

• Freqüència d’operació: fins a 25 MHz 
• Voltatge de funcionament: 28 V 
• Velocitat del bus: 10 Mbps 
• Potència requerida: 7,5 W 
• Massa: 1,7 Kg 
• Dimensions: 33 X 33 X 3 cm 

 
 
5.3.2. Memòria 
 
La memòria s’encarrega d’emmagatzemar les dades que utilitzarem en 
posteriors operacions. La seva funció principal és emmagatzemar les dades 
provinents de l’experiment, ja que aquestes representen quasi la totalitat de 
dades que hi ha que transmetre. 
 
La memòria està dimensionada per poder recollir informació de 30 mostres, 
que equival a unes deu setmanes de funcionament. Ens interessa 
sobredimensionar la memòria per dues raons.  
 
La primera és que, pel que fa a volum i consum, no hi ha gaire diferència entre 
diferents capacitats. La segona, i més important, és que si hi ha un error en les 
telecomunicacions, podem seguir realitzant l’experiment durant el temps que 
tardi a omplir-se la memòria. Unes 10 setmanes. També disposarem d’aquest 
temps per poder solucionar l’error.   
 
Per a la nostra missió, les característiques que ha de tenir la memòria són les 
següents. Com en el cas del processador, també existeixen al mercat bateries 
que ens interessen per als nostres requisits. . 
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Llista de característiques: 
 

• Capacitat: 500 Mb 
• Velocitat: fins a 20 Mbps 
• Voltatge de funcionament: 28 V 
• Potència requerida: 9 W 
• Massa: 0,8 Kg 
• Dimensions: 33 X 16 X 3 cm 

 
 
Taula 5.1 Components del subsistema de computació. 
 

 

Component 

Potència total 
consumida (W) 

Massa total  

(kg) 

Processador 7,5 1,7 

Memòria 9 0,8 

Potència total (W) 16,5 - 

Massa total (Kg) - 2,5 
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CAPÍTOL 6. SUBSISTEMA DE POTÈNCIA 

 

6.1 Requisits de potència del satèl·lit 
 
El subsistema de potència és l’encarregat de produir, emmagatzemar, distribuir 
i controlar l’energia elèctrica que el satèl·lit necessita pel seu funcionament. Els 
requisits d’energia del satèl·lit estan determinats per les seves demandes de 
potència mitjana i potència màxima, pel tipus d’òrbita que seguirà i pel temps 
de vida desitjat per a la missió. Com veurem, unes plaques solars que puguin 
subministrar 250 W de potència i un sistema de bateries addicional seran prou 
per mantenir el satèl·lit proposat en funcionament. 
 
En quant als requisits de potència cal tenir en compte els de la càrrega útil 
(seqüenciador i comptador de cèl·lules), i de la resta de subsistemes del 
satèl·lit. La següent taula mostra els requisits de potència del RadSat i la 
durada estimada. 
 
Taula 6.1. Requeriments de potència 
 
 

Subsistemes \  
càrrega útil 

Potència requerida 
(W) 

Durada  
(minuts) 

Càrrega útil 150 180 

Comunicació 7,5 20 

Control d’actitud 32,05 constant 

Control tèrmic 16,5 180 

Computació 16,5 constant 

Potència màxima (W) 222,55 - 

Potència mínima (W) 48,55 - 

 
 
Com que hem proposat una òrbita a un punt d’equilibri estable del sistema 
Terra-Lluna, el satèl·lit només necessitarà petites quantitats d’energia per 
mantenir-se en l’actitud desitjada. A més es pot considerar que estarà 
constantment il·luminat pel sol excepte durant escassos intervals d’eclipsis 
d’unes poques hores de durada i, per tant, l’energia per operar podrà ser 
subministrada per les plaques solars de manera pràcticament contínua si 
aquestes són dimensionades de manera adequada. Per cobrir les necessitats 
de potència durant les fases d’eclipsi i durant possibles situacions de demanda 
extra d’energia es disposarà d’una bateria de Li-ion que pugui subministrar una 
potència igual a la de les plaques fotovoltaiques il·luminades. 
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Finalment cal tenir en compte que l’eficiència de les plaques solars disminuirà 
amb el temps i, com que no cal esperar que les necessitats de potència del 
satèl·lit canviïn, fixarem que la potència subministrada al final de la vida útil del 
satèl·lit (EOL power) sigui igual o més gran que els mínims de potència 
necessaris pel seu funcionament. 
 
 
6.2. Arquitectura del subsistema de potència 
 
La geometria del satèl·lit, un cilindre de 1,2 m de radi i 1,8 m d’altura, ens 
permet aprofitar la seva superfície corbada per disposar plaques fotovoltaiques 
que subministrin la potència de 250 W requerida pel seu funcionament. Com 
hem vist, per fer un sistema robust, a més d’aquestes plaques cal incloure una 
bateria de 250 W per poder superar els pics de demanda o períodes d’eclipsi 
on les plaques són inutilitzables.  
 
El subsistema de potència ha de ser capaç d’alimentar els diferents 
subsistemes i la càrrega útil (seqüenciador i comptador) mitjançant busos. Com 
que la majoria dels components operen a un voltatge de 28 V, els busos 
d’alimentació seran de 28 V i s’introduiran conversos pels components que així 
ho requereixin. 

 
 

6.3. Components del disseny del subsistema de potència 
 
L’estructura del subsistema de potència segueix un model de blocs com 
aquest: 
 

 
 

Fig 6.1 Diagrama de blocs del subsistema de potència 
 

 
A continuació detallarem les característiques de cadascuna de les components 
del diagrama. 
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6.3.1 Panells solars 

 
Per al disseny dels panells solars cal tenir en compte la potència requerida per 
al  funcionament del satèl·lit RadSat. Per mantenir una potència al final de la 
missió (EOL) de 230 W i una potència al principi de la missió (BOL) de 250 W 
cal un panell solar de 2.2 m2 de tecnologia multijunció InGaP/GaAs/Ge.  
 
Les plaques solars permeten transformar l’energia arribada del sol en energia 
elèctrica mitjançant l’efecte fotoelèctric. Les característiques principals de les 
cèl·lules fotovoltaiques que constitueixen les plaques son les següents: 
 

• Eficiència: 27,5 % ( a 28º C ) 
• Degradació per any (amb un flux de 1E15 e-/cm2) del  4 %   

 
Per al disseny del panell solar s’ha tingut en compte la potència completa 
requerida per la missió. La potència excedent s’utilitzarà per recarregar les 
bateries, o bé, es radiarà a l’espai. 
 
Les característiques principals del panell són les següents: 
 

• BOL: 250 W 
• EOL: 230 W 
• Superfície total 2,2 m2 

• Superfície aparent 0,7 m2 

• Massa: 1,85 Kg 
• Densitat de potència solar (S): 1367 W/m2 

 

Per calcular la superfície (A) necessària utilitzarem la densitat de potència solar 
(S), el rendiment de les plaques (ρ) i la potència que volem (P). 

 

     

A=
P

S ρ
                                                (6.1) 

 
 
Degut a la forma cilíndrica del satèl·lit la superfície útil de les plaques és 1/π de 
la superfície total. Aquest fet  permet un aprofitament del panell  baix, però ens 
assegura il·luminació solar constant.    
 

6.3.2 Bateria 

 
Per a cobrir la generació d’energia que es necessita per part del satèl·lit RadSat 
durant fases de demanda extra d’energia i durant els eclipsis cal disposar d’un 
sistema que funcioni a més o en lloc de les plaques solars. Hem proposat una 
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bateria de Li-ion de 9 Ah que podrà recarregar-se durant les fases de la missió 
on no sigui necessària tota la potència del panell. 
 
Aquests tipus de bateria s’utilitzen per a missions espacials lluny de la Terra. 
Ofereixen una relació de potència / massa molt bona per als requisits que es 
demanen. 
 
Les característiques principals de la bateria són les següents: 
 

• Li-ion 
• Període d’eclipsis de 3 hores 
• Potència requerida: 250 W 
• Capacitat: 9 Ah 
• Massa: 3,5 Kg 
• Dimensions: 30x30x20 cm 

 
Amb aquestes característiques el satèl·lit pot sobreviure en períodes d’eclipsi 
llargs, d’unes 3 hores com és el nostre cas. 
 

6.3.3. Unitat de distribució 

 
Aquesta component està formada per la unitat de control de càrrega, la unitat 
de comandes i telemetria embarcada, el bus de bateries embarcat i el control 
de càrrega embarcat.  

 
Fig. 6.2 Diagrama de blocs de la unitat de distribució 

 
La unitat de distribució és l’encarregada de gestionar la potència procedent del 
panell solar. Té com a objectiu carregar les bateries i proveir de potència els 
diferents components mitjançant el bus de potència.  El bus és regulat a una 
tensió de 28 V i transporta una potència de 250 W. 
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La unitat de distribució està formada per quatre components: 
   

• Unitat de control de càrrega (Charge Control Unit/Board -CCU/CCB): 
 

Les funcions principals del CCU/CCB són controlar l’energia elèctrica que ens 
proporcionen les plaques solars i controlar l’estat de càrrega de les bateries. 
També envia l’estat de càrrega com a dada telemètrica. El CCU/CCB pot 
incorporar reguladors de voltatge i conversos DC-DC. 

 
• Bus de bateries embarcat (Battery Bus Board -BBB): 

 
El BBB serveix per connectar la unitat de control de potència amb les bateries. 
 

• Comandes i telemetria embarcat (Command & Telemetry Board -CTB): 
 
El CTB és l’encarregat de comunicar-se amb el C&DH del satèl·lit i comunicar-li 
l’estat de la unitat de distribució de potència i l’estat de càrrega de les bateries. 
 

• Control de càrrega embarcat (Load Control Board -LCB): 
 
El LCB distribueix l’energia elèctrica als diferents subsistemes del satèl·lit i a la 
càrrega útil. El voltatge de sortida és de 28 V, que correspon a la tensió de 
funcionament dels diferents components. 
 
 
Les característiques principals de la unitat de distribució són les següents. 
 
Llista de característiques: 
 

• Potència gestionada: 250 W 
• Voltatge sortida 28: V 
• Massa: 3 Kg 
• Dimensions: 50x30x10 cm  

 
 
 
Taula 6.2. Components del subsistema de potència 
 
 
Component 

Massa 
(Kg) 

Panell solar 1,85 

Bateria 3,5 

Unitat de distribució 3 

Massa total (Kg) 8,35 
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CAPÍTOL 7. SUBSISTEMA DE CONTROL TÈRMIC 
 
 

7.1. Requisits del subsistema de control tèrmic 
 
El control tèrmic és l’encarregat de mantenir la temperatura del satèl·lit RadSat 
dintre dels marges de funcionament dels diferents components. El marge que 
es proposa és de -10º C a 25º C. Dintre aquest marge es garanteix el correcte 
funcionament dels subsistemes. 
 
A continuació es mostra una taula amb els diferents marges de temperatura 
dels diferents subsistemes. Per fer una estimació que ens doni un cert grau de 
seguretat que hi haurà un bon funcionament del conjunt sempre cal escollir els 
pitjors dels casos, és a dir, els límits del marge correspondran als límits més 
restrictius entre  tots els components.  
 
Taula 7.1. Marges de temperatures per al correcte funcionament dels 
subsistemes (columna 2) i per la supervivència d’aquests (columna 3) 
 
 

 
Component 

Marge de temperatura 
(ºC) 

Marge de supervivència 
(ºC) 

Bateria 0 a 15 -10 a 25 

Blocs -10 a 50 -20 a 60 

Circuiteria -10 a 40 -20 a 50 

Giroscopis  -10 a 40 -20 a 60 

Antenes -100 a 100 -120 a 120 

Panell solar -150 a 100 -200 a 130 

 
 
Al nostre disseny hi ha dues fonts de calor per gestionar, l’energia solar i 
l’energia que consumeix el satèl·lit. Degut a les característiques de l’òrbita 
escollida, no hi ha cap cos proper que ens il·lumini el satèl·lit (ja sigui per 
radiació tèrmica o per radiació solar reflectida) de manera significativa. 
 
 
7.2. Consideracions 
 
Degut a la forma cilíndrica del satèl·lit i al tipus d’òrbita elegida, hem de tenir en 
compte una sèrie de consideracions. 
 
En primer lloc es considera que l’energia rebuda del Sol és constant, amb una 
densitat de potència de 1367 W/m2. Aquest fet ens aporta estabilitat a l’hora de 
dimensionar el control tèrmic. No tenim en compte que la distància Terra-Sol 
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varia al llarg de l’any, ni que degut al recorregut orbital del satèl·lit, en una 
banda de l’òrbita estarà uns 750 000 km més a prop del Sol. 
Com que el satèl·lit rota amb un període de 30 s,  la diferència de temperatura 
entre la cara calenta (il·luminada pel Sol) i la cara freda (fons còsmic de 3K) 
serà petita. Com podrem observar en aquest apartat, aquesta variació de 
temperatura no afectarà al funcionament del satèl·lit. 
 
També es pot considerar que la temperatura interior del satèl·lit és homogènia i 
igual a la superficial. Aquesta consideració no és del tot correcta però per al 
nostre disseny preliminar és valida. De fet és relativament senzill trobar 
situacions que corresponguin a una bona aproximació al cas de temperatura 
interior homogènia i igual a la superficial. Només cal escollir de manera adient 
la col·locació dels components del satèl·lit, de manera que aquells que treballin 
a temperatures òptimes més elevades quedin a prop del components que 
dissipin més calor (com el seqüenciador, per exemple), i mantenir relativament 
aïllats aquells que necessitin temperatures més baixes per treballar (com la 
bateria, per exemple).  
 
Aquestes tres consideracions fan possible un disseny de control tèrmic passiu, 
senzill i econòmic, tant en massa, com en volum i consum. Qualsevol petit 
excés o defecte de temperatura addicional que, a la pràctica, calgués obtenir, 
es podria aconseguir mitjançant petites resistències (per dissipar calor) o petits 
refrigeradors que utilitzin l’efecte Peltier. 
 
 
7.3. Disseny del control tèrmic 
 
El primer pas pel disseny del control tèrmic consisteix en l’elecció del mètode 
passiu per gestionar les diferents energies. En el nostre cas utilitzarem un 
recobriment per a l’estructura d’alumini. Per trobar el recobriment adient ha 
estat necessari realitzar un petit estudi de balanç energètic. Per a realitzar 
aquest estudi s’ha fixat la temperatura superficial desitjada: en el nostre disseny 
aquesta temperatura és de 0º C, 273 K.   
 
 
7.3.1 Recobriment 
 
Per trobar el recobriment adient és necessari, en primer lloc, conèixer 
l’absorbància (α) i l’emitància (ε) que ens permetran obtenir la temperatura 
superficial desitjada. En funció d’aquestes escollirem el material. 
 
Segons el teorema de conservació de l’energia: 
 

 
Q absorbida + Q dissipada = Q radiada            (7.1) 

 
La Qabsorbida és la potència solar absorbida, i correspon a l’expressió següent: 
 

 SAQ pabsorbida α=                                      (7.2) 
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On α és, com hem dit, l’absorbància, S és la densitat de la potència solar i Ap 
és la superfície aparent exposada a l’energia solar. Evidentment, coneixent 
Qabsorbida, S i Ap podrem determinar α. 
 
 
La Qdissipada correspon a la potència dissipada pels components del satèl·lit, 
aquesta té un valor de 250 W (que hem considerat raonable, però que no es 
pot justificar completament en aquesta fase del disseny). 
 

Q dissipada = 250 W                                      (7.3) 
 
 

La Qradidada correspon a la potència dissipada a l’espai i ens serà útil per 
calcular l’emitància del recobriment (ε). La Qradiada  s’obté de l’equació del cos 
gris. 

 
4TAQradiada σε=          (7.4) 

 

On A és la superfície total del satèl·lit, σ és la constant de Stefan-Boltzmann i T 
és la temperatura superficial desitjada, 273 K. 
 
D’aquestes equacions obtenim: 

 
4250 TASA p σεα =+          (7.5) 

 
És a dir, la relació entre l’absorbància i l’emitància ve donada per una línia 
recta. Si a més considerem els valors de la taula 7.2, que mostra l’absorbància i 
l’emitància dels recobriments més utilitzats a l’espai, podem comprovar que la 
parella de valors que més s’ajusten a la recta de l’equació 7.5 són 0.1 per 
l’absorbància en el visible i 0.9 per l’emitància a l’infarroig. És a dir, d’acord 
amb el nostre disseny i les nostres restriccions sobre la temperatura de 
funcionament dels subsistemes, el material per al recobriment més apropiat és 
la pintura blanca. 
 
Taula 7.2. Valors per l’absorbància i l’emitància dels materials més 
comunament utilitzats a l’espai 
 
 

Superfície  Absorbància (α)   Emitància (ε) 

Pintures negres 0,95 0,85 

Pintures blanques 0,15 0,9 

Pintures conductores  0,4 0,8 

Alumini anoditzat  0,5 0,8 

Capes metàl·liques 0,6 0,15 

Capes vaporitzades  0,5 0,15 
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Per permetre comprovar els nostres resultats, mostrem a continuació les dades 
que hem utilitzat: 
 

• Per Qabsorbida: 
 
  · S = 1367 W/m2, 

per la densitat de la potència del sol que arriba al satèl·lit, 
  

· Ap = 2rl= 2,16 m2 

tenint en comte la superfície eficaç del satèl·lit que rep la llum solar. 
Recordem que el satèl·lit és un cilindre de radi r = 0.6 m  i altura l = 1.8 
m. 
  

• Per la Qradiada: 
 
 · A = 2πrl= 6,8 m2 

 per la geometria proposada per al satèl·lit, 
  

· σ = 5,6697×10–8W/m2K4 

 és la constant de Stephan-Boltzmann, 
 

· T = 273 K 
 és la temperatura desitjada. 
 
 
7.3.2. Variació de temperatura a la superfície 
 
A continuació és mostra un estudi on s’obtindrà la variació de temperatura entre 
la cara calenta i la freda. El que es pretén demostrar és com afecta al 
funcionament aquest gradient de temperatura. 
 
Per realitzar aquest estudi, ens centrarem en l’estructura d’alumini i 
l’analitzarem. Prendrem com a mostra un prisma de 1 X 1 cm i 0,2 cm de gruix.  
 
El primer que hem de calcular és l’energia que s’acumula a la cara calenta 
d’aquest cub. Necessitarem la temperatura (T), el volum (v), la densitat (ρ) i la 
capacitat calorífica a pressió constant (Cp) de l’alumini. Ho calcularem d’acord 
amb la següent expressió: 

 
 

Q= υ ρC pT           (7.5) 
 

Q = 133,2 J 
 

D’aquesta manera, l’energia acumulada del cub d’alumini és de 133,2 J. 
 
A continuació hem de calcular la pèrdua de temperatura a la cara freda. 
Aquesta pèrdua és deguda a l’emitància del recobriment i ve donada per 
l’expressió: 
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∆Q= ε σ AT
4
∆t             (7.6)   

 
∆Q = 0,85 J 

 
Per aquest càlcul utilitzarem l’emitància (ε) de la pintura blanca, la superfície de 
la cara no il·luminada (A), la temperatura (T), la constant de Stefan-Boltzmann 
(σ) i el període de rotació (∆t). Amb aquestes dades obtenim que l’energia que 
és perd a la cara freda és de 0,85 J 
 
 
Un cop sabem l’energia que es perd, podem trobar el descens de temperatura 
(∆T). Utilitzant la primera fórmula però amb increments: 
 
 

∆T =
∆Q

υ ρC p
          (7.7) 

 
∆T = 2 K 

 
 
El següent gràfic mostra el rang de temperatures que assoleix el satèl·lit: 
 

 
 

Fig. 7.1 Temperatura superficial del satèl·lit 
 
 

Com podem observar, es compleix el marge de funcionament  desitjat, de -10º 
C a 25º C. A més les variacions brusques de temperatura serien molt dolentes 
per a l’estructura ja que sofriria un esforç de fatiga no desitjat. Però com en el 
nostre cas tenim una variació màxima de 2 K, ens assegurem que l’estructura 
del satèl·lit no sofrirà fatiga. A més, amb aquesta temperatura d’operació baixa 
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el rendiment d’alguns dels components augmenta, la qual cosa també és molt 
positiva pel desenvolupament de la missió. 
 
 
Per permetre comprovar els nostres resultats, mostrem a continuació les dades 
que hem utilitzat:  
 

• v = 0,2 cm3 
és el volum de la mostra d’alumini que hem pres: prisma de 1*1 cm i 0,2 cm  
gruix, 
 
• Cp = 900 J/(KgK) 
és el calor específic de l’alumini, 

  
• ρ = 2,71 Kg/dm3 
és la densitat de l’alumini, 

 
• T = 273 K 
és la temperatura de funcionament desitjada, 

 
• Ap = 2,16 m2 
és la superfície aparent exposada a l’energia solar, 

 
• ε = 0,9 
és l’emitància del recobriment 

 
• σ = 5,6697×10–8 W/m2K4 

és la constant de Stephan-Boltzmann 
 
  
 
7.3.3. Radiadors i sensors 
 
Tot i que la temperatura es troba dintre del marge de funcionament, hi ha 
components que necessiten temperatures més altes del que resulta del sistema 
passiu de control tèrmic. Per exemple, les mostres biològiques es reprodueixen 
de manera òptima a una temperatura al voltant dels 20º C. A més cal 
considerar que al llarg de la missió haurà períodes d’eclipsis (uns 2-3 a l’any i 
d’unes poques hores de durada), en què la temperatura del satèl·lit pot baixar 
fins valors no desitjats. Per aquestes raons és convenient considerar la 
possibilitat de tenir en compte en el nostre disseny la presència de sistemes de 
calefacció i de radiadors que ens permeten suavitzar les variacions sobtades 
de temperatura i prolongar així el temps d’operació dels satèl·lit fins que aquest 
entri en mode d’hibernació. 
 
A més per saber la temperatura a l’interior del satèl·lit, cal ‘introduir sensors de 
temperatura, que ens indiquen si estem operant dintre del marge establert. Tant 
els sensors com els radiadors es situen en posicions estratègiques, allà on el 
marge de temperatures és més crític. Segons el volum i els components de què 
disposem amb 3 unitats de cada és suficient per complir amb els requisits. 
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Taula 7.3. Components del subsistema de control tèrmic 
 
 

 

Component 

Número 
d’unitats 

Potència total 
consumida (W) 

Massa total 
(Kg) 

Sensor 3 1,5 0,3 

Radiador 3 15 0,6 

Potència total (W) - 16,5 - 

Massa total (Kg) - - 0,9 



Subsistema de telecomunicacions   37 

CAPITOL 8. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS 

 

8.1. Requisits de telecomunicacions 

El subsistema de telecomunicacions és l’encarregat de transmetre les dades, 
provinents de l’experiment i de la telemetria, des del satèl·lit fins al centre de 
seguiment. L’objectiu és obtenir el mínim d’errors possible en els bits que 
transmetem i que posteriorment, seran analitzats . Per aconseguir-ho és 
necessari una relació senyal/soroll (SNR) adient.  

Degut a la naturalesa científica de la missió ens proposem un BER (Bit Error 
Rate) de 1E-5. Aquest BER és funció de la SNR i del tipus de modulació. Així, 
doncs, calcularem la SNR necessària per obtenir un BER de 1E-5 per a una 
modulació BPSK (Binary Phase-Shift Keying).  

 

8.2. Arquitectura de telecomunicacions 

L’arquitectura de les comunicacions és el tipus d’enllaç de dades entre el centre 
de seguiment i el satèl·lit. En aquesta missió és un enllaç bidireccional directe 
mitjançant un canal de pujada a 2 GHz i un canal de baixada a 2,2 GHz. També 
anomenat enllaç punt a punt. 

 

 

Fig. 8.1 Esquema de l’enllaç punt a punt 
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8.3. Disseny de l’enllaç 

En aquest apartat és detallen tots els càlculs necessaris per al disseny de 
l’enllaç. 

 

La SNR s’obté de l’equació d’enllaç següent: 

 
Eb

N o

=
P L f G t Ls LaGr

K T s R   (8.1) 

Per calcular l’energia de l’enllaç (Eb) s’utilitzen les següents variables: 

 

• Potència de transmissió (P) 

P = 1 W 

 

• Pèrdues en la línia (Lf) 

Lf = - 0,5 dB 

 

• Guany de l’antena de transmissió (Gt) 

Gt = 15 dB 

 

• Pèrdues per propagació (Ls)                                       

2)4/( SLs πλ=           (8.2) 

On S és 384.400 Km i λ és 0,136 m  

Ls = 211 dB 

 

• Pèrdues atmosfèriques (La) 

La = 8,5 dB 
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• Guany de l’antena de recepció (Gr) 

Gr = 57 dB 

 

Per calcular el soroll de l’enllaç (No) s’utilitzen les següents variables: 

 

• Constant de Boltzmann (K) 

K = 1,3806503×10–23 J/K 

• Temperatura del sistema (Ts) 

Ts = 125 K 

• Velocitat de transmissió (R) 

R = 100 Kbps 

 

Per calcular la temperatura del sistema (Ts) usarem l’equació: 

 

                                     
rr

r

antS
L

FT

L

LT
TT

)1()1( 00 −
+

−
+=          (8.3) 

 

On la temperatura d’antena (Tant) és 25 K, les pèrdues del sistema (Lr ) són de 
0,8 dB i la temperatura de referència (T0) és de 298 K. Per calcular el factor de 
soroll (F) necessitarem la següent fórmula: 

                                                          
0

1
T

T
F r+=           (8.4) 

On La temperatura del receptor (Tr) és de 80 K. 

Amb aquestes dades i càlculs obtenim una SNR de 9,65 dB.  

 

Per relacionar-ho amb el BER per a la modulació BPSK hem de saber com es 
comporta. El següent gràfic en mostra aquesta relació: 
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Fig. 8.2 Gràfic BER-Eb/N0 modulació BPSK 

Per a una modulació BPSK per obtenir un VER de 1E-5 es necessita una SNR 
de 9,6. Amb la SNR de 9,65 de l’enllaç ens assegurem de complir els requisits 
a l’hora de transmetre la informació provinent de l’experiment i de la telemetria.  

 

8.4. Components del subsistema de telecomunicacions 

El subsistema de telecomunicacions està compost per 1 transmissor, 1 receptor 
i 1 unitat de distribució RF. Aquests components estan disponibles pel fabricant 
Surrey SSTL, ja que les prestacions que ofereixen satisfan les nostres 
necessitats. El satèl·lit està proveït de 3 antenes, 1 de guany elevat (AGE) i 2 
de guany baix (AGB). 

Aquest diagrama mostra l’estructuració dels components: 

 

Fig. 8.3 Diagrama de blocs del Subsistema de telecomunicacions 
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8.4.1. Transmissor RF 

El transmissor RF ha de transmetre les dades de l’experiment i les dades de 
telemetria. EL transmissor inclou un amplificador de RF per poder obtenir una 
potència d’1 W. La freqüència de treball és de 2,2 Ghz. El seu estat normal de 
funcionament és “stand by”, a l’espera de realitzar les transmissions. 

 

8.4.2. Receptor RF 

El receptor RF té com a objectiu rebre les comandes de l’estació de Terra per 
començar la transmissió de dades. Treballa a una freqüència de 2 Ghz. El seu 
estat normal de funcionament és escolta contínua. 

 

8.4.3. Unitat de distribució RF 

La unitat de distribució està composta pels connectors, duplexors i cablejat 
necessari per poder comunicar-se des del transmissor / receptor fins a les 
antenes i viceversa. 

 

8.4.4. Antena de guany elevat 

Per a realitzar les comunicacions a la potència i la velocitat adequada és 
necessari una antena parabòlica de guany elevat. El diàmetre de l’antena és 
d’1 m i ens proporciona un guany d’uns 15 dB. La massa és de 6 kg. 

 

8.4.5. Antena de guany baix 

L’antena de guany baix serveix per a no perdre les comunicacions amb el 
satèl·lit en el cas que l’antena principal no apunti correctament. Per aquest 
canal només es rep la informació essencial per poder saber l’estat del satèl·lit i 
corregir l’apuntat de l’antena de guany elevat. Cada antena té una massa de 
0,3 kg. 

 

8.5. Consideracions 

Estació terrestre: 

Per a aquest apartat s’ha pres com a exemple una estació terrestre de 
seguiment petita, d’antenes de 10 a 15 metres. Això ens permet obtenir 
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antenes de guany elevat, entre 57 i 60 dBs, i una bona qualitat en l’enllaç. Però 
s’ha de pagar pel servei i la disponibilitat no és íntegra, ens interessa 
transmetre ràpidament. 

Hi ha una altra opció que és construir una estació de terra dedicada. No és 
complicat però l’antena serà de dimensions reduïdes i menor guany. En canvi, 
podem destinar el temps de cobertura necessari per realitzar la comunicació. 
Per obtenir un enllaç viable, hem de disminuir la velocitat de transmissió per 
mantenir la SNR, això implica més temps de seguiment. Però aquest és gratuït. 

 

Característiques principals del subsistema de telecomunicacions: 

• Modulació BPSK 
• Velocitat 100 Kbps 
• Enllaç de baixada 2,2 GHz 
• Enllaç de pujada 2 GHz 
• SNR 9,65  
• BER 1×10–5 
• Potència de Tx 1 W 
• Dimensions del bloc: 50x50x20 cm  

 

Taula 8.1.  Components del subsistema de telecomunicacions 

 

Component 
Número 
d’unitats 

Potència total 
consumida (W) 

Massa total 
(kg) 

Transmissor + amplificador 1 5 0,5 

Receptor 1 2 1 

Unitat de distribució: cables, 
duplexors i connectors 

1 0,5 0,5 

Antena de guany elevat 
(AGE) 

1 0 5 

Antena de guany baix (AGB) 2 0 0,6 

Potència total (W) - 7,5 - 

Massa total (kg) - - 7,6 
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CAPÍTOL 9. MODES DE FUNCIONAMENT 
 
En aquesta secció considerarem els diferents modes de funcionament del 
satèl·lit i descriurem breument les possibles fallades en els diferents 
subsistemes i com aquestes poden fer perillar l’èxit de la missió. També 
s’esbossaran plans de contingència que permetin la supervivència i recuperació 
funcional del satèl·lit. 
 
 
9.1.  Normal 
 
Si no es detecta cap tipus d’anomalia en el funcionament dels diferents 
components, el satèl·lit operarà en condicions normals. 
 
En condicions normals cada setmana es prenen tres mostres exposades a la 
radiació i es transmeten les dades obtingudes un cop per setmana. Una mostra 
genera 36 Mbits, així doncs, en una setmana obtindrem 108 Mbits. 
 
A una velocitat de transmissió de 100 Kbps, podrem obtenir les dades de les 
mostres radiades d’una setmana en aproximadament uns 20 minuts. 
 
Com que els aparells de l’experiment són els que més potència requereixen, 
durant el temps de funcionament, unes 3 hores, només funcionaran els 
subsistemes necessaris per poder realitzar l’experiment i no perdre el control 
del satèl·lit. 
 
  
9.2. Hibernació 
 
Durant els períodes d’eclipsis la temperatura decreix, ja que la principal font 
d’energia, la radiació solar, es veu obstruïda per la Terra. Degut a la posició de 
l’òrbita, es preveuen entre 2 i 4 eclipsis per any, d’una durada aproximada de 3 
a 4 hores. 
 
Aquesta disminució de temperatura pot ser perjudicial per als components en 
funcionament. És per això, que es defineix una temperatura límit, per sota la 
qual, s’aturaran tots els components que no siguin estrictament necessaris per 
a la supervivència del satèl·lit. La temperatura límit que es proposa per aquesta 
missió és de -10º C. 
 
Gràcies a les simulacions es pot preveure, amb molta certesa, quan tindran lloc 
els eclipsis i durant quant de temps. Aquest fet ens facilitat la feina a l’hora de 
decidir les mesures preventives que s’han d’adoptar abans d’entrar en mode 
d’hibernació. Per exemple, si durant l’anàlisi d’una mostra, es preveu que tindrà 
lloc un eclipsi, automàticament es suspèn l’experiment. Així no es malbaratarà 
energia ni és perdran les dades de la mostra. 
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9.3. Segur 
 
El mode segur es defineix per saber els passos  a seguir en cas de mal 
funcionament o pèrdua de qualsevol subsistema del satèl·lit. No tots els errors 
afecten de la mateixa forma al funcionament, se’n poden definir de 3 tipus: 
lleus, greus i crítics. 
 
Els lleus són aquells errors que gairebé no afecten al bon funcionament i es 
poden solucionar mitjançant actualitzacions transmeses  o mecanismes 
d’autodetecció i correcció proveïts al software del satèl·lit. 
 
Els greus són errors que difícilment es poden corregir però, tot i que afecten al 
funcionament del satèl·lit, aquest pot seguir endavant amb la missió. 
 
I, finalment, els errors crítics són aquells que fan perillar la missió. En aquest 
tipus de missió, com veurem, és molt difícil superar un error crític. Tot i que els 
subsistemes, pel general, fan feines independents, és la suma d’aquestes 
feines el que fa possible l’èxit de la missió.   
 
9.3.1. Estudi d’errors 
 
En aquests apartat estudiarem les possibles avaries que es poden donar al 
satèl·lit i com afecten al funcionament general. 
 
Aquesta taula mostra les possibles fonts d’error i l’impacte que tenen aquestes 
sobre el funcionament. 
 
Taula 9.1. Errors i impactes dels subsistemes i càrrega útil. 
 
 

Error detectat Impacte 

Comunicacions Crític 

Potència greu/crític 

AOCS greu/crític 

Control tèrmic Lleu 

Computació Crític 

Càrrega útil Crític 

  
 
Cada fallada afecta de manera diferent al funcionament global del satèl·lit, per 
això, cada error detectat tindrà el seu procediment per solucionar-se, si es pot, 
o bé, actuar de forma que es pugui redireccionar la funció que realitzava fins a 
un altre component. Aquest procediment és útil, però complir una funció per a 
la qual no ha estat dissenyat, implica un rendiment baix. 
 
Tot seguit s’enumeraran les possibles fallades, l’impacte que produeixen en el 
funcionament i les possibles solucions, si les hi ha. 
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• Fallada en el subsistema de potència: 
 
Si es produeix un error al panell fotovoltaic i perdem la font d’energia es 
tracta d’un error crític ja que només ens queda l’energia de la bateria, 
suficient per acabar l’experiment, transmetre les dades de la memòria i 
informar de l’error. A l’esgotar la bateria, perdríem el control del satèl·lit i 
la missió finalitzaria. 
Si es produeix un error a la bateria es tracta d’un error greu, ja que en 
períodes d’eclipsi no tindríem energia. Però, degut al disseny del panell 
solar, en condicions normals tindríem l’energia necessària per operar el 
satèl·lit correctament. 
 
• Fallada en el subsistema d’AOCS: 

  
Si perdem el control dels giroscopis es tracta d’una fallada crítica, ja que 
no podem controlar l’actitud del satèl·lit i no podríem realitzar les 
comunicacions correctament. Podem seguir realitzant experiments fins 
ocupar la memòria disponible, unes 30 mostres.  
 
Si perdem el sensor d’horitzó es tracta d’una fallada greu, ja que podem 
utilitzar la qualitat de l’enllaç per saber cap a on hem d’apuntar. En 
condicions més adverses podem canviar l’actitud del satèl·lit 
aleatòriament fins establir l’enllaç de comunicacions d’alt guany. Les 
operacions es podrien controlar fent servir el sistema de comunicacions 
de baix guany. 
 
 
• Fallada en el subsistema de comunicacions: 

 
Si perdem el transmissor i/o el receptor és una fallada crítica ja que no 
podem establir comunicacions i les dades de l’experiment es perdrien. 
Tampoc seria possible establir solucions de contingència enviades des 
de Terra. Aquestes possible solucions haurien d’estar disponibles en el 
software embarcat. 
 
 
• Fallada en el subsistema de computació: 
 
Si el processador queda inutilitzat es tracta d’un error crític, ja que no 
podríem gestionar les dades de l’experiment ni dels diferents 
subsistemes. Perdríem el control del satèl·lit. 
 
Si la fallada es produeix a la memòria es tracta d’un error crític ja que no 
podem emmagatzemar les dades de l’experiment per a transmetre-les  
posteriorment. 
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• Fallada en el subsistema de control tèrmic: 
 

Si perdem el control sobre les radiadors es tracta d’un error lleu, ja que 
el disseny de control tèrmic passiu ens assegura operar dintre del marge 
de temperatures. 
 
 
• Fallada a la càrrega útil: 

 
Si perdem el control sobre la càrrega útil, es tracta d’un error crític ja 
que, al perdre part o la totalitat de les dades científiques, no podríem 
complir amb l’objectiu de la missió. 
 
 

Si el satèl·lit es veu sotmès a algun error crític com els que hem descrit, 
difícilment podrem seguir endavant amb la missió. Si aquesta fallada és de 
software, l’única opció que ens queda és reiniciar el sistema i esperar que torni 
a funcionar amb normalitat. Tot i així, la probabilitat de resoldre’l es mínima.  
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CONCLUSIONS 
 

 
L’objectiu d’aquest TFC ha estat completar la fase A d’una missió espacial. En 
particular hem considerat els diferents factors que influeixen en el disseny d’un 
satèl·lit científic, i hem pres decisions de cara a aportar solucions vàlides als 
problemes que han sortit durant el procès de disseny. Al llarg del treball han 
sorgit molts dubtes i disjuntives i hem hagut de proposar solucions que, potser 
no hagin estat òptimes entenent-les de cara al funcionament de cada 
subsistema aïllat, però que han estat convenients o necessàries per al disseny i 
el funcionament del conjunt. De fet, una de les dificultats d’aquest treball ha 
estat la dependència entre els elements de disseny des d’un punt de vista 
global. Per altra banda, malgrat que el projecte és de caràcter acadèmic, hem 
intentat que sigui prou realista i, per tant, la disponibilitat dels components 
proposats al mercat i, fins i tot, la seva massa i el seu preu han estat tinguts en 
compte de cara a escollir-los per al disseny proposat. 
 
En resum, hem realitzat un disseny prou realista, plantejat peça a peça, però 
sempre valorant-lo en conjunt i fixant-nos en què, sobretot, s’havien d’acomplir 
els requisits que ens hem marcat. Tenint presents aquestes idees hem 
proposat el disseny que hem considerat òptim per acomplir els nostres 
objectius. 
 
El primer objectiu que s’ha complert és l’obtenció de l’entorn de radiació 
adequat per realitzar l’experiment. Com s’explica al capítol d’òrbita, 
s’aconsegueix posicionant el satèl·lit al punt L4 del sistema Terra-Lluna.  
 
Per tal que els components puguin operar, necessitem energia elèctrica, 
aquesta ens és proporcionada a partir de la radiació solar, transformada per 
l’efecte fotovoltaic en electricitat mitjançant el panell solar i emmagatzemada a 
la bateria. 
 
Durant l’experiment, també ens hem d’ocupar d’emmagatzemar correctament a 
la memòria les dades obtingudes, per tal que puguin ser transmeses 
posteriorment. Per analitzar les dades de l’experiment a Terra aquestes s’han 
de descarregar mitjançant el canal de downlink amb el satèl·lit . En aquest cas, 
és el subsistema de telecomunicacions l’encarregat de rebre les comandes 
pertinents des de la Terra per iniciar la descàrrega de dades mitjançant el 
transmissor. En el subsistema de telecomunicacions s’incorporen 3 antenes. 
L’antena principal, que s’utilitzarà per a l’enllaç de dades, té un guany màxim 
de 15 dB, i les dues antenes secundàries, que formen un diagrama de radiació 
omnidireccional, s’utilitzarien per rebre i transmetre les comandes necessàries 
per variar l’actitud del satèl·lit quan no fos permès l’enllaç amb l’antena de 
guany elevat. La raó per la qual aquestes dues antenes ens servirien és que 
tant el data rate com el guany serien molt inferiors respecte al mode d’operació 
en condicions normals. Per tot això, i amb les condicions de visibilitat degudes 
a l’òrbita no hi hauria problemes en quant a cobertura i disponibilitat de l’enllaç.   
 
Per obtenir l’actitud adient a l’hora de transmetre, aprofitant al màxim el guany 
de l’antena, i rebre la radiació de fons de l’univers, es necessari l’ús de 
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giroscopis, que, mitjançant moments variaran l’actitud relativa del satèl·lit amb 
la Terra.   
 
Fins ara, hem mostrat les funcions principals que ha de fer el satèl·lit RadSat, 
però per poder realitzar-les ens falten dos elements. El primer és el 
processador. Aquest, realitza la funció de nexe amb els diferents components 
mitjançant el bus de dades. La tasca és facilitar el flux i la gestió d’informació 
entre els diferents components dels subsistemes i la càrrega útil. Hi ha dos 
tipus  de dades, les provinents de l’experiment (científiques) i les dades de 
funcionament, com per exemple comandes de control als aparells o informació 
relativa a l’estat d’aquests (telemetria). 
 
L’altre element necessari per al correcte funcionament de tots els components 
és el control la temperatura d’operació, aquest element correspon al 
subsistema de control tèrmic. Com hem vist, el disseny passiu és òptim per 
mantenir la temperatura dintre del marge òptim de funcionament, que varia 
entre -10º C i 25º C. 
 
El xassís del satèl·lit s’encarrega d’allotjar i protegir els components al medi 
espacial, aquest medi és particularment hostil pel que fa a  radiacions i 
vibracions, així doncs el bon disseny de l’estructura ens permet les condicions 
de treball òptimes per als components pel que fa a vibracions i radiacions en 
l’espai. La forma cilíndrica d’aquest ens garanteix l’estabilitat necessària per 
obtenir unes dades científiques correctes i realitzar un enllaç de 
telecomunicacions robust. 
 
La figura C.1 mostra un petit esquema de les interrelacions principals entre els 
subsistemes del RadSat i un resum del procés que hem seguit per la seva 
definició.Cal dir, però, que a pràctica, tal i com hem descrit, el problema és prou 
més complex. 
  
En aquest treball, la viabilitat dels components també ha tingut molta 
importància a l’hora del disseny. No hem considerat vàlid realitzar un disseny 
amb prestacions molt millors que les requerides, ja que en tal cas es produeix 
un desequilibri que sovint implica un gran augment en costos, front a un resultat 
obtingut igual de vàlid. Per aquest motiu, s’ha de ser realista i adaptar el 
disseny als requeriments establerts.  
 
Aquest satèl·lit és modest però ambiciós a la vegada. És ambición en la mesura 
que permet complir amb els objectius científics proposats. La modèstia en el 
disseny ens ha dut a proposar un disseny més viable i equilibrat, fet que, a la 
vegada, implica aproximar-se més a una descripció coherent, més pròpia d’una 
missió real. 
 
Així doncs, si analitzem els dos paràmetres fonamentals en el disseny d’un 
satèl·lit, massa i potència podem concloure que, amb una massa de 100 kg i 
una potència requerida de 222,5 W (sent 230 W la potència generada al final 
de la vida de la missió) aquest, el disseny proposat s’adapta al concepte de 
microsatèl·lit i, a més, és viable en quant a requisits / prestacions i en quant a  
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Fig. C.1 Esquema d’interrelacions principals entre els subsistemes del RadSat 

 

robustesa del sistema, ja que com més senzill és el sistema, menys probabilitat 
de sofrir errors. 
 
Personalment, aquest treball m’ha servit per endinsar-me un poc més en 
aquest gran món que és l’espacial. Incorporant nous conceptes d’enginyeria i 
ampliant el coneixement general sobre l’espai. També s’ha de recalcar la 
dinàmica que s’ha mantingut durant la realització, dinàmica que, fins i tot, ha 
resultat divertida, gràcies, en molta part, a la predisposició dels tutors. És de 
justícia fer-los-hi una menció especial i agrair-los la participació activa en el 
desenvolupament d’aquest TFC. 
 
Tot i que sempre hi ha coses a millorar, la valoració personal d’aquest TFC és 
molt positiva, i el resultat final compleix amb les expectatives que m’he plantejat 
com a futur enginyer tècnic aeronàutic.    
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Annex A.  Càrrega útil del satèl·lit Radsat 
 
L’objectiu d’aquest TFC ha estat dissenyar el bus del satèl·lit Radsat, de 
manera que la càrrega útil s’ha considerat només a efectes de consum elèctric, 
massa i control tèrmic, per exemple. Malgrat tot, sembla que aquest treball 
quedaria coix sense una descripció general dels experiments en torn dels quals 
gira l’interès de la missió. Aquest és, per tant, l’objectiu d’aquest apèndix. 
 
La càrrega útil consta de dos experiments clarament diferenciats, però que 
poden proporcionar resultats científics essencials en la comprensió dels efectes 
nocius del camp de radiació interplanetari sobre els organismes. En l’actualitat, 
com s’ha explicat a l’apèndix A, la informació disponible sobre aquests efectes 
és, essent optimistes, escassa. 
 
Les mostres del llevat Saccharomices Cerevisiae s’exposarien a l’ambient de 
radiació a través de tres finestres. La primera seria una finestra molt prima de 
beril·li, que deixaria passar la radiació sense atenuació i produint una quantitat 
mínima de radiacions secundàries; la segona i la tercera estarien formades per 
gruixos de 2 mm i 5 mm d’alumini, per tal d’estudiar els efectes de la radiació 
primària atenuada i de la radiació secundària.   
 
El llevat escollit és un dels microorganismes més emprats en biologia cel·lular 
com a anàleg dels organismes superiors (incloent als humans). El seu genoma 
consta de 13 milions de bases (pels llevats haploides) distribuïts entre 16 
cromosomes, i es va determinar completament l’any 1996.  
 
El primer dels experiments és un comptador de cèl·lules. La nostra elecció per 
al comptador automàtic de cèl·lules ha estat el Nucleocounter YC-100 (NC YC-
100), desenvolupat i comercialitzat per l’empresa nord-americana New 
Brunswick Científic Co.2 Comparat amb altres comptadors de cèl·lules 
automàtics, l’NC YC-100 planteja els avantatges de no requerir calibració ni 
manteniment.  
 
El comptador elegit utilitza la metodologia convencional de compteig mitjançant 
tècniques de reconeixement d’imatges. Així i tot, en lloc de comptar les pròpies 
cèl·lules, l’NC NY-100 compta els nuclis cel·lulars prèviament marcats amb un 
tint fluorescent, el iodur de propidi. El fet de comptar els nuclis permet que el 
dispositiu operi correctament independentment del tamay de les cèl·lules.  
 
El funcionament bàsic de l’NC-NY-100 es pot resumir en les següents fases: a 
una primera fase cal tractar la mostra de cultiu amb els reactius que trenquin 
les parets cel·lulars (lisis) i alliberin els nuclis. A la segona fase cal carregar les 
mostres als receptacles que s’introdueixen al comptador. A aquests receptacles 
els nuclis es tinten automàticament.. Finalment, la CCD de l’NC-NY-100 pren 
les imatges de les mostres, les analitza en aproximadament 30 s, i dona el 
nombre de nuclis viables a la mostra.  
 

                                            
2 http://www.nbsc.com/ 
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En principi les dades d’interès, és a dir, el nombre de nuclis viables, es podrien 
enviar a terra amb un consum mínim de potència i d’ample de banda. Així i tot, 
si el software d’anàlisi d’imatges fallés, encara es podria enviar les pròpies 
imatges comprimides per ser analitzades a Terra. Per altra banda el fet de tenir 
aquest dispositiu, a més del seqüenciador, ens permetria obtenir un 
aprofitament de la missió en cas que hagués certs problemes de 
subministrament de potència al satèl·lit. En el millor dels casos, si la missió 
s’hagués desenvolupat amb èxit durant el seu temps de vida esperat, la petita 
potència requerida per enviar les dades del Seqüenciador encara permetria 
obtenir dades ‘extra’ i, d’aquesta manera, allargar encara més la durada de la 
missió.  
 
El segon experiment és més ambiciós, i permetria obtenir informació molt 
detallada dels fenòmens que succeeixen en una cèl·lula que ha rebut l’impacte 
d’una partícula d’alta energia. Es tracta d’un seqüenciador d’ADN totalment 
automàtic i autònom, capaç d’obtenir el genoma complert del llevat 
Saccharomyces Cerevisiae en un breu temps –en l’actualitat al voltant de 4 
hores–. 
 
Una elecció possible és el seqüenciador desenvolupat per l’empresa nord-
americana 454 Life Sciences Corp (1). El mètode és molt innovador, i allunyat 
del clàssic mètode de la reacció en cadena de la polimerasa (PCR, per 
Polimerase Chain Reaction). Mentre que pels seqüenciadors basats en PCR 
cal la intervenció humana, en el sistema desenvolupat per 454 la seqüenciació  
es realitza per síntesi. Anem a descriure el mètode amb una mica de detall. 
 
Primer, s’obté la mostra a analitzar, es lisen les parets cel·lulars i es separa 
l’ADN –processos tots que es poden fer de manera automàtica amb molts tipus 
de seqüenciador disponibles al mercat–. Un cop fet això, l’ADN es trenca en 
fragments de mida aleatòria, als quals s’afegeixen adaptadors moleculars per 
fixar els fragments en dipòsits minúsculs amb una capacitat d’uns 75 picolitres; 
d’aquesta manera s’assegura que en cadascun dels 1.6 milions de dipòsits s’ha 
fixat un únic fragment. Un cop fet això, es fan circular perpendicularment a la 
placa emulsions amb nucleobases marcades amb enzims específics que es 
separen de la base quan aquesta s’uneix al fragment d’ADN. En el procés de 
separació s’emet un fotó que es detecta per mitjà d’una càmera CCD. Així 
s’obtenen seqüències de síntesi de fins a 100 bases. Donat que els fluids 
emprats passen a través de la placa per capil·laritat, sembla que hauria de 
funcionar també en condicions de microgravetat. 
 
Un cop obtingudes les seqüències de síntesi, un programa de muntatge 
genòmic s’encarrega de determinar la seqüència completa del genoma 
estudiat. El resultat obtingut en estudis de laboratori (no a l’espai) té una 
exactitud de més del 99% en comparació amb genomes publicats. En 
particular, per al cas de Streptococcus pneumoniae (2.1 megabases) les 
diferències amb el genoma obtingut per altres mètodes estan per sota de 0.3% 
(1). 
 
Una gran avantatge d’aquest sistema és que el procés per obtenir la cadena 
complerta d’ADN dura unes quatre hores, molt menys que en el cas dels 
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mètodes tradicionals, i el cost dels agents reactius és de uns pocs milers de 
dòlars americans. 
 
Tot el dit fins aquí no ha d’amagar que aquesta és només una de les possibles 
eleccions. Els mètodes de seqüenciació estan experimentant una veritable 
revolució degut al gran interès que desperten les seves aplicacions en 
biomedicina. Així, diversos grups de recerca estan posant a punt sistemes de 
seqüenciació capaços de competir amb l’instrument desenvolupat per 454 Life 
Sciences Corp (2). I, per una altra banda, encara queden dificultats per 
resoldre, com la preparació de les mostres abans de fixar-les en els micropous. 
 
En principi, sigui quin sigui el mecanisme adoptat, el seqüenciador hauria de 
determinar el genoma del llevat una vegada per setmana durant dos anys –un 
temps comparable al que implicaria una missió tripulada a Mart–. Fent 
aquestes determinacions in vivo, sobre un microorganisme eucariota, i amb un 
camp de radiació anàleg al que trobarien els tripulants d’una missió 
interplanetària, els resultats serien una indicació fidedigna dels problemes 
mèdics a enfrontar per tal missió. 
 
La combinació entre el comptador de cèl·lules i el seqüenciador faria d’aquesta 
missió una font de dades sobre les tasses de danys cel·lulars per irradiació així 
com dels mecanismes de reparació de l’aparell genètic. 
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Annex B. Efectes de la radiació ionitzant sobre els 
      essers vius  
 

La radiació ionitzant és la que té prou energia per arrancar electrons, desplaçar 
nuclis atòmics i trencar enllaços químics. En particular, pot provocar alteracions 
en molècules essencials i causar greus riscs per a la integritat dels éssers vius. 
La radiació ionitzant pot identificar-se com radiació alfa (nuclis d’heli molt 
energètics), beta (electrons i positrons molt energètics) i gamma (fotons molt 
energètics) procedents de les desintegracions dels nuclis atòmics. Però també 
pot correspondre a rajos X, protons i neutrons secundaris procedents de la 
interacció de la radiació original amb la matèria situada entre la font de la 
radiació i el cos que ens interessa. 

Quan ens trobem a la Terra, els éssers vius estem apantallats de la radiació 
procedent de l’espai gràcies a l’atmosfera i, sobretot, a les línies del camp 
magnètic terrestre, que atrapen partícules energètiques carregades i eviten que 
arribin a la superfície terrestre. A mesura que ens situem en òrbites cada 
vegada més allunyades de la terra, l’efecte apantallador de les línies de camp 
magnèti disminueix i, finalment, a les distàncies característiques que 
correspondrien a un eventual viatge a Mart, es torna negligible. Aquest fet fa 
que un dels principals riscos en tal viatge sigui el sofert per part dels tripulants 
pel fet d’estar en un medi caracteritzat per fluxos intensos de partícules 
energètiques. 

Des del punt de vista dels efectes sobre les cèl·lules vives, la radiació ionitzant 
es pot diferenciar en radiació ionitzant directa i radiació ionitzant indirecta. La 
radiació ionitzant directa causa automàticament la mort de la cèl·lula, o bé la 
incapacita per reproduir-se, o bé la torna cancerígena. La radiació ionitzant 
indirecta ataca les molècules del medi on es troben les cèl·lules i produeix 
compostos intermitjos nocius que poden destruir les cèl·lules inclús després 
d’haver finalitzat la fase d’exposició a la radiació. 

Els efectes de la radiació també són diferents en funció de si l’ADN atacat està 
contingut en cèl·lules somàtiques o en cèl·lules germinals. En el primer cas es 
posa en perill la producció d’altres molècules essencials per a la vida. En el 
segon cas es produeixen mutacions que poden transmetre’s a generacions 
posteriors. 

L’estudi dels efectes de la radiació és força complex, per la seva naturalesa 
estadística i pel fet que no tots els organismes, ni tan sols els de la mateixa 
espècie, sofreixen de la mateixa manera els efectes d’una exposició donada. 
Per altra banda cal dir que els propis organismes disposen de medis de 
reparació cel·lular que poden actuar eficientment quan les dosis de radiació 
rebuda no superen un cert llindar. Aquest llindar també varia d’un organisme a 
altre. 
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Els actuals models que estudien la supervivència cel·lular són simplificacions 
dràstiques de la realitat que consideren la pròpia probabilitat de supervivència 
en funció de les dosis de radiació rebuda i segons diferents models d’impacte 
(per exemple, el model d’únic impacte suposa que un únic succés d’incidència 
de radiació pot provocar la mort cel·lular. El model de múltiple impacte, per 
contra, té en compte que la mort cel·lular pot ser resultat d’efectes acumulatius 
de diferents successos d’incidència. Altres models més sofisticats comencen a 
tenir en compte les probabilitats de reparació de l’ADN...) En tot cas, els models 
de supervivència cel·lular es basen en resultats poc coneguts, tals com els 
efectes quantitatius de la radiació sobre els éssers vius i les pròpies 
característiques de la radiació a l’espai. L’obtenció de dades mitjançant els 
dispositius de la càrrega útil de la missió proposada (comptador de cèl·lules i 
seqüenciador d’ADN) permetria millorar el nostre coneixement de la radiació 
ionitzant en òrbita alta de la Terra i els seus efectes sobre els éssers vius. 
D’aquesta manera es podria identificar millor els riscos dels viatges d’exploració 
espacial. 

 

 


