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1. Resum 

El projecte que aquí es presenta és el disseny d’un sistema automàtic que permet realitzar 
un experiment mèdic en condicions de microgravetat. S’ha estudiat quin era el procediment 
manual que utilitzava l’equip mèdic i s’ha dissenyat el sistema per reproduir de manera 
automàtica el procés. 

Al llarg de la memòria s’exposa com a partir de l’anàlisi del procés s’han extret les funcions 
que ha permès l’automatització. S’han esquematitzat i se’ls ha donat una solució que 
tècnicament resolia el problema. Seguidament s’ha fet un disseny de materialització que 
s’ha optimitzat mitjançant tècniques de DFMA per arribar al disseny de detall final. 

El sistema s’ha estructurat en un disseny modular i s’ha posat èmfasis en la unitat 
d’experimentació, bloc on es produeixen les reaccions químiques. La selecció de 
components ha estat de gran importància per al redisseny dels elements de fabricació que 
han permès muntar el conjunt. A més a més, s’ha estructurat el programa de l’autòmat que 
haurà de regir el funcionament del sistema. 

Per acabar en un estudi econòmic s’ha analitzat la viabilitat del sistema i en un estudi 
d’impacte ambiental s’ha detallat com pot afectar al medi ambient la fabricació i el 
funcionament del conjunt. 
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3. Glossari 

Transportadors ABC (ATP Binding Cassette): Proteïnes transmembrana presents a totes les 
cèl·lules de l’organisme humà. La seva funció principal és la d’actuar com a depuradors de 
tòxics i són capaços de detectar substàncies estranyes a l’interior cel·lular i bombejar-les cap 
a l’exterior. Els elements reconeguts poden variar des de productes de deixalla derivats del 
metabolisme cel·lular fins a fàrmacs usats habitualment en el tractament de malalties. En un 
nivell d’organització més complex, aquests transportadors proporcionen a l’organisme la 
capacitat d’excretar cap al medi extern nombrosos tipus de substàncies. 

Vesícules: En general, element en forma de cavitat o de sac. En el cas que aquí es tracta, 
mitjançant tècniques de biotecnologia i enginyeria genètica d’incerta el gen del transportador 
humà requerit en una cèl·lula d'insecte emprant un virus com a vector. La cèl·lula infectada 
sintetitza abundant quantitat del transportador humà i el situa a la seva membrana arribant-
se a una quantitat d'un 10-15% del total de proteïnes inserides a la membrana de l'insecte. 
Mitjançant un procés per al qual Solvo en té la patent, es trenca la cèl·lula de l'insecte i 
s'aconsegueix que els trossos de membrana que es formen es disposin formant petits 
saquets rics en transportador. A més a més en la formació de les vesícules els 
transportadors queden orientats de manera oposada, és a dir en direcció de fora endins i no 
de dins a fora com estaven abans. Així quan transporten un medicament, aquest queda 
atrapat dins la vesícula i es pot recuperar i mesurar. 

ATP: Adenosí trifosfat. Biomolècula formada per adenina, ribosa i tres grups fosfats.  És la 
molècula que intervé en totes les transaccions d’energia que es porten a terme en les 
cèl·lules. Conté enllaços d’alta energia entre els grups fosfat; al trencar-se aquests enllaços 
s’allibera l’energia emmagatzemada. 

Microgravetat: Situació que es dona a l'interior dels vehicles en òrbita al voltant de la Terra 
que s'assimila a l'absència de gravetat. Això és degut a que es troben en situació de caiguda 
lliure, equivalent a l'absència de gravetat per als fenòmens físics. Tot i això, el camp 
gravitatori terrestre contínua sent ben present (la força d'aquest és només d'un 10% més 
baixa a l'alçada de l’estació espacial internacional) i deixa sentir els seus efectes. A més, el 
vehicle pateix petites acceleracions degudes a forces de fregament amb l’atmosfera, 
interaccions amb el camp magnètic, radiació solar, etc. Totes aquestes forces fan que els 
objectes en microgravetat estiguin sotmesos a petites acceleracions respecte a la nau, cosa 
que trenca l'equivalència amb l'absència de gravetat. En realitat, la situació s'aproxima més 
a estar sotmès a camps gravitatoris molt febles, d'aquí el seu nom. 
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4. Prefaci 

4.1. Origen del projecte 

En el sector de l’aeronàutica i de l’espai  s’observa que els fàrmacs administrats en 
condicions de microgravetat no tenen el mateix efecte sobre l’organisme que quan aquest 
està sotmès a la gravetat terrestre. 

Un dels investigadors de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (d’ara en endavant IMIM), 
en Sergi Vaquer, planteja que el comportament dels transportadors ABC és diferent en 
condicions de supragravetat, i proposa la hipòtesi d’una possible variació de la conducta 
d’aquests transportadors en microgravetat, fet que podria tenir efectes directes en 
l’assimilació dels fàrmacs per part de l’organisme. 

Una manera d’aconseguir microgravetat sense allunyar-se excessivament de la Terra són 
els vols parabòlics que ofereix l’Agència Especial Europea, on els investigadors poden 
muntar-hi els seus experiments seguint unes normes i requisits que la pròpia agència fixa.  

Els primers experiments fets per l’equip mèdic d’investigadors es portaven a terme 
manualment. És llavors quan en Sergi Vaquer es posa en contacte amb la Fundació CIM per 
tal de fer una automatització de l’experiment que permeti muntar-lo a l’avió A-300 Zero-G 

4.2. Motivació 

Per part de l’autora, sempre ha existit un interès per aplicar els conceptes d’enginyeria en un 
àmbit social. Aquest projecte permetia anar molt més enllà del món de la indústria, i es 
coneixia l’impacta que podria existir dins de la medicina si la hipòtesi de l’experiment 
acabava essent certa. 

En la lluita contra el càncer, la resistència als fàrmacs per part de les cèl·lules neoplàsiques 
és un dels principals factors determinants de la poca efectivitat dels tractaments. S’ha 
descobert que els transportadors ABC contribueixen a aquesta resistència. El coneixement 
profund d’aquests transportadors i de la seva possible inhibició farmacològica podria 
determinar l’ús de nous quimioteràpics molt més específics i eficaços.  A més a més, estudis 
recents han confirmat la participació activa dels ABC en la depuració cel·lular de fàrmacs 
antirretrovirals emprats en el tractament de la SIDA.  



Pág. 10  Memoria 

 Rosa Pàmies i Vilà 

Per últim, la possibilitat d’aconseguir un sistema que es munti a un avió de l’Agència 
Espacial Europea (ESA) i la possibilitat de pujar en un vol parabòlic feien molt atractiu el 
projecte. 

4.3. Requeriments previs 

A grans trets, la mesura de l’activitat dels transportadors ABC es duu a terme mitjançant 
l’aportació d’energia química a una mescla de vesícules i fàrmac que provoca que els 
transportadors condueixin el fàrmac fins a l’interior de les vesícules. Es tracta d’observar 
quina quantitat de fàrmac s’ha introduït a les vesícules, i per tant, després d’un temps 
prèviament establert s’atura la reacció i es filtra la mescla per comptabilitzar quina és la 
quantitat de fàrmac contingut a les vesícules. 

Per tal de poder estudiar l’efecte de la gravetat, cal que la reacció pròpiament dita (des de la 
injecció d’energia que en provoca l’arrencada fins a d’injecció del líquid que la deturarà)  
estigui sincronitzada amb el temps que dura la microgravetat a l’avió, cal assegurar-ne la 
correlació temporal. 

A més a més, per validar després el resultats, cal guardar en memòria diferents paràmetres 
que poden variar al llarg de l’experiment com la temperatura a la que ha tingut lloc la reacció, 
el temps exacte que ha estat en microgravetat, o les temperatures de cadascun dels 
components de la mescla, entre d’altres. L’automatització és també una eina important per 
garantir aquest emmagatzematge. 

Un altre dels requisits per a l’automatització ve donat pel fet que per poder validar els 
experiments, no n’hi ha prou amb una reacció cada vegada, sinó que cal fer els 
corresponents controls positius i negatius i neutre. Això implica que són quatre reaccions les 
que s’han de produir exactament al mateix temps, realització que manualment era inviable. 
A més a més, per augmentar el poder estadístic es demana duplicar el sistema i per tant que 
es produeixin vuit reaccions a la vegada. 

Per tant l’automatització era el camí que garantia la correlació temporal, l’emmagatzematge 
de dades i la possibilitat de fer més d’un experiment a la vegada. 

Paral·lelament, per part de l’equip mèdic, s’ha hagut d’adaptar l’experiment per accelerar la 
reacció. Al laboratori es treballava amb una reacció que durava 10 minuts, mentre que a 
l’avió el temps de microgravetat és de 20s. En conseqüència, s’han hagut de modificar els 
volums de reacció per tal d’aconseguir que en aquest limitat interval de temps el transport 
fos suficient i la quantitat transportada fos prou elevada com per poder demostrar 
posteriorment i amb poder estadístic que el transport varia en funció de la gravetat. 
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La resta de requeriments tècnics estan detallats a l’apartat d’especificacions (7.2) i provenen 
bàsicament de les restriccions i normes marcades per l’ESA i per la necessitats sorgides a 
l’hora d’automatitzar l’experiment. 
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5. Introducció 

5.1. Objectius del projecte 

L’objectiu és el disseny d’un sistema que permeti realitzar simultàniament vuit experiments 
sincronitzats amb el temps de microgravetat que ofereix el vol parabòlic de l’ESA. Cadascun 
dels experiments ha de mesclar dos líquids a una temperatura de 37ºC durant 20 segons, 
afegir-hi un tercer líquid perquè deturi la reacció i filtrar la mescla final. 

El projecte planteja el disseny per una banda d’un prototip i per altra banda del sistema final. 
El prototip té dues funcions bàsiques: primerament la de validar que el sistema automàtic 
treballant a la gravetat terrestre funciona igual o més bé que l’experiment manual que fins 
ara es portava a terme, i en segon lloc la de permetre, a partir de l’escalat, exportar 
l’operativa d’un unitat experimental als vuit experiments que cal realitzar. 

Un altre objectiu fruit dels requeriments és fer un disseny robust per tal de complir les 
especificacions marcades per l’ESA i poder muntar finalment l’experiment als seus avions A-
300 Zero-G. 

Aquest projecte s’insereix dins d’un projecte de recerca més ampli on l’objectiu principal és 
demostrar científicament que existeixen canvis en la manera en què els fàrmacs es depuren 
de l’organisme humà, quan aquest està sotmès a condicions de microgravetat.  

5.2. Abast del projecte 

El projecte engloba el disseny mecànic i de control del prototip i el disseny mecànic del 
sistema final. També s’inclou la selecció de components i les indicacions necessàries per a 
la fabricació d’algunes peces que cal construir. 

D’alguns dels elements del mercat no es disposa de tota la informació tècnica necessària, i 
els components estàndard mèdics no proporcionen les dades suficients per parametritzar-ne 
el seu funcionament. Serà, doncs, el prototip funcional, un cop fabricat, el que permetrà 
identificar experimentalment aquests tipus de paràmetres: força de frec entre xeringues,  
temps per a transferència de calor entre materials, homogeneïtat de temperatures, 
generacions de calor... tots ells paràmetres que s’estudiaran amb més facilitat i precisió en 
un disseny experimental que si es pretengués fer-ho a partir d’un càlcul. 

Tot i que les condicions inicials de disseny vénen donades per l’equip mèdic, hi ha una sèrie 
de paràmetres volumètrics i temporals que han de permetre una variació a posteriori. 
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Aquests paràmetres i la corresponent variació es poden veure a l’apartat d’especificacions 
(7.2) S’ha pactat, i així s’ha especificat, que la variació d’aquests paràmetres no ha de 
requerir la modificació de cap peça; la variació s’aconseguirà mitjançant un canvi de 
programació a l’autòmat regulador. 

A més a més, amb l’estudi de viabilitat econòmica, es veurà si és factible la fabricació del 
sistema final amb els recursos actuals, o si cal buscar nous mètodes de finançament per 
seguir endavant amb el projecte. 
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6. Context 

6.1. Els transportadors ABC 

Els transportadors ABC són un del principals sistemes de transport actiu de les cèl·lules del 
cos humà. A les cèl·lules humanes els ABC s’encarreguen de la depuració de tòxics del 
citoplasma mitjançant un sistema de transport actiu emprant ATP. Aquestes proteïnes es 
troben en gran nombre de teixits com l’epiteli intestinal, els ronyons i el fetge, entre 
altres. Els principals exponents d’aquesta família són la Glicoproteïna-P (ABCB1), MRP1 
(ABCC1), MRP2 (ABCC2) i BCRP (ABCG2). 

A l’epiteli intestinal els ABC funcionen com a transportadors de flux de la membrana apical. 
Aquests limiten l’absorció de fàrmacs, evitant l’acumulació intracel·lular de productes i 
afecten, per tant, a la seva biodisponibilitat oral. S’han documentat moltes interaccions 
farmacològiques i alimentàries sobre els transportadors intestinals que determinen 
variacions en la biodisponibilitat i toxicitat. Paral·lelament, en el ronyó, els transportadors 
ABC participen en la secreció de fàrmacs i també presenten nombroses interaccions. En el 
fetge, els transportadors ABC es troben en diferents localitzacions de la membrana cel·lular, 
essent determinants en la regió canalicular. Es reconeixen com els principals transportadors 
de sals biliars i expulsen gran nombre de compostos del metabolisme, incloent fàrmacs i 
moltes altres substàncies.  

Tot just comencen a ser publicades investigacions sobre l’estudi de fàrmacs a gravetat 0 i 
encara no hi ha cap publicació sobre el funcionament dels ABC en microgravetat. 
Recentment s’ha pogut observar que el metabolisme dels fàrmacs es veu disminuït a l’espai 
(projecte StelSys realitzat a la ISS). Aquesta proposta busca aprofundir sobre aquesta dada 
intentant esbrinar si els ABC hi tenen alguna implicació. Però l’interès de les dades que en 
puguin derivar pot ampliar-se a molts altres àmbits. Un major coneixement dels ABC a 
l’espai podria afectar a investigacions sobre noves teràpies contra el càncer, nous 
tractaments contra la SIDA i malalties hereditàries. 
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6.2. Els vols parabòlics 

Un vol parabòlic és una tècnica de vol en la que un avió preparat aconsegueix un estat de 
caiguda lliure de forma controlada. Aquesta maniobra permet l’obtenció de microgravetat 
dins de l’avió durant períodes de temps curts (20s aproximadament). S’esquematitza el 
funcionament a la Figura 6.1 

Al arribar als 6000 metres d’altitud 
aproximadament, l’avió inicia una 
ascensió amb un angle de 46º que 
provoca una sobregravetat a la cabina 
d’entre 1,8 i 2g. A l’arribar als 6800m es 
disminueix la potència dels motors fins un 
mínim que s’usa per contrarestar la 
resistència de l’aire. En aquest moment, 
l’avió entra en vol parabòlic i la gravetat 
disminueix quasi fins a zero. Després 
d’arribar a un punt d’altitud màxima, sobre 
uns 8500m, l’aparell comença a descendir. Quan l’angle de l’avió és de 45º per sota de 
l’horitzontal, els motors arranquen de nou a màxima potència per anivellar l’aparell a 6000m i 
es torna a tenir un efecte de sobregravetat. La paràbola descrita dura al voltant d’un minut i 
mig i s’aconsegueix (amb aquest ordre) 30 segons de doble gravetat, 30 s de microgravetat i 
uns altres 30 s de doble gravetat abans de tornar al vol normal. En un vol experimental 
s’acostumen a realitzar entre 25 i 40 paràboles. 

A Europa aquests vols es realitzen a l’Agència Espacial Europea, en col·laboració de 
Novespace, una empresa francesa especialitzada en vols parabòlics. Els avions usats són 
l’Airbus A300 i el Ilyushin. La NASA utilitza el Mc Donnel Douglas C9 (que ha reemplaçat el 
KC-135) i la Zero-Gravity Corporation (o Zero-G) utilitza un Boeing 727 modificat. 

Els vols parabòlics s'utilitzen per a portar a terme assajos de curts períodes de microgravetat 
en investigacions científiques i tecnològiques. S’acostumen a centrar en experiments sobre 
Física i Ciències de la vida, i permeten posar a prova els instruments abans de ser exposats 
realment a l’espai, i per confirmar o desmentir hipòtesis sobre possibles aplicacions 
espacials. També serveixen per preparar els astronautes abans d’un vol, forma part d’una de 
les accions complementàries de la seva formació. 

Figura 6.1 Esquematització de la paràbola. Font ESA
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7. Especificacions del sistema 

7.1. El procés 

El procediment per a dur a terme l’experiment comença amb la preparació d’una xeringa 
amb material biotecnològic i fàrmac model, que es guardarà en un frigorífic entre 0 i 5ºC.  

En el moment de dur a terme aquest experiment, s’extreu una xeringa del frigorífic i se li 
aporta calor. Posteriorment s’administra energia química en forma d’ATP al contingut 
biològic produint-se en aquest moment el transport del fàrmac que quedarà retingut dins de 
petits compartiments lipídics anomenats vesícules. En el moment desitjat, s’injecta líquid de 
rentat a baixes temperatures per assegurar la parada de la reacció. Aturada aquesta, es 
filtra la mostra recuperant-ne els compartiments miscel·lars (vesícules) per al seu anàlisi a 
l’IMIM. Segons la quantitat de fàrmac detectat dins les vesícules s’infereix l’activitat dels 
transportadors ABC a la mostra en qüestió. 

Aquest procés, que fins ara ha estat manual, és el que es vol automatitzar, i per tant es crea 
un cicle que permetrà realitzar experiments en funció dels paràmetres mèdics desitjats. 

Per a dur a terme aquestes procés es detalla el cicle a realitzar1. 

1. Col·locació de les xeringues amb material biotecnològic provinents del congelador 
dins el sistema 

2. Col·locació dels filtres dins el sistema. 

3. S’espera el temps necessari per tal d’incrementar la temperatura de les vesícules de 
2ºC a 37ºC. 

4. S’introdueixen 250µl d’ATP a les xeringues 

5. Durant 20 segons es produeix la reacció 

6. Per tal de deturar la reacció s’introdueixen 1000ul de congelant  

7. Es filtra la mescla 

8. Amb el mateix congelant es fa un rentat del sistema i es purga per tal de retornar a la 
condició inicial. 

                                                 

 

 

1 Aquí s’explica només la part cíclica del procés, consultar l’apartat de programació del PLC per veure el cicle 
complert (condicions inicials, controls de temperatura...) 



Disseny d’un sistema automàtic per experimentar amb material farmacològic en condicions de microgravetat Pàg. 17 

Rosa Pàmies i Vilà 

9. Extracció de les xeringues i dels filtres usats i col·locació en un recipient frigorífic. 

10. Anàlisis de l’experiment a l’IMIM. 

7.2. Requisits i desigs 

A partir de la manifestació de la necessitat plantejada, s’estableix la definició del producte a 
través de les especificacions. S’ha intentat no establir especificacions excessivament 
ambicioses ni restrictives, per no repercutir en un increment injustificat del cost del producte, 
sinó que s’ha seguit un procés d’iteració entre la definició del producte i el seu disseny 
conceptual, així l’especificació actua com a proposta mentre que el disseny conceptual en 
confirmarà o no la viabilitat. 

[1] L’especificació del producte és la manifestació explícita del conjunt de determinacions, 
característiques o prestacions que ha de guiar el seu disseny i desenvolupament. Cal 
distingir entre dos tipus d’especificacions. 

R: Requeriment o especificació necessària. És tota especificació sense la qual la màquina 
perd el seu objectiu 

D: Desig o especificació convenient. És tota especificació que, sense ser estrictament 
necessària per a l’objectiu de la màquina en milloraria determinats aspectes. 

Una especificació pot ser reconsiderada. Per tal de tenir constància de qui l’ha proposat, 
s’adjuntarà a cadascuna d’elles qui la proposa: 

• C: Client 
• ESA: Agència Especial Europea 
• E: Enginyeria 

 
Concepte R/D proposa Descripció 

Funció 

R C Mesclar tres líquids en microgravetat. 
R C Mantenir la Temperatura de reacció entre 37 i 40ºC  
R C En cap moment la mescla pot superar els 40ºC±0,5ºC 

R C 
Filtrar la solució i guardar el filtre mantenint-lo entre 0 i 
5ºC 

D C 
Carregar manualment la xeringa, extreure-la d’un 
recipient fred i posar-la al sistema automàtic. 

R C 
Deturar l’èmbol en quatre punts diferents en cada 
cicle que podran variar segons necessitats mèdiques. 

R C Absorvir 250µl ±10µl d’ATP. 
  Absorvir 1000µl ±10µl de congelant 
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Concepte R/D proposa Descripció 

D C 
Rentar els tubs i evacuar el líquid de rentat pel filtre. 
Calen 2 rentats sabent que pel filtre no poden passar 
més de 3 ml ±10µl  i 1,660 ja són de la solució. 

R C 
Mantenir el congelant i l’ATP entre 0 i 5ºC durant tot el 
cicle 

R C Fer experiments repetitivament (mínim 30) 

R C 
Emmagatzemar paràmetres (temperatura, 
posicions...) 

R ESA Garantir l’estanquietat amb una doble capa. 
    

Dimensions 

R ESA 
Cavitat de test: 20metres x 5metres. Alçada 2,3 
metres. La porta d’accés: 1,93m x 1,07m 

R ESA 
Les connexions elèctriques fins als panells han de ser 
de 6 metres 

D E 

Les seccions mínimes dels cables de corrent 
dependran de la intensitat màxima que hi circuli:  

3A  0,50mm2 
6A 0,75 mm2 
10A 1 mm2 
16A 1,5 mm2 

D E 
Tots els tubs pel transport de líquids seran de PVC i 
amb un diàmetre interior de 3mm (l’exterior és de 
4,1mm) 

D C Diàmetre interior de la xeringa 6mm 

R C 
Per cada experiment són necessàris 8 conjunts 
unitaris, i durant el vol es fan 30 paràboles 

R C 
En total es necessiten 240 xeringues que hauran 
d’estar al congelador. 

R C 
Calen 240 portafiltres i el seu corresponent magatzem 
(amb restricció de temperatura un cop usats) 

R ESA 
El centre de gravetat cal que es trobi segons els 
paràmetres establerts a l’Annex A guia de disseny 

R ESA 
Temperatura dins l’avió 18-25ºC mentre es vola, quan 
l’avió és a terra no es controla la temperatura 

D E Recorregut de l’èmbol 60mm 
D E Recorregut de l’accionament lineal 140mm 
D C Minimitzar el pes (augmenten les possiblitats de vol) 

D E 
Per la caixa de guants cal tallar dos cercles de 
150mm de diàmetre a l’exterior del recipient 
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Concepte R/D proposa Descripció 
contenidor.  

R ESA 
Els experiments estan subjectes a les pistes del terra 
de l’avió (femella d’acer i accessoris roscats per 
cargols M10x125)  

R ESA 
La base d’un experiment ha de ser una base d’alumini 
de 10mm d’espessor 

R ESA 

Per fixar el sistema final als rails de l’avió, els forats a 
l’eix Y han d’estar a 503mm o 1006mm 

    

Moviments 

D E Moviment rectilini per moure l’èmbol de 6mm/s 

D E 
Moviment de rotació pel moviment de vàlvules. En 1 s 
cal girar la palometa 90º 

D E Moviment manual per insertar i treure xeringues  
D E Moviment manual per insertar i treure filtres  

R ESA 
Ús de guants quan es necessiti accés a l’interior des 
de l’exterior durant les fases de microgravetat. 
S’aconsella dissenyar una caixa de guants. 

R ESA 
Qualsevol paquet en flotació lliure ha de tenir un 
element (corretja) que el connecti amb el terra i en 
controli el moviment. 

R ESA 

Tots els dispositius amb moviment han d’estar 
continguts dins d’una caixa de protecció. Si hi ha 
d’haver una porta d’accés a aquesta caixa, tindrà un 
interruptor de seguretat automàtic que deturarà el 
moviment quan la porta estigui oberta. 

R ESA 
Cal garantir la subjecció de totes les peces perquè no 
volin en microgravetat. 
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Concepte R/D proposa Descripció 

Forces 

D E Per moure l’èmbol calen entre 2,5 i 3 N 
D E Per fer girar la palometa es necessiten 3 Nm 

R ESA 
Pressió a la cabina 800mb (cal dissenyar tenint en 
compte que pot existir una pèrdua de pressió) 

R ESA 
Interior protegit amb espuma, tant per protegir l’equip 
com el personal per evitar fer-se mal en els xocs. 

D E 
En cas de despressurització de la cabina, els guants 
de la caixa exterior han d’actuar com a dipòsit 
d’expansió limitant la pressió diferencial. 

R ESA 
Els cargols de fixació han de suportar: 

Força de cisallament Fc màx=34800N 

Força de tracció Ft màx=58000N 

R ESA 

L’estructura ha de 
suportar: 
Eix X 
 9g a l’enlairar-se 
1,5 g a l’aterrar 
Eix Y 
3g a esquerra o 
dreta 
Eix Z 
4.2g de pujada 
7.3g de baixada 

D E 

La càrrega cap endavant 9g és el pitjor de les 
situacions en cas d’accident, i per tant, el cas a 
dimensionar. Servirà també per a la verificació 
d’anàlisis estructural 

R ESA 
La càrrega en un rail no pot ser supeior a 100kg per 
metre lineal 

R ESA 
La càrrega aplicada sobre els cargols de fixació al 
terra de l’estructura és de 35Nm. 

R ESA 

La base ha d’estar foradada amb forats de 12mm per 
poder subjectar l’experiment amb cargols M10 que 
proveeix Novespace. La distància entre forats en el 
mateix tren (eix de les x) ha de ser un múltiple d’una 
polsada (25.4mm) 

R ESA 
Els recipients a pressió han de ser certificats a part i 
no poden tenir mes de 5 anys. 
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Concepte R/D proposa Descripció 
    

Energia 

R ESA 

Característiques a l’avió: 
220 volts AC, 50Hz, monofàsics, 2kVA per panell (hi 
ha 10 panells) 
28 volts DC, 20 ampers per cada panell (hi ha 5 
panells) 
115-200 volts AC, 400HZ, trifàsic 

R ESA 
Pels 28 DC cal un connector sèrie 840-23-832: 
terminal 1=+24V, terminal 2= terra. 

R ESA 

Es fa un canvi d’alimentació abans que comenci a 
rodar l’avió, i per tant hi ha un tall de subministrament 
d’uns minuts, durant els quals els experimentadors no 
poden estar amb l’experiment. Els experimentadors 
poden acostar-se a l’experiment 5-10 minuts abans de 
la primera paràbola i llavors reinicialitzar l’equip. 

R ESA 

Hi pot haver tallades de corrent durant el vol, tot i que 
no és freqüent. Cal tenir-ho present per no perdre les 
dades: l’experiment ha de passar a un estat segur en 
cas de pèrdua d’electricitat. 

R ESA 
Cal un botó vermell d’emergència accessible des de la 
posició de l’experimentador per tallar la connexió amb 
els 220V o 28V 

R ESA 
Les bateries no poden estar connectades als aparells 
de distribució d’energia dels panells.  

R ESA 
Totes les bateries han de ser utilitzades en sec. L’ús 
de bateries d’electròlit líquid no està permès a bord de 
l’avió. 

R ESA 
A les hores prèvies totes les bateries han d’estar 
desconnectades. 

    

Materials 

R ESA 
No es pot alliberar cap material, cap gas ni cap líquid 
(encara que sigui no toxic) durant l’experiment. 

R ESA 
No es permeten materials radioactius en el vol 
assignat. 

D ESA 
En la mesura del possible, s’ha d’evitar l’ús de 
materials perillosos: materials tòxics, corrosius, 
explosius i/o materials inflamables. 

R ESA Cobrir-ho tot amb les pantalles de vidre Lexan o 
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Concepte R/D proposa Descripció 
Plexiglas no inflamable. 

R ESA 
L’estructura ha d’estar protegida amb espuma, no 
poden quedar cantonades vives sense protecció. 

R ESA 
Estan prohibits tots els materials inflamables o fràgils 
(per exemple, fusta, l’estàndard de plexiglàs) en 
qualsevol part de la configuració. 

R ESA 
L’alumini pot substituir la fusta, i Lexan (policarbonat 
no inflamable) pot ser utilitzat en lloc del vidre o del 
Plexiglàs normal. 

R ESA 
Qualsevol part de l’estructura que hagi de suportar les 
càrregues de disseny o sotmetre’s a càrregues de xoc 
ha de ser d’alumini o d’acer. 

R ESA 

Cal presentar el full de Dades de Seguretat dels 
Materials (MSDS): Per tots els líquids diferents de 
l’aigua, cal enviar un formulari de MSDS del proveïdor 
del líquid a NOVESPACE 

    

Senyals i 
control 

D E 
Entrades digitals per controlar la posició de les 
vàlvules. 

D E Entrades analògic per controlar l’actuador lineal. 
D E Entrada analògica de temperatura. 

    

Fabricació i 
Muntatge 

D E Un primer prototip d’un sol conjunt unitari. 
D E Muntatge manual amb un sol muntador. 
D E Fabricació a la FCIM 

    

Transport i 
distribució 

D E 
S’instal·laran nanses o llantes que facilitin el 
manejament de la càrrega. 

D E Per facilitar el transport es crearan diferents mòduls. 

D E 
Cal que el centre de gravetat sigui el més proper a 
terra possible. Consultar guia de disseny Annex A 

    

Vida útil i 
manteniment 

D E Duració 5 anys. 

D E 
Es farà una revisió general abans de l’ús del sistema 
en microgravetat. 

    
Seguretat i 
ergonomia 

R ESA Compliment de la guia de seguretat de l’ESA 
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Concepte R/D proposa Descripció 
    

Costos i 
terminis 

R E 
Els costos del material i la fabricació i muntatge no 
poden superar els 10.000€  

D C+E 
El prototip serà entregat per ser validat el setembre de 
2008 

    

Impacte 
ambiental 

D E Fàcilment reciclable: no es barrejaran materials. 

R E 
Facilment reutilitzable: quan es desmunti, els 
components estàndard s’han de poder reutilitzar. 

D C 
S’ha de facilitar la recol·lecta del material 
biotecnològic usat pel seu futur tractament. 

 
Taula 7.1 Requisits i Desigs del projecte
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8. Antecedents 

El que s’ha dissenyat és un sistema molt concret per una aplicació específica marcada pel 
client, per tant s’ha fet una “màquina a mida” i no existeixen antecedents directes. Ara bé, cal 
tenir en compte que hi ha un subsistema que té semblances amb alguns dispositius mèdics 
hospitalaris. 

És el cas de les bombes d’injecció, que calculen amb precisió la dosi i la velocitat d’infusió 
de fàrmacs al pacients. Aquestes bombes, a més a més poden ser programades per 
autoajustar-se al tractament que ha de rebre el pacient cada dia (ajustant la dosi). La 
precisió és molt elevada, treballen amb un vis sens fi de boles per evitar pulsacions. Així que 
ofereixen unes prestacions extres que no eren necessàries en aquest projecte. El problema 
ha estat el preu, aquestes bombes tenen un cost d’entre 4.000 i 8.000€, un cost no 
assumible pel tipus d’experiment que es vol dur a terme. S’han tingut aquestes bombes com 
a referència, però en cap cas es buscava un producte semblant. Aquestes bombes no tenen 
control de temperatura, i les velocitats d’injecció acostumen a ser molt inferiors a les aquí 
desitjades. 

Pel que fa a l’experiment mèdic, la campanya de vols parabòlics de l’Agència Especial 
Europea, promou tres campanyes per professionals cada any i n’acostuma a programar una 
per estudiants. Les proves que s’hi diuen a terme es relacionen en dos camps: les ciències 
físiques i les ciències de la vida. 

És en aquest segon àmbit on es troben alguns dels experiments més relacionats amb el que 
aquí es presenta. A tall d’exemple “Real time physiological and molecular biological 
measurements of osteoblast-like cells under microgravity using fluorescence techniques” 
(Universitat de Marburg) on s’investigava sobre els mecanismes de regeneració dels ossos 
en microgravetat o “Effects of gravity at biomolecular level (Universitat de Florència, I)” 
investigava com la microgravetat pot afectar les reaccions dels enzims. 

En cap cas s’ha investigat sobre els transportadors de la sang, i encara menys concretant 
amb els transportadors ABC. A més, no es coneix (ni a l’ESA ni a la NASA) cap experiment 
dins les campanyes de vols parabòlics on calgués escalfar un líquid a una temperatura 
determinada, fer una mescla, mantenir-la un temps a una temperatura constant per després 
filtrar-la. Per tant el sistema presentat passa a ser únic. 
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9. Disseny 

9.1. Conceptes 

Es diferencien dos conceptes al llarg d’aquesta memòria: La unitat d’experimentació i el  
sistema final. Una de les especificacions demana que al llarg d’una paràbola es puguin 
realitzar vuit experiments simultàniament, per tant anomenarem unitat d’experimentació a 
l’agrupació d’elements encarregats de poder dur a terme un sol experiment biomèdic. Per 
contra, el sistema final, és el conjunt de subsistemes encarregats de poder dur a terme 
l’experiment complet, més els elements necessaris d’interfase amb l’avió i les proteccions 
marcades per l’ESA. 

9.1.1. Unitat d’experimentació 

Aquesta diferenciació és possible gràcies a haver treballat amb un disseny modular. Es 
tracta del mòdul que integra la major complexitat del procés, on té lloc la reacció i on cal 
comprovar el valor de més paràmetres que establiran si l’experiment és o no vàlid. La unitat 
d’experimentació permetrà trobar els valors d’aquells paràmetres que a priori no poden ser 
definits, ja sigui perquè depenen de la configuració, com per ser temporals. Al llarg del 
projecte s’arribarà al disseny de detall d’aquesta unitat. 

9.1.2. Sistema 

El sistema final constarà de vuit unitats d’experimentació, una estructura esquelètica per 
suportar aquestes vuit unitats, una nova construcció que formarà l’estructura de suport i uns 
dispositius externs per complimentar els dispositius necessaris: nevera, magatzem per les 
xeringues, magatzem pels filtres. 

La interfase amb l’avió també variarà, tant per la subjecció entre sistema i avió com la 
interfase amb l’usuari, es tindran en compte nous indicadors que facilitin el control a 
l’experimentador a bord de l’avió. 

9.2. Disseny experimental 

[1] El problema plantejat és un problema obert, i es disposa d’una gran llibertat en l’elecció 
dels mitjans a utilitzar i una gran diversitat en els camins a seguir, per això és important el 
procediment de prova i error. 
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El projecte s’ha iniciat amb l’examen de la situació en la que ens trobàvem, continuant amb 
l’establiment de suposicions sobre les accions que podien resoldre el problema basades en 
l’aprenentatge de cicles anteriors i d’on se n’extreuen expectatives. Posteriorment s’han 
confrontat aquestes expectatives amb el problema examinat, fent-ne la corresponent 
comprovació per acabar donant resposta al problema amb una resolució. 

El problema de partida de la recerca experimental és el coneixement insuficient per explicar 
determinats fets empírics. Calen dades quantitatives del producte a manipular, assegurar 
temps d’escalfament i refredament, comprovar volums, reajustar disseny... És per això que 
s’ha treballat amb el cicle bàsic de disseny experimental: 

Observació: De manera subjectiva s’ha descrit el cicle manual amb el que treballava l’equip 
mèdic i se n’han identificat els paràmetres crítics: Volums d’injecció, temperatura de la 
mescla, velocitat d’explosió i temps de reacció 

Inducció: S’han agrupat les observacions i s’han classificat segons la llei general que les 
podia regir predominant d’entre elles la de transferència del calor.  

Deducció: Atès que no es disposava de models adequats que concretessin tots i cadascun 
dels fenòmens que calia reproduir, s’ha obtingut, amb l’ajut d’eines informàtiques, els 
comportaments dels prototipus virtuals. En aquest sentit la simulació amb Solid Works de tot 
el conjunt facilitava la deducció del comportament mecànic dels dispositius. 

Proves: Són aquestes les que acabaran donant els valors dels paràmetres que de moment 
són una incògnita (velocitat, força, temps per canviar de temperatura...) 

Validació: Quan era positiva s’arribava al final del procés, sinó calia tornar a fer noves 
hipòtesis. Aquest pas ha estat decisiu a l’hora de la selecció de components. 

Aquest cicle s’ha anat aplicant de forma iterativa al llarg de tot el procés de disseny obtenint 
cada vegada solucions que s’aproximaven més als objectius i requeriments del problema.  
Tanmateix, el seu caràcter generalista, no ofereix el suficient abast per establir una 
metodologia de disseny, i per això s’ha estructurat el procés de disseny en grup d’activitats 
relacionades que han conduït a certs estadis de desenvolupament (Taula 9.1): 
 

Etapa Resultat 
1. Definició del producte Especificacions 
2. Disseny conceptual Principis de solució, estructura funcional. 
3. Disseny de materialització Plànols de conjunt 
4. Disseny de detall Plànols de peça, documents de fabricació 

 
Taula 9.1 Etapes de desenvolupament de disseny experimental
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La primera etapa ja s’ha tractat a l’apartat 7.2, partint de l’enunciat s’han establert aquelles 
accions destinades a definir de forma completa i precisa el producte. Ara bé, és una etapa 
sense nivell de concreció suficient per permetre iniciar treballs de disseny amb garanties 
d’encert, per això cal seguir desenvolupant els altres punts. 

A l’etapa de disseny conceptual s’ha partit de les determinacions per aconseguir un 
esquema funcional, amb els principis de solució que mostren l’essència del dispositiu. És 
una abstracció de les característiques essencials que tindran els elements físics finals. 
(veure apartat 9.3)   

Amb el disseny de materialització s’ha començat a dimensionar el dispositiu, i s’ha buscat 
una solució tècnica (buscant els components de mercat adequat i les peces de fabricació 
necessàries) per a cada funció. El sistema pren forma a partir d’un conjunt organitzat de 
peces, components, enllaços, unions... que es faran realitat a través dels materials, les 
formes, les dimensions, els acabaments superficials... (apartat 9.4) 

El disseny de materialització desplega solucions alternatives que s’han estudiat amb 
l’ajuda de la metodologia DFMA (veure apartat 10). A més amés, s’ha fet una selecció de 
components que ha permès tancar la materialització de la unitat d’experimentació. El resultat 
d’aquestes  etapes es dóna en forma de plànol de conjunt del sistema, i on es mostra com 
s’articulen les diferents parts per a formar el conjunt muntat (veure apartat 11. Solució 
escollida i Annex D).   

Finalment amb el disseny de detall s’aconsegueixen tots els documents necessaris per a la 
fabricació del producte. Els resultats d’aquest disseny són els plànols de les peces i 
conjunts específics, la documentació dels components del mercat incorporats i la relació de 
peces i conjunts (o mòduls), tots ells amb la seva denominació, número de referència, 
nombre de peces, material i altres especificacions tècniques.  
 
 
9.3. Disseny conceptual 
Es comença pel disseny de la unitat experimental. Tal i com s’ha vist a l’explicació del 
procés, hi ha operatives que es faran automàticament i d’altres que les faran els 
experimentadors. Per això és adequat plantejar per cada part del procés què ha de fer el 
sistema, quines funcions ha de complir. És el que mostra la Taula 9.2. A més d’aquesta 
interrelació procés-funció, s’esquematitza també un principi de funcionament, una solució 
tècnica que permet començar a encarar el disseny.  
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Procés Funció Solució tècnica 

Col·locar 
Xeringa 

Facilitar la 
introducció i la seva 
connexió amb 
estanquitat 

 

 
  

Col·locació 
del filtre 

Facilitar la 
introducció i la seva 
connexió amb 
estanquitat 

 
  

Escalfar 

Proveir calor 

 

 

 

 

Verificar que 
s’assoleix la 
temperatura 
desitjada 

 

 

 

 
 

Introduir 
250µl d’ATP 

Establir la conducció 
entre el dipòsit 
d’ATP i la xeringa 

 

Connectar el dipòsit 

 
 

Detall: connexió roscada  
de la xeringa 

Suport de la xeringa 
ABC 

Unió 
roscada

Superfície 
calefactora 

Canvi de 
posició de la 

vàlvula

Sensor de 
temperatura 

Connexió 
a l’autòmat 

Subjecció de 
camisa i èmbol 
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Procés Funció Solució tècnica 
d’ATP a amb la 
xeringa 

Estirar la tija de la 
xeringa per fer 
l’absorció de 250µl 
d’ATP 

 

 

 

Esperar 20 
segons 

Mesurar el temps 
des de l’inici de la 
reacció i esperar 20s

 
 

Introduir 
1000µl de 
congelant 

Establir la conducció 
del congelant amb la 
xeringa 

Desconnectar el 
conducte d’ATP 

 

 

Estirar la tija fins a 
absorbir 1000µl 
 

                  

 
  

Filtrar la 
mescla 

 

Desconnectar el 
congelant 

Establir la conducció 
entre xeringa i filtre 

 

 

 

Empènyer la tija fins 
a buidar la xeringa 
 

 

 

Rentat del 
sistema 

 

Establir la conducció 
del congelant amb la 
xeringa 

 

 

Desplaçament 
de l’èmbol

Connexió 
d’ATP

Canvi de 
posició de les 

vàlvules 
Connexió de 

congelant 

Desplaçament 
de l’èmbol 

Canvi de 
posició de la 

vàlvula 

Connexió 
del filtrat 

Desplaçament 
de l’èmbol 

Canvi de 
posició de la 

vàlvula 

Autòmat 
programable 
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Procés Funció Solució tècnica 

 

 

Absorbir 700 µl de 
congelant 

 

 

Restablir la 
conducció xeringa-
filtre 

 

 

Empènyer la tija fins 
a buidar la xeringa 

(es repeteix dues 
vegades el cicle de 
rentat) 

 

 

 

 

Purga 

 

Establir la conducció 
del congelant amb la 
xeringa 

 

 

 

Absorbir 700 µl de 
congelant 

 

 

Extreure 
xeringa i filtre 

 

Facilitar l’extracció 
de la xeringa i el 
filtre 

 
  

 

L’esquema resultant, satisfà cada una de les condicions establertes per les funcions. 
Conceptualment és capaç de realitzar la funció que se li encomana. A partir d’aquí cal 
començar el disseny de materialització, és a dir, es començarà a donar forma a les solucions 
tècniques proposades. 

Taula 9.2 Esquematització del procés a automatitzar

Desplaçament 
de l’èmbol 

Canvi de 
posició de la 

vàlvula 

Canvi de 
posició de la 

vàlvula 

Desplaçament 
de l’èmbol

Desplaçament 
de l’èmbol 
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9.4. Disseny de materialització 

El disseny de materialització permet integrar cadascuna de les solucions proposades a 
l’apartat anterior. S’adquireix la condició de material a partir de la imposició de condicions 
dimensionals, dels requisits de l’ESA, de les condicions del client...  

Aquestes especificacions són més o menys concretes. N’hi ha d’estrictes que permeten 
dimensionar els volums dels recipients, definir carreres de l’actuador, adaptar el disseny als 
components de mercat... però també n’hi ha d’altres que encara no estan concretades: 
fricció entre elements, rendiments, toleràncies, temps de funcionament...  

Amb el coneixement d’aquesta dualitat s’aborda la primera i es crea un disseny per seguir 
desenvolupant les funcionalitats del sistema fins a poder escollir la tipologia de components 
a emprar. Serà la fabricació d’aquest disseny prototip la que permetrà extreure les dades 
que ara no es poden arribar a conèixer i fer, si és necessari, un redisseny per obtenir el 
producte final [4]. 

9.4.1. Subfuncionalitats 

A partir del procés definit per l’equip mèdic, i les solucions esquematitzades de l’apartat 8, 
s’esquematitza la unitat bàsica de funcionament (Figura 9.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’estructura funcional s’ha subdividit en parts que contenen subfuncions de menys 
complexitat. Això ha permès proporcionar una estructura funcional més detallada i 
comprensible (menys ambigua), facilitar la recerca de principis de solució per a les 
subfuncions que, per combinació, han de donar principis de solució per a la funció global, i 
facilitar la creació de l’estructura modular del producte. 
 
 

Figura 9.1Esquema de la unitat  bàsica de funcionament
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La divisió ha portat a parlar de: 

Admissió:  

Conjunt que permetrà absorbir líquid per a la mescla amb el material biomèdic. En aquest 
sentit caldrà estudiar el recipient, com s’aconsegueix l’absorció i com es controla. Es 
diferenciarà: 

• Dipòsit amb material biomèdic 

• Accionament lineal 

• Controlador 

Camins i direccionament del líquid 

Cal estudiar el curs que ha de seguir el líquid, i com aconseguir-ne la ruta adequada. Això 
engloba tant els conductes físics de cadascun dels materials de la mescla (ATP i congelant) 
així com el dispositiu necessari per decidir les direccions a les cruïlles de líquid. Es tindrà: 

• Conducte d’ATP 

• Conducte de congelant 

• Accionament de gir 

• Vàlvules 

Regulació de temperatura 

No tots els líquids han d’estar a la mateixa temperatura, per tant caldrà estudiar-ne la 
calefacció o el refredament, amb quins dispositius s’aconsegueix i el seu sistema de control. 

• Calefactor 

• Control de temperatura del calefactor 

• Refrigerador 

• Control de temperatura del refrigerador 
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Escapament 

Un cop s’ha produït la mescla, caldrà expulsar-la per ser filtrada. El conjunt que permet 
aquesta funció estarà format per conductes i dipòsit a més a més del filtre i el seu portafiltre. 

• Conducte xeringa-portafiltre 

• Filtres i portafiltres 

• Conducte de residus 

• Dipòsit de residus 

Estructura 

Formaran part d’aquest apartat el conjunt d’elements resistents, la configuració i la disposició 
que permetran sostenir la resta d’elements. Caldrà diferenciar l’estructura de la unitat base i 
l’estructura que permetrà fixar el sistema a l’avió. 

9.4.2. Creació de l’esbós conceptual 

A partir d’aquesta estructuració, s’ha creat un esbós 
conceptual que ha tingut com a resultat un principi de 
solució acceptat. Per tal de prosseguir en el camí del 
disseny, es va simular aquesta solució que ha constituït la 
base per prendre les decisions de la fase posterior.  

Per cadascuna de les funcions definides s’havia buscat una 
solució i es simulava el seu comportament. El que s’havia 
aconseguit era esbossar la disposició general, una 
representació de la totalitat de l’objecte projectat. 

La Figura 9.2 evidencia la suma de tots els subsistemes 
que integren el sistema complet, totes les parts que 
configuren el producte.  

Es donen solucions als problemes que s’havien plantejat i per tant el producte global realitza 
les funcions necessàries per donar servei. Els esbossos dibuixats durant aquesta fase no 
guarden una escala exacta, encara que mantenen certes proporcions amb el producte final. 
Serveixen, d’alguna manera, d’explicació visual del producte. 

 

Figura 9.2Esbós del conjunt 
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Figura 9.3 Dispositius per a  
l’admissió 

Dins el que abans s’havia anomenat fase d’admissió, 
es veu la necessitat d’incloure-hi la subjecció de l’èmbol 
de la xeringa amb l’accionament lineal (veure Figura 
9.3). A més a més, es proposa un mecanisme capaç de 
transformar el moviment rotatori d’un motor a un 
moviment lineal per moure la xeringa.  

Pel que fa als camins i direccionament  del líquid (Figura 9.4)  es proposen uns tubs que 
es fabricarien per transportar el líquid fins les diferents unitats, segons la distància entre les 
unitats d’experimentació. A més a més s’usarien vàlvules hospitalàries de tres vies i bosses 
per a l’emmagatzemament del líquid. 

Referent a la regulació de temperatura, es simula un espiral 
(Figura 9.5) que proporcionaria calor al sistema, ja sigui 
mitjançant una resistència tèrmica o un serpentí que contindria 
líquid en moviment. A més a més es pensa en un sistema de 
control propi que connectés i desconnectés els dispositius de 
subministrament de calor segons el valors d’uns sensors. 

Per a l’escapament 
s’utilitzaran tubs semblants als del 
direccionament, que es podran acoblar al 
portafiltre amb el que ja treballen al laboratori 
l’equip mèdic. A més, es tindrà un dipòsit per a la 
recollida dels líquids usats (residus). Són les 
representacions de la Figura 9.6 

L’estructura de moment no s’esbossa ja que dependrà de les formes i dimensions dels 
altres components.  

A partir d’aquí caldrà pensar en un disseny fabricable i muntable.  

a)                     b)              c) 
Figura 9.4 Detalls del direccionament de líquid 

a) tubs, b) bosses hospitalàries, c) claus de tres vies 

Figura 9.5 espiral calefactor 

Figura 9.6 Portafiltres i recol·lector de residus. 
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10. Estudi d’alternatives al Disseny per a la 
fabricació i muntatge: DFMA 

Abans de fer el disseny de detall es fa un procés d’optimització del disseny de 
materialització. Per aconseguir-ho s’aplica una metodologia sistemàtica inspirada en les 
tècniques del DFMA i es fa un estudi d’alternatives dels components que podrien resoldre el 
problema de diferents maneres (apartat 11). El resultat és un disseny de materialització 
millorat. 

10.1.  Definició i metodologia emprada 

DFMA és l'acrònim de Design for Manufacture and Assembly, en català disseny per a la 
fabricació i el muntatge. És un procediment sistemàtic pas a pas que pot ser aplicat en tots 
els estadis de disseny i que ha servit d’una banda per a identificar l'existència de totes les 
peces i per l’altra s’ha utilitzat com una metodologia en l'anàlisi sistemàtica d'alternatives, 
amb la finalitat de millorar la primera idea i aconseguir crear-ne de noves. 

El DFMA és una metodologia, i com a tal, pot ser aplicada en la seva totalitat o només 
alguns dels seus punts. El que aquí es plantegen són només els principis que més 
incidència han tingut per al desenvolupament del prototip. 

En el disseny es plantejarà un dispositiu modular, s’eliminaran peces i es faran peces 
capaces de fer diverses funcionalitats. També es tindrà en compte la minimització de les 
direccions de muntatge i sobretot la facilitació de les operacions manuals que s’hagin de fer 
per fer funcionar la màquina. 

10.2. Disseny per a la disminució de peces 

S’ha dissenyat una nova configuració en la que es redueixen les dimensions longitudinals 
dels tubs de líquid, es compacten espais eliminant espais morts i es suprimeixen algunes 
connexions, mantenint sempre el funcionament del mecanisme. 

Un requisit obligatori venia marcat pels volums dels líquids a mesclar i l’ordre amb què 
havien de ser injectats (sempre queda líquid en els espais morts). 

A més a més, s’han fusionat tubs que tenien la mateixa funció. Els canvis més importants 
han estat: 
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• Eliminació de l’espai entre les dues claus de tres vies. Aquest espai s’havia creat per 
garantir l’espai entre els dos actuadors de gir que després l’havien de fer girar. 
Canviant la disposició física d’aquests dos elements, s’ha pogut eliminar el tub de 
connexió. 

• S’ha reduït també l’espai entre una de les claus de tres vies i el portafiltre, eliminant 
també un espai mort i disminuint el líquid desaprofitat. 

• Es redueixen les connexions entre dipòsits contenidors de líquid i les vàlvules 
(s’apropa el dipòsit a cada unitat experimental) 

• Es crea una sola peça per la fixació de l’èmbol de la xeringa i la connexió amb 
l’actuador lineal. 

10.3. Desenvolupament d’un disseny modular 

El canvi en el redisseny que implicà més canvis va ser el de modularitat. Es formen conjunts agrupant 
segons: 

• Conjunt de reacció:  

o Dipòsit estanc 

o Calefactor 

o Clau de tres vies 

o Tubs per conduir el líquid 
 

• Contenidors de líquid 

o Conducte de congelant 

o Conducte d’ATP 

o Dipòsit d’ATP 

o Dipòsit de congelant 
 

• Actuadors 

o De gir 

o Lineal 
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Figura10.3 Estructura amb 
quatre conjunts bases

• Escapament 

o Portafiltre 

o Conducte xeringa-portafiltre 

o Conducte residus 

o Dipòsit residus 

Per treballar la compacitat s’abandona la idea del serpentí 
i s’enfoca el de manta elèctrica. Això permet crear el 
conjunt de reacció (Figura 10.1) que agruparà els 
elements llistats anteriorment. Com que és un element 
que es repeteix vuit vegades al sistema final, la 
modularitat en facilitarà el muntatge i aportarà flexibilitat. 

S’establirà una encapsulat (Figura 10.2) que inclourà les peces 
d’aquest conjunt i les corresponents a la regulació de 
temperatura. De tal manera que es pot acabar convertint en una 
caixa negra on les entrades seran conductes de líquid i la 
xeringa amb material biomèdic, i es governarà externament amb 
el control de temperatures i els accionaments lineals i giratoris. 

Aquests mòduls formaran part d’un altre mòdul més gran que 
contindrà quatre de les vuit unitats experimentals tal i com 
s’observa a la Figura 10.3. Aquesta decisió es pren per no 
construir un subconjunt molt alt i esvelt amb un centre de 
gravetat molt llunyà al terra (especificació marcada per l’ESA). 

Així finalment es tindran dos subconjunts iguals que contindran 
cadascun d’ells quatre unitats d’experimentació. 

Un altre dels mòduls serà el dels dipòsits de líquid. Per tal de facilitar-ne el muntatge, 
formaran una unitat independent que es connectarà posteriorment a les vies d’entrada del 
conjunt de reacció. Els dos líquids d’entrada s’han de mantenir a la mateixa temperatura 
(inferior a la temperatura ambient), per tant es poden agrupar dins un mateix dipòsit que 
s’encarregarà de mantenir-los-hi. 

10.4. Utilitzar components estàndard. 

El sistema de calefacció a base d’un serpentí d’aigua s’ha canviat per una resistència 
calefactora de la casa TC Direct. El que s’ha aconseguit és passar d’un procés molt més 

Figura 10.1 Conjunt de reacció

Figura 10.2  Encapsulat  
del conjunt de reacció
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artesanal com podia ser el d’escalfar l’aigua en un recipient i bombejar-la pel serpentí, a un 
de molt més concret i adaptat a les necessitats del mòdul, ja que la resistència calefactora 
s’adaptarà al dipòsit estanc del conjunt de reacció. 

A més a més, s’opta definitivament per l’ús de components mèdics ja prefabricats: portafiltre, 
tubs d’extensió amb rosca luer-lock, vàlvules hospitalàries de tres vies... 

L’estructura global que subjectarà les quatre unitats d’experimentació serà feta amb perfils 
prefabricats d’alumini. 

S’elimina el tub distribuïdor d’ATP i congelant i s’encamina el disseny cap a un recipient 
individual per a cada unitat d’experimentació. El tub havia de ser fabricat especialment, i els 
recipients que ara s’utilitzaran seran components mèdics (xeringues), amb capacitat suficient 
per als volums a manejar. 

10.5. Dissenyar les peces per facilitar-ne el muntatge 

Utilitzant el diagrama de procés del muntatge, s'ha analitzat 
els canvis que simplifiquen el procés, i s’ha acabat construint 
una estructura on els diferents mòduls seran de fàcil 
col·locació. 

Es dividirà la màquina en dues estructures esquelètiques que 
permetran fixar-hi fàcilment les unitats d’experimentació 
(Figura 10.4). D’aquesta manera també s’han minimitzat el 
nombre i la diversitat de peces, gràcies a la reunificació de 
peces segons la seva funcionalitat. La incorporació de 
superfícies guia facilitarà la composició de peces. 

 

 

Els plans inclinats i xamfrans facilitaran la col·locació del 
portafiltres tal i com es pot veure a la Figura 10.5. S’ha de 
tenir en compte que els portafiltres i les xeringues s’han de 
canviar manualment en cada experiment, i per tant és 
important que la subjecció sigui de fàcil accés i que es pugui 
fer amb rapidesa. 

 

Figura 10.4 Col·locació de les 
unitats d’experimentació 

Figura 10.5 .  Sistema per 
col·locar el portafiltres 
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S’ha dissenyat també la subjecció de la xeringa amb la unitat bàsica 
d’experimentació tal i com es pot veure a la Figura 10.6 Aquesta 
fixació, permet fermar la xeringa i extreure-la amb tota facilitat. S’ha 
fet un ajust amb serratge i alhora elàstic degut a la plasticitat de la 
camisa de la xeringa. La rosca de la punta és suficient per 
posicionar sempre la camisa en la mateixa posició. 

La molla té la suficient força per garantir que la peça en contacte 
amb la camisa sempre estigui en la posició correcte. Un cop acabat 
el cicle, prement la mateixa peça la camisa queda lliure i es pot 
extreure la xeringa. 

Pel que fa la subjecció de l’èmbol, calia dissenyar una interfície entre 
aquest i l’accionament lineal, tenint en compte, igual que abans, que 
s’hi havia de poder accedir des de l’exterior per canviar-les. A més a 
més calia preveure que l’actuador havia d’arribar fins a l’èmbol quan 
manualment s’hagués enroscat la camisa. La solució s’observa a la 
figura 10.7.  

L’avantatge és que aquí l’èmbol pot girar dins la camisa, i el 
posicionament el decideix qui munta l’experiment, i per tant és fàcil 
d’adaptar a la ranura feta.  

S’ha utilitzat el mateix sistema que per la subjecció de la camisa, facilitant tant la col·locació 
com l’extracció definitiva de la xeringa. 

Tal i com s’havia comentat a l’apartat de disminució de 
peces, el conjunt que garanteix  la subjecció de l’èmbol, 
també serveix per la connexió amb l’actuador lineal. El pistó 
d’aquest actuador té privat el gir, per això amb un cargol és 
suficient per garantir l’enllaç entre pistó i peça de subjecció 
(Figura 10.8) . 

 

 

Figura 10.6  Subjecció  
de la camisa 

Figura 10.7  Subjecció  
de l’èmbol

Figura 10.8  Connexió amb  
l’actuador lineal 
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11. Selecció de components 

A l’hora de plantejar una solució apareixen diferents alternatives que cal anar destriant. Es 
presenta l’anàlisi seguint l’estructura de subconjunts de l’apartat anterior. 

El que s’ha resolt primerament és decidir si es creava un sistema pneumàtic o totalment 
elèctric. Per als moviments que s’han de fer, i el temps en que cal fer-los, semblava des d’un 
principi més adequat una automatització pneumàtica. Els desplaçaments lineals i rotatoris  
s’haguessin aconseguit amb més facilitat, ara bé a l’avió no es disposa d’aire comprimit, i la 
instal·lació d’una bomba només s’admet en casos molt especials (on realment el que es 
vulgui estudiar sigui el comportament de sistemes pneumàtics en microgravetat).  

Aquesta era una decisió que afectava a tots els components, per tant s’ha pres com a 
premissa i a partir d’aquí s’han escollit la resta de peces: 

11.1. Conjunt de reacció 

11.1.1. Calefactor 

Per complir amb el requeriment que la barreja es dugui a terme a una temperatura d’entre 
35 i 39 graus. El principal problema és el recobriment de PVC (xeringa)que cobreix el nucli a 
escalfar. El PVC és molt bon aïllant, amb conductivitat tèrmica de 0,15W/(mK). L’alumini té 
una conductivitat de 209W/(m K) i l’aigua 0,58W/(m K). 

Per simplificar, i per tenir una primera aproximació ([2] i [3]), si es considera que cal escalfar 
de 5 a 37ºC el cilindre gran d’aigua (de 27,4mm de diàmetre i 45mm de llarg), sabent que la 
densitat de l’aigua és 1000kg/m3 i la capacitat calorífica 4186J/(KgºC) es té: 

                                ∆ ∆                                                  (Eq.11.1) 

On:  

V: volum de líquid  

δ: densitat de l’aigua 

Cp: capacitat calorífica de l’aigua 

T: increment de temperatura 
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I per tant:  

27,4 10
24

45 10 1000 4186
º

37 5 º 3554,3  

(Eq.11.2) 

Si es vol fer en 30s: 

3554,3
30

118,5  

(Eq.11.2) 

I la temperatura de la manta ha de ser de 88ºC. 

L’expressió de la mínima densitat de calor necessària ve donada per: 

/  

(Eq.11.3) 

 
On P és la potència necessària i S la superfície de contacte, en aquest cas la paret circular 
del cilindre 

/
118,5
31 45

0.02703 /  

(Eq.11.4) 

Les condicions de l’experiment no permeten aplicar les fórmules simplificades de 
transferència de calor, ja que el tub no és prou llarg i l’efecte de les puntes no es pot 
menystenir. Per tant caldrà fer-ne una simulació real per acabar d’ajustar paràmetres. Tot i 
això, amb els càlculs fets es fa la primera selecció. S’estudià:  

• Serpentí 

Fou la primera opció, es pensà en un tub enroscat de forma helicoïdal, o doblegat en 
ziga-zaga, emprant-lo perquè el fluït que circulés pel seu interior cedís calor als altres 
fluid o bé perquè n'absorbeixi d'ells. El fet de disposar d'una considerable longitud de 
tub en un espai relativament petit, facilitava l’intercanvi de calor. Les mides i la 
potències d’aquests components estàndards és molt superior al necessari, si ve es 
podia demanar a mida per les necessitats plantejades.. 
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• Collar calefactor 

Són bandes calefactores amb un espiral de calefacció fabricats a partir de NiCr. 
Aquests elements s’enfunden en una camisa d’acer inoxidable (collar). La part no 
calefactora s’aïlla a través d’una capa de fibra mineral. La màxima temperatura de 
funcionament és de 400ºC i la màxima densitat de potència es troba al voltant dels 
6W/cm2 aproximadament.  

• Làmina calefactora flexible.  

És una evolució de la tecnologia de circuit imprès (làmina gravada), i es va 
desenvolupar per resoldre problemes específics de sectors com l’espacial i l’aviació. 
Té molts avantatges, pot ser configurada per variar les concentracions de calor per 
optimitzar la distribució. Té una mínima dispersió de calor quan és aplicada 
externament sobre un objecte que s’escalfa, es modela fàcilment i té un gruix i pes 
mínims. Permet treballar fins a uns 150ºC. La màxima densitat de potència és de 
4W/cm2. 

Es veu que totes les opcions són viables perquè compleixen 
amb els mínims demanats. A l’apartat 10.4 ja s’ha comentat 
perquè s’abandonava la idea del serpentí. Pel que fa a la resta, 
semblava més raonable l’opció de la làmina calefactora flexible, 
però existia un problema de distribució i preu. Analitzant 
diferents distribuïdors i comparant el collar i la làmina, s’observà 
que la rapidesa de servei (de 6 setmanes a 3 dies) i la 
disminució de preu que s’obtenia amb el collar (quasi a la meitat) 
portava a l’elecció del collar. Per això s’optà pel Collar Calefactor 
401-140 de TC Direct de 30mm de diàmetre i 40mm d’amplada 
que es veu a la Figura 11.1 

11.1.2. Clau de tres vies 

Existia l’opció d’ús de petites vàlvules electromagnètiques (electrovàlvules), el problema era 
que la dinàmica de la interfase lipids-aigua podia canviar en funció de la pressió exercida 
sobre el líquid. A més a més, a l’obrir i tancar la vàlvula i al fer passar les vesícules per 
conductes fins, es podien trencar-les degut a l’acceleració del flux, els vòrtex que s’hi 
crearien i/o les turbulències. Per això s’ha optat per l’ús d’estàndards mèdics i es treballa 
amb una via de tres claus: BD Connecta Plus.  

És un dispositiu amb un terminal mascle i dos terminals femella que alternen el seu ús 
mitjançant un sistema de selecció de passos. Està dissenyada per evitar riscos de restricció 

Figura 11.1 Collar calefactor 
401-140 TC Direct 
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de fluxos a causa del mal posicionament. A més, redueix la possibilitat de gir distret dels 
braços de la clau.  

Estan fabricades en un policarbonat transparent que augmenta la resistència a les 
esquerdes i permet el seu ús en solucions grasses tals com intralípids i levamina. Té 
connectors femella amb topalls interns per a permetre una connexió segura però no 
excessiva, reduint significativament el risc de fuites. És compacta i lleugera i redueix el 
volum residual intern. 

11.1.3. Conductes 

En aquest sentit s’han tingut en compte dues possibilitats. Fer 
peces a mida o treballar amb productes mèdics que es poden 
trobar als laboratoris clínics. S’ha seguit la segona possibilitat 
per assimilar el màxim l’experiment automatitzat al manual que 
fins ara s’havia fet, i evitar així que entrin altres variables que 
poguessin modificar els resultats. A més a més, aquests 
productes ja estan dissenyats per aquesta funció i els materials 
estan estudiats per no interactuar amb els líquids que 
continguin.  

S’usaran línies d'extensió fabricades en PVC d'alta flexibilitat amb connector de policarbonat 
d'alta resistència i connexió luer-lock mascle femella, representats a la Figura 11.2.  Tots els 
conductes són d’aquest tipus, i l’únic paràmetre variant és la longitud de tub que s’adapta a 
les necessitats en cada moment. A tall d’exemple per una longitud de 25 cm, el volum 
d'encebament és de 7 ml.  Admeten un flux màxim de 490 ml/min amb un diàmetre extern 
de 4,1 mm, i l’intern de 3,0 mm. Està lliure de làtex. 

Totes les connexions es faran amb rosca (luer-lock) per garantir estanquitat. 

11.2.  Actuadors 

11.2.1. Actuador lineal 

La següent qüestió a plantejar era com aconseguir el moviment lineal pel desplaçament de 
l’èmbol de la xeringa. 

Es van plantejar diverses alternatives: Un servomotor, un motor rotatiu on s’acoblaria  un vis 
sens fi, un actuador lineal o una corretja, i s’estudiaren els avantatges i inconvenients de 
cara a solucionar l’accionament. 

Figura 11.2 Conducte PVC  
BD Connecta 397251  
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En un inici el servo motor sembla una molt bona opció, ofereix la velocitat i la robustesa de la 
pneumàtica, la controlabilitat de un ballscrew i la fiabilitat d’un motor lineal. A més, està 
pensat per aconseguir una fabricació flexible, i per tant permetria variar amb facilitat les 
condicions per tal d’adaptar-les a la millor configuració de l’experiment. 

L’opció del motor amb vis sens fi, té l’avantatge que es fabricaria a mida, i per tant 
s’adaptaria completament a les necessitats del mecanisme, ara bé,  com que una de les 
restriccions més fortes de disseny es troba en l’acceleració que ha de suportar (9g) podia 
comportar problemes.  

S’inicià una comparativa qualitativa entre les característiques d’aquests elements 

 Servo 
Actuador 

lineal 
Pneumàtica Vis sens fi Corretja 

Velocitat alta Mitja alta baixa Alta 
Acceleració alta Alta alta baixa Alta 

Instal·lació senzilla Senzilla complicada mitjana Mitjana 
Fiabilitat Alta Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

Control de 
posició 

Excel·lent Notable Pobre Excel·lent Bo 

Robustesa Excel·lent Excel·lent Excel·lent Mitjana 
Mitjana, 
baixa 

Soroll audible baix Baix Alt Mitjà Baix 

 

Els paràmetres més importants eren una instal·lació senzilla, que el control de posició fos 
l’adequat juntament amb la fiabilitat que oferís el sistema per poder assegurar la robustesa 
al llarg dels diferents experiments. 

La pneumàtica va quedar descartada per la falta d’un circuit d’aire a pressió a l’avió. La 
robustesa de la corretja no assegurava complir amb les especificacions, i el vis sens fi oferia 
el problema d’una fabricació a mida que acabaria encarint el producte. 

La diferència entre el servomotor i l’actuador lineal, es troba amb les mesures i amb la 
precisió que ofereixen. Es necessitava passar de la comparativa qualitativa a la quantitativa 

Taula 11.1 Comparativa qualitativa entre possibles sistemes per a l’accionament lineal 
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pel que fa a les característiques tècniques més importants i contrastar-ho amb les 
necessitats1. 

 
 Servo Actuador lineal Necessàries 
Força de pic (N) 46-1860 1300 4  
Força contínua (N) 8.5-276 340 2,5 
Velocitat màxima (mm/s) 5300 17 10 
Carrera màxima 14-271 100 80 
Amplada x altura (mm) 28 x 41 250x70 <150x80 
Diàmetre de barra (mm) 11 19,3 - 
Repetibilitat (µm) ±12 ±100* ±300 
Precissió (µm) ±250 ±400* ±500 

 

Les prestacions de l’actuador lineal eren molt superiors al que es necessitava. La força a fer 
per moure una xeringa és molt petita, i a més, cal fer-ho a velocitats baixes per tal de no 
trencar les vesícules. 

El problema de l’actuador lineal eren les seves mides, 
que no complia amb les especificacions demanades, 
ara bé, en aquest cas el preu va ser decisiu. Un servo 
d’aquestes característiques ronda els 3000€ mentre 
que l’actuador lineal es troba al voltant dels 200, així 
que econòmicament es va decidir prosseguir amb 
l’actuador lineal i fer els canvis necessaris per adaptar 
les noves mides. El que encaria el servo era la precisió 
que oferia, i per l’aplicació que es buscava  no feia 
falta. Per això finalment s’escull l’actuador de la Figura 
11.3. 

 

                                                 

 

 

1 Els valors necessaris per moure la xeringa s’han trobat de manera experimental al laboratori i 
corresponen al moviment d’una xeringa BD de 3ml. 

Taula 11.2 Comparativa quantitativa entre requeriments i possibilitats del mercat per a l’accionament lineal

Figura 11.3 Actuador lineal 
Sèrie mini tipus "S12-17A08-06" 

Carrera=100mm amb potenciòmetre 
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11.2.2. Actuador de gir 

Es necessitava un actuador capaç de moure les claus de tres vies del conjunt de reacció i es 
buscà el sistema més robust per fer-ho. El parell demanat, 3Nm no era un problema per cap 
dels motors analitzats, tots ells tenien suficient potència per 
moure’l. 

Dels diferents tipus de motor elèctrics els motors sense 
escombretes tenien un preu molt elevat i les prestacions de 
llarga vida útil i baix cost de manteniment no eren un requisit 
del sistema.  

De manera similar, ni l’elevat parell d’arrencada d’un motor 
sèrie ni el fet d’accelerar càrregues ràpidament eren una especificació crítica. Tampoc ho 
era el fet de mantenir el parell constant per un rang ampli de velocitat que ens oferia els 
motors compound. Com que la càrrega no és variable tampoc era interessant un motor 
shunt. I la inèrcia no era crítica, per tant es descartaven els motors sense nucli que milloren 
aquesta prestació.  

S’avaluà la viabilitat d’un motor pas a pas o la d’un motor amb escombretes però amb un 
reductor. Davant la falta de dades de precisió que oferien els catàlegs, sabent que s’està 
fent un disseny experimental i sent conscients que els sistema seria controlat per un autòmat 
amb el que es pot simular el control d’un motor pas a pas (enviant un senyal tipus PWM  a 
un motor d’escombretes convencional) s’optà pel motor reductor Kelvin K5 28.41 que mostra 
la Figura 11.4 

11.3. Contenidors de líquid 

11.3.1. Refrigerador 

En aquest cas calia tenir en compte dues coses, quin era l’espai a refrigerar i quin era el 
dispositiu de refrigeració. Pel que fa a l’àmbit es plantejava si es refrigerava cadascuna de 
les parts que ho necessitaven per separat o si calia refrigerar tot el recinte. 

Si s’aconseguia refrigerar tot el recinte a 5ºC, a més de garantir que el líquid que atura la 
reacció entrava a la temperatura adequada, es podia garantir que l’emmagatzematge de les 
xeringues en una simple capsa amb les corresponents ranures per encaixar-hi les xeringues 
fos suficient. 

A més a més, així s’eviten pèrdues de calor pels tubs de transport, i la homogeneïtat de 
temperatures de les vuit unitats d’experimentació és més alta. 

Figura 11.4 Motor reductor 
Kevlin K5 2851 
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Cal tenir en compte, que l’ús d’aparells que utilitzin per a la refrigeració compressió i 
expansió de vapors necessita un certificat especial a l’hora de ser pujats al vol parabòlic. 

L’avantatge principal de refrigerar tot l’espai, és que no hi haurà dispositius especials prop 
de cada unitat d’experimentació i això permetria un fàcil accés a l’hora de canviar les 
xeringues i els filtres manualment. 

L’altra opció era refrigerar individualment cadascuna de les parts que ho necessiten. En 
aquest cas es diferenciaria el dipòsit de líquid congelant, els tubs d’interconnexió, el recipient 
que contingués les xeringues sens usar i el recinte dels filtres ja usats. 

Dispositius de refrigeració 

Existeixen diferents mètodes i dispositius que podem fer servir per evitar un excés de 
temperatura: 

• Ús d’un dissipador: És un objecte de superfície metàl·lica amb curvatures 
successives (aletes) per augmentar la superfície. La idea és que el dissipador 
absorbeix la calor perquè seguidament hi passi aire. Per sobre del dissipador, i per 
ajudar-lo a l’hora d’extreure calor, s’hi col·loca un ventilador.  

• Refrigeració líquida: Una bomba manté el líquid en constant circulació. L’aigua 
passarà freda per la zona a refredar i s’escalfarà per la calor que extraurà. El líquid 
calent passa per un radiador i és refredat mitjançant un o varis ventiladors, i quan ja 
està fred, torna a la bomba per iniciar-se de nou el procés. A més a més, en algun 
punt del circuit hi haurà les vàlvules que han de permetre omplir, cebar o buidar el 
líquid de manera fàcil i sense escapaments.  

• Cèl·lules Peltier: Aquest component es basa en una sèrie de reaccions elèctriques 
que produeixen un refredament important d’una cara del component podent arribar a 
temperatures per sota de 0ºC. Com a contrapunt, a l’altra cara es genera un calor 
directament proporcional al fred existent a la cara contrària (efecte Peltier). Això vol 
dir que quan més fred estigui una cara, més calor hi haurà a l’altra, el que suposa un 
problema afegit. 

El dissipador no és una solució adequada. El que es busca és aconseguir disminuir la 
temperatura del recinte, i el dissipador només en permet l’extracció quan hi ha una font prou 
calenta. 

La refrigeració líquida té el mateix problema que el serpentí que es proposava en el cas de 
l’escalfador: l’ús de líquid i de bombes és un problema afegit a l’hora de la validació per part 
de l’ESA, i per tant es vol evitar. 

Caldrà estudiar per tant l’ús de cèl·lules Peltier. 
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Analitzant-les es veu que aquestes cèl·lules  són una alternativa a la refrigeració mitjançant 
compressió i expansió de vapors amb l’absorció de calor corresponent i per tant poden servir 
tant per a la refrigeració individual com per la de tot el recinte. 

Estan formades per un número de parelles de semiconductors P,N que s’organitzen en una 
connexió en sèrie elèctricament i tèrmicament en paral·lel, situats entre dos plaques de 
ceràmica metal·litzades. Així una cara passa a ser la cara freda i l’altra s’escalfa (cara 
calenta). 

Usar un dispositiu com aquest tenia una sèrie d’avantatges: 

• Degut a que no existeixen elements mòbils, hi ha un menor desgast, augmenta la 
durabilitat i la fiabilitat, és a dir, les averies són menys probables.  

• El manteniment és més reduït.  
• El control de temperatura és més senzill degut a que la temperatura que s’obté a 

la cèl·lula és proporcional al corrent que la travessa, a diferència d’altres elements 
en els que s’usen compressors i elements químics, on cal comprovar pressions de 
vaporització, de compressió... 

• Les cèl·lules poden treballar en multitud d’entorns. 
• Degut a que en la fabricació s’usen semiconductors i existeix una tecnologia 

desenvolupada en aquest camp, es poden aconseguir cèl·lules de dimensions 
reduïdes sent això important en sistemes on les dimensions o pes siguin un 
requisit a tenir en compte. 

• Cost baix 
• Les cèl·lules es poden apilar per aconseguir gradients de temperatures superiors. 

A més a més, es poden connectar elèctricament en sèrie, paral·lel o `seire-
paral·lel subministrant suficient tensió i corrent, per la configuració que millor 
s’adapti a l’aplicació. 

També existeixen una sèrie de desavantatges associades: 

• La capacitat d’extracció de calor és reduïda si es compara amb altres dispositius.  
• Degut a l’escalfament d’una de les cares, és necessari (depenent del tipus 

d’aplicació i el lloc on  estan situades les cèl·lules), refrigerar la cèl·lula per no fer-
la malbé, o perquè no es facin malbé altres components propers.  

• COP (coefficient of performance) baix 
• La intensitat necessària és molt elevada. 
• Cal construir la resta del dipòsit tenint en compte una bona extracció de calor per 

no malmetre els elements de l’entorn més immediat  
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Es fan els càlculs per intentar mantenir en fred el congelant. Mirant els components del 
mercat, es veu que una petita cèl·lula Peltier seria suficient, ja que la potència que 
necessitem es regeix per: 

 

 (Eq. 11.5) 

Considerant que el congelant és de base aquosa i de densitat assimilable a 1g/cm3, i que es 
gasten 5cm3 en cadascun dels 30 experiments, tenint en compte que des de que abans de 
començar l’enlairament es tenen 5 minuts per preparar l’equip: 

1 5 30 4,19 º 5 30 º

240
65  

 
 (Eq. 11.6) 

Ara bé, una cèl·lula Peltier de 70W, consumeix a 12V 8A. Es podria arribar a un compromís i 
permetre que per arribar als 5 graus es tardés el doble de temps, però el problema existeix 
en com s’extraurà la calor de la cara calenta.  

8 A és una quantitat molt elevada, de fet, en els requisits elèctrics, un panell de l’avió ofereix 
28VDC i 8A, i aquesta potència calculada, només serviria per refredar el líquid que necessita 
una de les 8 unitats experimentals que es posen en marxa en cada experiment.  

A més a més, l’ús d’un radiador amb aletes per extreure calor de la cara calenta i d’un 
ventilador per bombar l’aire, no és suficient . Per poder treballar, caldria utilitzar un seguit de 
dispositius que encaririen el conjunt i n’augmentarien també el volum i en dificultaria el 
control. 

Aquest càlcul estava fet per refredar el líquid congelant, es veu per tant, que l’opció de 
refrigerar tot el conjunt amb aquest mètode és totalment inviable. Per tant es desestima 
totalment aquesta opció. 

Es veu la necessitat d’abandonar la idea de l’ús d’un sistema de refrigeració centralitzat, 
gran i ineficient, i apostar per dispositius més petits que actuïn de forma individualitzada amb 
major rendiment. 

Vist el problema de consum que se’ns ha plantejat, es replanteja el problema i s’enfoca cap 
a la construcció de dipòsits amb gel al seu interior per mantenir-ne la temperatura. 
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Suposem una caixa de poliestirè expandit de 150x150x100 (dimensions que podrien 
contenir el líquid necessari tant de refrigerant com d’ATP). Es calcula el flux de calor que hi 
hauria entre l’interior si estigués a 0ºC i l’exterior a 25ºC. S’estima que el coeficient de calor 
és de 0,15W/mK: 

 

 (Eq. 11.5) 

 

0,15 0,15 1,15 2 0,15 0,1 4 25 0 0,39375 /  

(Eq. 11.6) 

El vol, pot arribar a durar 4 hores. Sabent la capacitat calorífica de l’aigua  es troba la massa 
de gel necessària per aconseguir que la temperatura no superi els 5ºC: 

∆  

(Eq. 11.7) 

0,39375 4
3600

1
4186

º
5 0  

(Eq. 11.8) 

 

D’on s’obté que la massa necessària és de 270g. 

Aquest resultat fa viable la proposta, i per tant es mantindran freds els líquids dins d’una 
caixa de poliespan de la marca Isobox.  

Per garantir el fred s’utilitzarà un acumulador tèrmic flexible de la 
mateixa casa. 

El que s’aconsegueix és tenir un mòdul amb els líquids que estan 
en moviment a una temperatura inferior als 5ºC durant 4 hores 
(Figura 11-5). Pel que fa a les xeringues amb material 
biotecnològic i els filtres usats, s’usarà una nevera estàndard.  

S’havia de considerar el fet que l’experiment es munta a l’avió un 
dia abans del vol, i no  es  té energia fins 10 minuts abans de 
l’enlairament, així que les xeringues les hauran de pujar els 
experimentadors el dia del vol. El fet de disposar d’una nevera 

Figura 11.5 Conjunt 
de refrigeració 
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permetrà aquest transport i el sistema combinat de connexió a la xarxa i bateries, 
assegurarà la temperatura perquè no es facin malbé.  

11.3.2. Dipòsit d’ATP 

Cal fer una menció especial als recipients. Pot semblar que qualsevol envàs pot servir per 
transportar i conservar el material líquid, però no és així. Al treballar en microgravetat, si es 
tingués un objecte còncau amb líquid i aire, a l’entrar en microgravetat els dos fluids es 
mesclarien i no es podria assegurar que pels tubs circulés només líquid. 

És un fet molt important garantir que líquid i gas no estaran en contacte. Això fa inviable 
l’opció d’un recipient rígid (tipus ampolla) i cal pensar en bosses com les de sèrum o amb 
dipòsits de volum variable. 

Bosses de sèrum. Aquestes unitats es compren buides, s’omplirien del líquid corresponent 
i es purgarien extraient l’aire que pogués contenir.  

Dipòsit de volum variable. Una solució és utilitzar xeringues: quan es succiones el líquid, 
l’èmbol es mouria degut a la diferència de pressions (per evitar la creació del buit) . 

Calculant els volums necessaris es veu que la quantitat de líquid a manejar és prou petita i 
pot ser tractat en una xeringa. S’opta per aquesta opció per facilitar la col·locació en mòduls i 
minimitzar la tipologia de peces utilitzades. 

El Volum d’ATP per a cada unitat d’experimentació serà de: 

235μ 30 7050μ 7,05  

(Eq. 11.9) 

Per tal la solució és una xeringa BD luer-lock de 10ml. 

11.3.3. Dipòsit de congelant 

Seguint la mateixa comparativa que en el dipòsit d’ATP, la diferència aquí ve donada pel 
volum a moure. Cada unitat experimental necessita 3,3 ml, per cada reacció. Per tant 
l’elecció ha estat una xeringa de 100ml.  

11.3.4. Conductes 

Com s’ha comentat anteriorment, tots els conductes són de PVC i són estàndards mèdics. 
Se’n poden veure les característiques a l’apartat 11.1.3 
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11.4. Escapament 

11.4.1. Dipòsit de residus 

El cas d’aquest dipòsit s’ha tractat diferent. Es tracta d’un dipòsit 
de residus i on només cal que arribi la mescla final. S’ha optat 
per la bossa de sèrum de la Figura 11.6, que estarà 
completament buida abans de començar. 

11.4.2. Conductes 

La connexió entre les vàlvules i el portafiltres es fa amb el tub estàndard mèdic. (consultar 
apartat 11.1.3) 

11.4.3. Portafiltres 

El filtre pròpiament dit necessita d’una estructura que el subjecti i permeti el pas de la mescla 
final a través d’ell. Aquesta és la funcionalitat del portafiltre. Tenint en compte la quantitat a 
filtrar i el diàmetre dels porus per poder retenir les vesícules, l’equip mèdic havia determinat 
l’ús d’un filtre de diàmetre 25mm. Aquest diàmetre ha estat el paràmetre clau en l’elecció del 
portafiltre. A més a més i per garantir estanquitats s’ha escollit un portafiltre també amb 
connexió luer-lock. El filtre escollit és policarbonat perquè la solució a filtrar és aquosa. El 
model és el PF 25P12 de la marca vidra-foc.  

11.5. Sensors 

11.5.1. De temperatura 

El comportament dels transportadors ABC, pot variar sensiblement amb la temperatura, i fer 
canviar el resultat de l’experiment. De fet, l’important és que la temperatura variï el mínim 
possible, per assegurar que totes les mostres s’han executat a una temperatura el màxim de 
semblant.  

És per això que cal incorporar un sensor per controlar la temperatura amb la que es duu a 
terme l’experiment i que realimenti la manta tèrmica que escalfa l’element en contacte amb 
la xeringa, donant les ordres d’engegada i aturada necessàries. 

A més a més, el fet de poder variar a voluntat el valor d’aquesta temperatura, pot ajudar en 
posteriors estudis per comprovar aquest efecte amb els transportadors. 

Existeixen diferents tipus de sensors de temperatura, però el projecte requereix que siguin 
de contacte per superfície. Es diferencien: 

Figura 11.6 Dipòsit de residus 
BD 
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RTD: Sensors resistius. Són transductors basats en metalls on s’aprofita l’efecte que té la 
temperatura en la conducció dels electrons. Quan aquesta augmenta, augmenta també la  
resistència elèctrica que presenten.  Es mouen en marges des de -260ºC fins a 1000ºC. 

Termistors: Són transductors formats per materials semiconductors capaços de disminuir 
bruscament la seva resistència en funció de la temperatura. Existeixen dues classes de 
termistors, els NTC (Negative Temperature Coefficient) formats per una resistència variable 
de valor decreixent a mesura que augmenta la temperatura, i el seu oposat, el PTC (Positive 
Temperature Coefficient) on la resistència variable augmenta a mesura que també ho fa la 
temperatura. Presenten sensibilitats més altres i temps de resposta més curts que els RDT 
però el seu marge dinàmic és inferior. S’utilitzen per temperatures d’entre -100ºC i fins a 
150ºC. 

Termoparells: Dispositius formats per la unió de dos metalls diferents que produeix un 
voltatge (efecte Seebeck), que és funció de la diferència de temperatures entre un dels 
extrems anomenat punt calent i l’altre anomenat punt fred o de referència. Són econòmics i 
intercanviables, tenen connectors estàndard i són capaços de mesurar un ampli rang de 
temperatures. Les seves principals limitacions són l’exactitud ja que els errors del sistema 
inferiors a un grau centígrad no són fàcil d’obtenir. 

Dels sensors presentats, s’utilitzaran: 

Una resistència RTD tipus Pt100 (fabricada en platí i que presenta una resistència de 
100ohms a 0ºC) per al control de la temperatura de la barreja (Figura 11.7), ja que són 
dispositius molt lineals en el seu rang de temperatures i això facilitarà el control de la manta 
tèrmica. S’expressen com: 

         R=R0(1+α(Ta-Ta
0))            (Eq. 11.10) 

On:  

Ta
0 és una temperatura de referència 

R0 és la resistència a Ta
0 

A més a més, gràcies al seu encapsulat permet la submersió 
de la resistència en aigua sense risc. S’ha escollit una sonda 
Pt100 de la casa TC Direct de classe B segons la norma 
IEC. Això implica unes desviacions  ±0,30 ºC [ 0 ºC] i ±0,12 
Ω [ 0 ºC] 

S’associarà a un muntatge elèctric tipus Pont de 

Figura 11.7 Pt 100 
16-1-3.0-3-40-CE2L-R100-B-2 MTRS RT37   

TC direct

Figura 11.8 Convertidor 
per capçal TXFLEX TC direct
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Wheatstone, per originar un senyal analògic de 4-20mA que s’utilitzarà en el sistema de 
control com a senyal de mesura (Figura 11.8). Cablejar directament la resistència fins a 
l’entrada de termoparell del PLC podria provocar pèrdues i per tant errors de senyal. 

Un termoparell tipus K en format de làmina 
adhesiva (de la mateixa casa, TC direct) per 
poder controlar la temperatura de l’ATP. Així 
es podrà fixar a la superfícies corba de la 
xeringa de 150ml. En forma de sonda, són 
ideals per aplicacions de mesura, com les 
que es poden trobar en investigació mèdica, 
sensors de temperatura per aliments... 

S’ha escollit un sensor tipus K (Crom (Ni-CR) Chromel/alumini (aleació de Ni-Al) Alumel): pel 
bai cost que representa. El seu rang de temperatures es mou entre -200ºC i 1372ºC i tenen 
una sensibilitat de 41µV/°C aproximadament (Figura 11.9). 

La sonda escollida, està fabricada amb Tefló i unida a una làmina adhesiva revestida de 
fibra de vidre impregnada amb PTFE d’alta temperatura. 

11.5.2. De proximitat 

Els sensors de proximitat, són transductors que detecten objectes o senyals que es troben a 
prop d’ell. 

Existeixen molts tipus de sensors segons el principi físic que utilitzen. Els més comuns són 
els interruptors de posició, els detectors capacitatius, els inductius i els fotoelèctric com el 
d’infrarojos. 

Interruptors de posició (o sensors finals de carrera): Basen la detecció en el contacte 
mecànic de l’element a detectar amb una part del sensor (polsador, palanca...) Aquest 
contacte mecànic produeix l’obertura o el tancament de l’interruptor.  

És una bona opció pel primer prototip, però poden aparèixer problemes amb els canvis de 
gravetat que existeixen als vols parabòlics que podrien provocar que el sensor es tanqués o 
obrís per efecte de l’acceleració que patiran els cossos. 

Capacitatius: Són transductors que treballen amb un camp electrostàtic. A l’aproximar-se 
un objecte metàl·lic es produeix un canvi en el camp electrostàtic al voltant de l’element 
sensor. La sonada augmenta la seva capacitat i activa l’oscil·lador provocant que aquest 
dispari el circuit de sortida. Generalment aquest tipus de sensors funcionen com interruptors 
oberts o tancats i la sonda està quasi sempre calibrada segons l’objecte a sensar.  

Figura 11.9 Làmina adhesiva, termpoarell tipus k 
401-140 TC direct



Disseny d’un sistema automàtic per experimentar amb material farmacològic en condicions de microgravetat Pàg. 55 

Rosa Pàmies i Vilà 

Podrien ser una solució, si ve es prefereix treballar sempre amb inductius enfront dels 
capacitatius. 

Inductius: Els sensors inductius de proximitat han estat dissenyats per treballar generant un 
camp magnètic i detectant les pèrdues de corrent d’aquest camp generades a l’introduir-se 
en ell els objectes de detecció fèrrics i no fèrrics. El sensor està format per una bobina amb 
nucli de ferrita, un oscil·lador, un sensor de nivell que dispara un senyal i un circuit de 
sortida. A l’aproximar-se un objecte, s’indueixen corrents d’histèresis, que provoquen una 
pèrdua d’energia i una menor amplitud d’oscil·lació. El circuit sensor reconeix llavors un 
canvi específic d’amplitud i genera un senyal que commuta la sortida d’estat sòlid a la 
posició “ON” i “OFF” 

L’elecció dependrà de la precisió que permetin aconseguir. Per falta de dades als catàlegs 
caldrà provar-los experimentalment i veure si els petits moviments són detectats 
correctament i quin és l’error que se n’obté.  

Fotoelèctrics: O també anomenats fotocèl·lules. Treballen amb un emissor i un detector de 
llum. Si el detector rep la llum és que entre emissor i receptor no hi ha cap objecte, en canvi 
quan el detector no rep aquesta llum o la rep desviada és que s’ha introduït algun element 
en la zona que els separa. 

Les advertències de l’ESA no recomanen l’ utilització d’aquests sensors per si existeixen 
problemes amb la il·luminació dins la cavitat de prova de l’avió. 

Infrarojos: El receptor d’infrarojos acostuma a ser un fototransistor o un fotodíode. El circuit 
de sortida utilitza el senyal del receptor per amplificar-lo i adaptar-lo a una sortida que el 
sistema pugui entendre. El senyal enviat per l’emissor pot ser codificat per distingir-lo de 
l’altre i així identificar diferents sensors a la vegada (així es poden tenir més d’un emissor 
però només es necessita un receptor) 

Seria segurament el millor sistema, però cal veure’n la relació 
qualitat-preu. Cada sensor supera els 100€ i per això s’estudiarà 
primer la viabilitat amb els sensors inductius. 

Els sensors escollits finalment són els mostrats a la Figura 11.10: 
Inductius de la sèrie IM de la marca Sick. Es treballarà amb sensors 
de mètrica 4 que han de permetre la correcte detecció de la posició 
de la clau de tres vies.  

Figura 11.10 Sensor IM04 
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11.6. Sistemes de control 

Es busca un sistema per poder automatitzar tot el procés i garantir la precisió i la repetibilitat 
de les operacions. Es vol disminuir la càrrega de disseny elèctric, disminuir la quantitat de 
components necessaris i poder expressar les operacions com a seqüències lògiques a 
seguir. Cal un sistema totalment fet a mida que ens permeti controlar temperatures i 
posicions i moure alguns components. A més a més, caldrà controlar tant senyals analògics 
com senyals digitals. 

En un estudi previ dels senyals necessaris per l’evolució coherent de l’operació es definí que 
caldrien diferents sensors i actuadors que serien controlats per l’autòmat de control 
encarregat de la transferència. Per tant l’automatització constarà de vàries etapes on 
s’activaran els diferents accionaments en funció de l’estat de les entrades. La transició i 
selecció d’una nova etapa pot ser deguda a senyals externs o de rellotge. 

Per aquesta aplicació s’estudien tres tipus d’autòmats: 
• Autòmat síncron 
• Autòmat asíncron. 
• Autòmat programable industrial (API o PLC), 

 

Autòmat síncron: 

En un autòmat síncron els canvis d’estat són causats pels flancs d’un rellotge amb la qual 
cosa el sistema és més robust en les transicions i canvis interns.  Es tracta d’una construcció 
pròpia, fixa i no ampliable que fa inviable el seu ús en aquesta aplicació 

Autòmat asíncron: 

Aquests evolucionen pels estats només pels canvis en les combinacions de les entrades, és 
a dir, no han d’esperar a el cop o blanc del rellotge. L’autòmat efectuarà una transició quan 
rep els senyals externs, per tant és més ràpid que el síncron (no ha d’esperar el flanc del 
rellotge). El disseny també cal fer-lo a mida i seria de construcció pròpia. A més de possibles 
problemes en retards i realimentacions, és un dispositiu fix i no ampliable que el torna a fer 
infactible. 

PLC: 

Un autòmat Programable Industrial és una màquina electrònica, històricament programable 
per personal no informàtic, preparada per a realitzar automatismes combinatoris i 
seqüencials en ambient industrial i temps real. 
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Es tracta doncs, d’un ordinador pensat, tant en els aspectes de programari com de màquina, 
per a l’automatització industrial.  

Els avantatges principals són la fàcil programació, la robustesa i eficiència que ofereixen, 
però sobret la reporgramabilitat. Una característica molt important en aquest cas, degut al 
disseny experimental. La inversió pot ser costosa. 

Si ve els sistemes tradicionals d’automatització industrial recollien les entrades procedents 
de polsadors, sensors, etc. i mitjançant un automatisme fet amb relés o vàlvules 
pneumàtiques accionaven unes sortides on es connectaven motors, cilindres pneumàtics... 
Actualment aquests automatismes voluminosos, sorollosos i que necessiten molt 
manteniment han estat substituïts pels autòmats programables industrials. 

A partir d’aquesta comparativa, decideix fer el disseny per treballar amb un PLC.  Aquí els 
senyals digitals o discrets, són simplement un senyal on/off (1 o 0, verdader o fals, 
respectivament). I són enviades fent servir la tensió o la intensitat, on un rang específic 
correspon a l’on i un altre a l’off. Seran senyals digitals la posada en marxa dels motors, els 
detectors de posició... 

Els senyals analògics, són controls de volums, amb un rang de valors entre el 0 i el màxim 
d’escala. Normalment s’interpreten com a valors enters pel PLC, amb diferents rangs de 
precisió depenent  del dispositiu o del número de bits disponible per guardar les dades. El 
potenciòmetre de l’actuador lineal seria un senyal d’aquest estil. En el cas de la sonda 
Pt100, l’entrada 4-20mA o 0-10V es convertirà en enters entre 0 i 32767. 

Si cal, el PLC podrà incloure lògica per implementar bucles analògics “proporcional, integral i 
derivatius” o un controlador PID. Així per controlar la temperatura ens caldrà un bucle PID. 

Elecció del PLC 

Un cop estudiat el procés a automatitzar, s’aconsegueixen  les característiques mínimes que 
ha de tenir l’autòmat. Tenint en compte un petit sobredimensionament per imprevistos,  al 
PLC se li demana que tingui: 

• 16 entrades digitals  
• 16 sortides digitals  
• Sortida transistor  
• Entada analògica de temperatura (termoparell tipus J i K)  
• Entrada analògica 0-10V 

Es busquen els dispositius  de tres marques diferents (omron, siemens i schneider) que ho 
compleixin i s’intenta minimitzar el cost.  



Pág. 58  Memoria 

 Rosa Pàmies i Vilà 

Es demana a les pròpies cases que facin una proposta de l’autòmat que millor s’ajusta al 
procés, i a partir d’aquí s’escull la millor opció. 

Omron presenta l’autòmat compacte mostrat a la Figura 
11.11 (Cp1L-M40DT1-D) que s’adapta perfectament als 
requisits actuals, per un preu aproximat de 800€. La pròpia 
CPU incorpora una entrada analògica de 0 a 10V. L'equip en 
qüestió son 24 entrades digitals, 16 sortides digitals PNP i 
alimentació del PLC a 24VDC. Disposa d'un port USB per 
programar-lo. Es pot afegir un segon port de comunicació 
RS232C o RS422/485 per programar o comunicar amb altres 
dispositius. 

Siemens  ofereix dues configuracions diferents per un 
autòmat modular, una de les quals es mostra a la figura 11.12: 

 Per part de Schneider, s’obté l’oferta d’un PLC modular totalment adaptat a les necessitats 
per uns 1100€ (però és l’únic que inclou en el preu el cablejat, software, bastidors...) com el 
que es pot veure a la Figura 11.13. 

Amb les ofertes aconseguides, es comparen els 
equips per buscar quin és el que té millor relació 
preu cost. Totes les opcions complien amb les 
necessitats actuals, ara bé, es va descartar 
Siemens, perquè tot i ser el més econòmic, oferia 
un autòmat compacte que no seria fàcilment 
ampliable ni modificable pel sistema final.  

Finalment  tant pel producte que se’ns ha ofert 
com pel suport que hi ha al darrera, i l’interès 
mostrat, es decideix optar per l’autòmat M-340 de 
Schneider. 

Figura 11.13 PLC M-340 

Figura 11.11 Autòmat compacte 
Omron 

Figura 11.12 Autòmat modular Siemens. Conjunt  amb CPU 224
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11.7. Sistemes de control 

Els panells de l’avió permeten connexions a 220 V i a 28 V. Els dispositius seleccionats 
treballen a 220 o 24 volts, i a més, són sensibles a les variacions de tensió. Per tant caldrà 
una font d’alimentació que transformi aquests 220V als 24 necessaris per al bon 
funcionament dels equips. 

Es treballarà amb una font d’alimentació de la mateixa casa 
que el PLC. Pels requeriments del projecte, n’hi ha prou amb 
una font d’alimentació monofàsica ABL 8FEQ 24060 com la de 
la Figura 11.14. Són fonts d’una gama rectificada per entorns 
severs. Així s’aconsegueix una bona estabilitat a 24V. La 
intensitat de sortida és de 6A. 

 

Figura 11.14 Font d’alimentació 
ABL 8FEQ 24060 
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12. Solució escollida 

12.1. Unitat d’experimentació 

Tot l’anàlisi fet fins aquí ha servit dissenyar les peces adequades i trobar els components de 
mercat necessaris per donar una solució al problema inicial. 

Les  reaccions farmacològica tindran lloc dins una xeringa 
BD luer-lock de 3ml (Ref. :-309585).   La xeringa s’introduirà 
al conjunt estanc que li subministrarà l’energia necessària 
per passar dels 5 als 37ºC.  

El conjunt format per camisa, tub interior i tapa, té un disseny 
propi i es fabricar a mida. Les juntes tòriques en garanteixen 
l’estanquitat. La forma es pot veure a la Figura 12.1. 

Per afavorir la transferència de calor, al tub interior s’han mecanitzat unes petites aletes. 

Es poden veure els plànols a l’Annex D 

L’escalfament del conjunt es fa amb un collar 
calefactor de la casa TC direct (Ref. 924-414). Com 
el de la Figura 12.2 Estarà governat pels valors d’un 
sensor termoparell tipus k de la mateixa marca (Ref. 
401-140) que s’adherirà entre xeringa i dipòsit 
estanc. El mòdul d’entrades de temperatura de 
l’autòmat permetrà regir el sistema.  

La punta de la xeringa s’introduirà al dipòsit estanc i 
encaixarà amb una clau de tres vies  BD connecta plus 
(Ref. 394600) de PVC que permeten el direccionat als 
encreuaments de líquids. En aquesta vàlvula s’hi 
connectarà l’ATP. Contigu a aquesta clau, se’n col·locarà 
una altra d’igual per aconseguir el direccionat del 
congelant. Segons la posició d’aquestes claus, els camins 
dels líquids seran uns o uns altres (connexió ATP-xeringa, 
congelant-xeringa o xeringa-filtre). L’esquematització es 
troba a la Figura 12.3. 

Figura 12.1 Conjunt  estanc 

Figura 12.2 Conjunt amb collar calefactor 

Figura 12.3 Claus de tres vies  
i connexions de PVC 
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Tots els conductes de líquids seran tubs d’extensió de PVC de la casa BD. S’unifiquen les 
mesures transversals (seran tubs de 3mm de diàmetre interior i 4,1 d’exterior) facilitant així 
la unificació de velocitats de líquid i volums a bombejar. 

Els elements explicats fins ara s’inclouran dins una 
recipient contenidor de metacrilat que compleix amb la 
funció de protecció del mecanisme, passant a 
considerar-ne tot el conjunt un mòdul del sistema final.  

Els recipients contenidors d’ATP i congelant, seran 
xeringues BD amb rosca luer-lock. El primer és de 
10ml (Ref. 309604) i el segon, de 60ml (Ref.309653). 
Aquest sistema garanteix estanquitat i evita l’entrada 
d’aire en contacte amb els líquids (indispensable per 
treballar correctament en microgravetat). 

El manteniment en fred de congelant i ATP es fa amb una 
unitat UT50-1 d’Isobox (Figura 12.5). Aquest recipient 
permet mantenir el conjunt per sota els 8ºC durant més de 
quatre hores. Un sensor de temperatura tipus K (TC direct, 
414-140)  permetrà conèixer-ne en tot moment la 
temperatura i emmagatzemar aquesta dada al PLC. Caldrà 
mecanitzar dos forats a una de les cares per poder establir 
la connexió de les xeringues amb les claus de tres vies 
corresponents. La connexió es farà amb el mateix tipus de 
tub dels altres conjunts. 

Pel que fa al moviment i control de les claus de tres vies 
s’usaran dos motor kelvin de corrent continu de 28.41 amb un 
reductor de la sèrie K5 amb reducció i=300:1 que aconsegueix 
reduir la velocitat a 18rpm (Figura 12.6). Els motors (un per 
cada clau) seran accionat pel PLC i controlat amb sensors 
inductius Sick (Ref. IM 04). Els sensors enviaran el seu estat al 
PLC i aquest en funció dels valors rebuts enviarà les ordres de 
funcionament i aturada que garantiran el posicionament 
adequat de la clau de tres vies. 

La interfase entre claus i motors és una peça de fabricació pròpia, una palometa, que 
encaixa perfectament amb la clau i que s’acobla a la tija del motor ajustant-se amb un cargol 
presoner. Els plànols es troben a l’Annex D  

Figura 12.6 Motors i palometa 
d’interface

Figura 12.4 Contenidor d’unitat 
experimental 

Figura 12.5 Dipòsit de fred amb 
 xeringues per congelant i ATP 
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Per a la subjecció de la cavitat porosa que ha de permetre 
recuperar les vesícules, s’usarà  un portafiltres de policarbonat 
de la marca Vidra-Foc (Ref. PF 25 P12). Es carregarà 
prèviament amb el filtre i es col·locarà en un recinte elàstic que 
en garanteix el posicionament (Figura 12.7). Les connexions 
amb la resta del sistema també són luer-lock. 

Un cop passat pel filtre, la 
mesclar arribarà al contenidor de rebuig, una bossa BD 
també amb connexió luer-lock de 500ml de capacitat (Figura 
12.8). La bossa es col·locarà dins una caixa per garantir la 
dobla capa d’estanquitat demanada per l’ESA 

 

S’unifica tot el sistema de control amb un PLC Modicon-340 de Schneider, amb processador 
USB-Modbus, font d’alimentació independent, un mòdul d’entrades-sortides digitals i quatre 
entrades termoparell.  

12.2. Sistema 

El sistema final està format per vuit unitats d’experimentació i un seguit de complements per 
l’emmagatzematge de xeringues i filtres. A més a més, es té en compte la interfície amb 
l’avió segons la normativa de l’ESA (Annex A, concretament a l’apartat A.2 Disseny 
estructural, requeriments i directrius). 

12.2.1. Components 

 D’una banda s’agrupen les unitats d’experimentació en 
dos blocs per qüestions d’espai i pes (Figura 12.9). Al 
tractar-se d’un experiment on es necessita accés a 
l’interior des de l’exterior durant les fases de vol, i l’ESA 
recomana treballar amb una caixa de guants. Això redueix 
els moviments dels experimentadors i el disseny proposat 
està pensat per poder arribar a totes les posicions 
necessàries. 

De l’altra cal detallar els elements que falten per a poder 
portar a terme l’experiment a l’avió.  

 

Figura 12.7 Portafiltre 

Figura 12.8 Contenidor de rebuig

Figura 12.9 Disposició de les vuit 
unitats d’experimentació 
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Figura 12.10 Emmagatzematge de 
les xeringues preparades al laboratori 

 

Per això s’han dissenyat dues caixes diferents que fan la 
funció de magatzem. Són les caixes dels portafiltres i la 
de les xeringues. El disseny té en compte el fet d’estar 
en microgravetat i en bloqueja el grau de llibertat de l’eix 
vertical en un cas per interferència (Figura 12.10) i en 
l’altre per connexió elàstica (Figura 12.11).  

Caldran dues caixes per les xeringues (les que contindran 
biofàrmac i les que recolliran part del residu) i dues més pels 
filtres (filtres sense usar i els que ja han recuperat el fàrmac 
al finalitzar el procés) 

La caixa amb les xeringues sense usar i els filtres ja usats 
seran col·locats dins una nevera comercial per mantenir-los a 
una temperatura propera als 0ºC sense arribar a congelar-
los. 

 

Finalment el PLC com a sistema de control i un 
ordinador per visualitzar gràficament els processos 
completaran el sistema.  

El sistema final pren doncs la forma  de la Figura 
12.12 

 

12.2.2. Estructura 

L’equip constarà d’una placa base i un marc (estructura vertical) que s’usarà per acoblar tots 
els elements de l’experiment i protegir-lo. Aquesta estructura ha de complir amb una sèrie de 
requisits estructurals que s’aniran tractant a continuació. 

En la configuració per a l’enlairament i l’aterratge, l’experiment (estructura de hardware i 
equips de prova) ha d’estar dissenyats per a resistir les següents càrregues sense cedir: 

 

 

Figura 12.11 Emmagatzematge 
de filtres 

Figura 12.12 Sistema automàtic
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Eixos de l’avió Càrregues 

X 
Endavant: 9g 

Endarrere: 1.5g 
Y Lateral 3g 

Z 
Ascendent: 4.2g 

Descendent: 7,3g 

 

La càrrega cap endavant 9g és la pitjor de les situacions en cas d’accident, i per tant, ha de 
servir per dimensionar i verificar l’anàlisi estructural. S’han determinat tres càrregues 
crítiques i caldrà fer un anàlisis estructural per presentar a l’ESA:  

• Força de tall sobre la fixació del cargol 

• Tracció  sobre la fixació del cargol 

• Moment flector dels muntants 

La verificació estructural es realitza d’acord amb el mètode simplificat resumit a l’Annex A 

La següent taula resumeix l’anàlisi estructural que s’ha de realitzar per una verificació 
estructural simplificada, i la corresponent càrrega admissible: 

 

  
Càrrega 

estructural 
Càrrega estructural sota 

9g endavant 
Màxima càrrega 

admissible 
Factor de 
Seguretat 

C
ar

go
ls

 d
e 

fix
ac

ió
 a

l 
te

rra
 

Força de 
cisallament 

9
ó
 Fc màx=34800N  à  

Força de 
tracció 

9

 ó

28300  Ft màx=58000N  à  

ve
rti

ca
ls

 

Moment de 
flexió  à

9
 à .

 à  

Taula 12.2: Càrregues a suportar 

 

 

Taula 12.1
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On: 

M:   Massa de l’experiment (estructura del hardware i equip de test  
(kg) 

H:  altura del centre de gravetat (mm) 

D :   distància entre la línia davantera de cargols i la del darrera (mm) 

Ndarrera fixació  Nombre de fixacions del darrera  (punts A1 i A2) 

N fixacions  : Nombre de fixacions al terra 

Nverticals :  Nombre de cargols en vertical 

Mb màx :   Moment de flexió màxim permès (N·mm) 

Rp 0.2 :   Límit elàstic del material (MPA) 

W :   mòdul de la secció (mm3) 

Aquest estudi queda posposat, ja que hi ha variables com el pes o el centre de gravetat que 
no s’obtindran fins a un estat molt més avançat de fabricació. Cal però, quan sigui 
necessari, consultar l’annex A per complimentar la normativa de forces. 

12.2.3. Base 

La base de l’experiment és d’alumini de 10mm d’espessor i té per objectiu fixar el conjunt a 
les pistes de fixació de l’avió.  Per qualsevol configuració, cal que hi hagi com a mínim 
quatre forats per fixar el dispositiu amb el terra. Els forats han estat dissenyats segons: 

• Al llarg de l’eix d’ordenades, els forats de fixació han de ser de 503mm o 1006mm.  

• Al llarg de l’eix X, la distància entre forats de fixació ha de ser un múltiple d’una 
polsada. 

• Els forats de fixació han de tenir un diàmetre de 12mm, sense que toquin enlloc. 

• Els forats han de ser fàcilment accessibles per les operacions d’ancoratge. 

La distància entre els forats de fixació ha de ser cuidadosament mecanitzada. 
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El segon prepòsit de la placa base, és recolzar el marc de l’experiment. La placa base està 
subjecta als rails. Entre rails, els terra dels avions està cobert d’espuma, anivellat amb 
l’accessori d’ancoratge: la superfície superior de l’accessori de muntatge està al mateix nivell 
que la superfície superior de l’espuma 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’evitar qualsevol dany a l’espuma, la superfície de la base, ha de ser completament 
plana: no hi pot haver cap equip (cap de cargol, femella....) que provoqui protuberàncies. 

Els elements per a la connexió a una base de fixació són: 

Cargol : Han de ser de M10 de cap pla per subjectar l’estructura a la placa base. Això vol dir 
que els cargols han de coincidir amb la placa base. Els forats de muntatge a la placa base 
no han de ser roscats. 

Figura 12.13 Distàncies entre forats

D1= Nx25,4mm i >20 polsades 
D2= 503 o 1006 m 
D3= D4 

Figura 12.14 Exemple de fixació a terra
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Femella i volandera: La femella ha de ser amb nylon per tal que a l’inserir-la s’autobloquegi, 
o hi ha d’haver una volandera partida entre el cargol i la femella 

L’estructura es fixa a la placa base amb esquadres fent coincidir els forats amb les guies per 
després acoblar perns i femelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En els dos casos, els cargols han de ser fixats amb nylon amb femelles autobloqueig. Totes 
les seccions dels cargols per la fixació amb la placa base són de M10. 

Finalment l’ordinador, com qualsevol altra peça, ha de ser bloquejat mecànicament a 
l’estructura. A més de la fixació de la base del portàtil, es fermarà la pantalla amb 
abraçadores metàl·liques llargues per les cantonades.  

 

Eix X de 
l’avió 

Cargol 

En vertical 

Femella autobloqueig 

Esquadra 

Femella autobloqueig 

Cargol Base 

Figura 12.15 Estructura de fixació
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13. Estructuració del programa de l’autòmat 

13.1. Descripció dels sistemes mòbils 

Dos mòduls de la unitat d’experimentació requeriran un moviment al llarg del procés: 
l’admissió necessita un moviment rectilini que s’aconsegueix amb l’actuador lineal, i el 
direccionament dels líquids requereix d’un moviment rotatori garantit per dos motors. 

En aquest apartat s’exposarà el sistema de sincronització d’operacions que gestionarà els 
moviments i quins senyals cal tractar per automatitzar el procés. 

13.1.1. L’actuador lineal 

L’actuador ha de garantir sis posicions d’aturada que influiran en el contingut de la xeringa 
ABC:  

1. P0 - Posició inicial. A referenciar amb la resta de mecanisme. 
2. P1- Primera posició. S’ha absorbit  l’ATP 
3. P2- Segona posició. S’ha absorbit congelant per detura la reacció. 
4. P3- Posició de buidat. S’expulsa tot el contingut de la xeringa. 
5. P4- Posició de rentat i final. Absorció de congelant i posterior manipulació (treure 

la xeringa i posar la següent) 

Aquestes posicions les garantirà el potenciòmetre. Els valors concrets corresponents a les 
posicions es trobaran experimentalment quan el prototip de la unitat d’experimentació estigui 
construït. El que es coneix és el volum de líquid a absorbir i el diàmetre de la xeringa, per 
tant es poden conèixer les posicions relatives: 

4
 

(Eq. 13.1) 
 

On  

V és el volum absorbit per la xeringa 

L és la longitud que s’ha desplaçat l’èmbol. 

D és el diàmetre interior de la xeringa: 6mm 
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Per tant: 

Absorbir  ATP: 235µl =235mm3 

4 4
6

235 8,31 

(Eq. 13.1) 
Absorbir 1000µl d’ATP 

4
6

1000 35,37 

(Eq. 13.2) 
Buidar 1635µl de la mescla (des de la posició inicial, extreure 400mm3) 

4
6

1635 57,83 

(Eq. 13.3) 
 
Absorbir 600 µl de congelant 

4
6

600 21,22 

(Eq. 13.4) 

Aquesta valors, a més de ser orientatius, poden canviar en funció de les necessitats de 
l’equip mèdic. Per això es farà una interfície on l’usuari pugui programar quin volum 
necessita i el PLC posicioni correctament l’actuador, calculant-ne també l’error. De fet la 
posició 1 i 4 en aquest moment són molt semblants, però es deixarà la possibilitat de 
programar-ne 4 per si varien al final els volums 

Figura 13.1 Posicions de l’actuador lineal
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13.1.2. Motor-reductor 

Els mecanismes de rotació, permetran posicionar les vàlvules que direccionen els líquids de 
la mescla.  Cal per tant estudiar quines són les posicions que permetran orientar els fluids 
segons el procés cíclic explicat a l’apartat 7.1. Per facilitar la comprensió s’esquematitzen el 
filtre, la xeringa i el tubs d’ATP i congelant a més a més de les dues claus de tres vies: 

 
  



Disseny d’un sistema automàtic per experimentar amb material farmacològic en condicions de microgravetat Pàg. 71 

Rosa Pàmies i Vilà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducció 
d’ATP

2. Introducció 
de congelant 

3. Filtrat 

4. Absorció de 
congelant 

5. Rentat 

6. Absorció de 
congelant 

7. Segon rentat 

7. Purgat 

Figura 13.2 Direccionament dels líquids
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S’observa que cada vàlvula només té dues posicions correctes i que disten 90º. D’aquí es 
dedueix que per cada vàlvula només són necessaris dos sensors (S1, S2) ja que: 

 

Posició S1 S2 Comentari 

 
1 0 

Connexió entre xeringa i filtre (o 
vàlvula següent) 

 
0 

 

1 

 

Connexió entre el líquid (ATP o 
congelant) i la xeringa 

 

 
1 

 

1 

 

Posició incorrecte 

 

 
1 1 Posició incorrecte 

 

0 0 

 

Posició incorrecte 

 

 

NOTA: A partir d’aquí i per identificar clarament la situació de la vàlvula, s’anomenarà 

posició  horitzontal de la vàlvula  a la configuració  i posició vertical a . 

13.2. Sistema de Control 

Les condicions per poder avançar al llarg del procés i passar d’una acció a una altra, venen 
donades, majoritàriament, pel valor d’un seguit de sensors. A cada sensor se l’hi assigna 
una variable (que facilitarà la posterior programació). Són variables d’entrades pel PLC. 

S1 S2 

Taula 13.1

S1 
S2 

S1 
S2 

S1 

S2 

S1 S2 
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L’autòmat gestionarà els actuadors a partir de la informació que li arribi de l’estat de la 
màquina. Per fer-ho els senyals de camp es convertiran en variables internes de l’autòmat. 
El conjunt de variables a tenir en compte són els de la Taula 13.2:  

variable In/out tipus comentari 
Temperatura 
T r entrada real Temperatura refrigerant 
T a entrada real Temperatura de l'ATP 

T x entrada real 
Temperatura de l'aigua del recipient 
estanc (d’on es deduirà mitjançant 
l’experimentació la T de la mescla). 

    
Posicions 

V1S1  entrada booleana

Valor del sensor 1 de la vàlvula 1. Quan 
indica 0 no  detecta la clau de tres vies, 
quan indica 1, en el seu camp d’actuació 
hi ha la palometa de tres vies. 

V1S2 entrada booleana
Valor del sensor 1 de la vàlvula 1. La 
lògica és la mateixa que per V1S1 

V2S1 entrada booleana
Valor del sensor 1 de la vàlvula 2. La 
lògica és la mateixa que per V1S1 

V2S2 entrada booleana
Valor del sensor 2 de la vàlvula 2. La 
lògica és la mateixa que per V1S1 

P entrada real 

Potenciòmetre que regula la posició de 
l'actuador lineal. De moment el valor és 
desconegut, i s’anomenarà cada etapa 
P0, P1, P2, P3 i P4 segons la Figura 13.1  

    
Interfície de posada en marxa 

ON entrada booleana
Botó d'engegada del dispositiu, activa un 
led verd quan s'engega la màquina. ON=1 
sistema engegat; ON=0, sistema deturat. 

Micro entrada booleana

Amb un interruptor s'indica l'inici o final de 
microgravetat. Micro=1, sistema en 
microgravetat; Micro=0, sistema fora de 
microgravetat. 

Manual entrada booleana 

es prem un interruptor quan s'han acabat 
d'introduir els elements manuals. Manual = 
1 tots els dispositius que calia manipular 
estan apunt. 
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Actuador lineal 

AL_o_dins sortida booleana
Ordre de moviment del pistó de l’actuador 
lineal cap a dins (=1) o cap a fora (=0) 

AL_m_dins sortida booleana
El pistó de l’actuador es mou cap a dins 
(1) o cap a fora (=0) 

    
Motor 1 

M1_o_E sortida booleana
Ordre de gir del motor 1 a esquerra (=1) o 
a dretes (=0) 

M1_m_E sortida booleana
El motor 1 gira a esquerres (=1) o a dretes 
(=0) 

    
Motor 2 

M2_o_E sortida booleana
Ordre de gir del motor 2 a esquerra (=1) o 
a dretes (=0) 

M2_m_E sortida booleana
El motor 2 gira a esquerres (=1) o a dretes 
(=0) 

    
Collar calefactor 

Calefactor sortida booleana
Es posarà en marxa quan la variable 
prengui valor 1 i es deturarà si té valor 0 

 

La programació exhaustiva del PLC queda fora de l’abast d’aquest projecte, però el que sí 
que es defineixen són les característiques que han de tenir els tres modes de treball i el 
procés amb les condicions que dictaminaran l’evolució d’aquest en funció de les variables 
definides anteriorment. 

13.3. Estructuració de la programació 

El funcionament del sistema és un procés seqüencial. Per això s’utilitzarà el GRAFCET com 
a eina estandarditzada en l’automatització per graficar l’evolució del sistema. Es divideix el 
procés en les etapes que s’han d’executar seqüencialment i van unides amb un línia que 
inclou les condicions de transició d’una a l’altra. 
  

Taula 13.2
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Els esquemes simbolitzen: 

 
Símbol Denominació Descripció 

 

 

Etapa inicial 

Indica el començament de 
l’esquema GRAFCET i 
s’activa al posar en RUN 
l’autòmat. 

 

 

Etapa 
Quan s’activa porta a una 
acció o una espera 

 

 

Unió 
Serveix per unir diferents 
etapes entre sí 

 

 

Transició 
Condició per desactivar 
l’etapa en curs i activar la 
següent etapa. 

 

 

Direccionament 
Indica l’activació d’una o 
altra etapa en funció de la 
condició que es compleix 

 

 

Procés simultani 
Mostra l’activació o 
desactivació de varies 
etapes a la vegada 

 

 

Accions 
associades 

Acciones que es realitzen a 
l'activar l’etapa a la que 
pertanyen. 

 

L’objectiu d’aquesta secció és transmetre al programador la informació precisa perquè pugui 
programar l’autòmat. Es tracta d’una automatització seqüencial, és a dir, els canvis d’una 
acció a la següent és funció de les entrades. 

Taula 13.3
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Normativament el GRAFCET queda recollit a la norma ICE 60848: Elaboració de diagrames 
funcionals per sistemes de control, que és la normalització del GRAFCET (ara anomenat 
SFC Sequence Function Char). 

Es treballa en un GRAFCET de nivell 1. Es visualitzarà l’automatisme de forma global, es 
pretén entendre el seu funcionament a gran escala. Les etapes i transicions es descriuen 
amb expressions generals. 

13.4. Ús de la guia GEMMA 

13.4.1. Guia Gemma 

Per la coordinació dels diferents modes de treball de la màquina s’ha utilitzat la guia 
GEMMA (Guide d’Etude des Modes de Marches et Arrêts, Guia d’estudi dels modes de 
marxa i parada). És una eina estàndard universal per definir i anomenar de manera genèrica 
els diferents estat en els que es pot trobar una màquina.  Permet presentar de forma senzilla 
i entenedora els diferents modes de marxa de la instal·lació de producció així com les 
formes i condicions per passar d’un mode a altre. 

La GEMMA i el GRAFCET es complementen, un amb l’altre, permetent una descripció 
progressiva de l’automatisme de producció. 

S’esquematitza aquesta guia amb la Figura 13.3 extret de [5]. 
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Figura 13.3 Guia GEMMA
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13.4.2. Gestió dels modes de Funcionament 

S’estudien els diferents modes de funcionament. Cal preveure la possibilitat de fallades, 
defectes, mals posicionaments... i per tant el propi automatisme ha d’estar preparat per 
detectar defectes i avaries i per col·laborar amb l’operador o el tècnic de manteniment amb 
l’ajust, reparació o altres tasques pròpies del procés productiu normal. 

La guia GEMMA mostra tots els possibles estats en els que es pot trobar el control d’un 
procés automatitzat. El que es fa és dissenyar un GRAFCET –GRAFCET GEMMA– que 
tindrà el rang màxim, i que s’encarrega  de gestionar l’activació i desactivació de les rutines 
de cada estat (cada un pot englobar un o varis GRAFCETS). 

Els estats de la guia GEMMA es corresponen a etapes capsa, encarregades d’activar les 
rutines pertinents. 

De tots els possibles estats de la guia GEMMA, només es pot estar en un a cada moment, 
per tant només podrà tenir una etapa activa simultàniament.  

S’observen tres conjunts: 

A: Procediments d’aturada. Conté tots els modes en els que el sistema està detingut (A1 i 
A4), els que comporten una aturada (A2 i A3) i els que permeten passar el sistema d’un 
estat de defecte al estat de parada (A5-A7). Corresponen a totes les parades per causes 
externes al procés. 

D: Procediments per defecte. Contenen tots els modes en que el sistema està en defecte 
tan si està produint (D3), si està aturat (D1) o està en fase de diagnòstic o tractament del 
defecte (D2). Corresponen a totes les aturades degudes a causes internes del procés. 

F: Procés en funcionament. Corresponen als diferents modes amb què la màquina pot 
treballar, des del de producció normal (F1) al funcionament per testeig (F6). 

S’adapta la guia Gemma i s’obté un GRAFCET de les etapes a utilitzar en aquest cas: 
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sense ordreamb ordre

Final de cicle

 Fi_F5

Marxa de verificació Marxa de verificació Marxa de producció

 Fi_F1 Fi_F4

Parada controlada

Marxa de preparació

  Selecció de mode 

Estat incial

  Arranc OK

A1

A6

  Subministrament de tensió

F2

 Prep_OK & Pos_seg & Producció   Prep_OK & Est_x_est Prep_OK & Pas_a_pas

Arranc PLC

F1 F5 F4

A2

A1
Figura 13.4 Diagrama GEMMA del procés
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La finalitat de cadascun dels blocs és: 

A6: Posada del sistema a l’estat inicial: Al subministrar corrent, la màquina ha d’estar en un 
estat de repòs. S’activarà el PLC però els dispositius estaran aturats. 

A1: Aturada a l’estat inicial. És l’estat normal de repòs de la màquina.   

F2: Marxa de preparació. S’activaran els dispositius necessaris per aconseguir portar el 
sistema fins a les condicions inicials.  

Un cop a la posició inicial, es defineixen tres possibles modes de treball: Verificació, 
Automàtic i Manual. 

• F5: Marxes de verificació amb ordre 
• F4: Marxes de verificació sense ordre 
• A2: Aturada demanada a final de cicle 

F5: Marxes de verificació amb ordre. El Mode de verificació ha de permetre moure els 
dispositius independentment de l’ordre del procés a automatitzar. Serà un programa SCADA 
on es podran ajustar dispositius i comprovar els valors dels sensors. 

F1: Marxa de producció. S’executarà quan es vulgui treballar amb tot el procés automatitzat. 
Ha de tenir implementada tota la seqüència amb l’ordre adequat i amb les comprovacions 
necessàries per dur a terme el procés 

F4: Marxes de verificació sense ordre. Es tracta d’un mode manual. El procés és idèntic a 
l’automàtic però en aquest cas serà l’operador qui decideixi quan passar d’una acció a la 
següent prement un polsador. 

 

Marxa de verificació sense ordre 

En el mode de verificació caldrà actuar per tal de poder calibrar si és necessari algun dels 
dispositius. És per això que es necessitarà una interfície SCADA que permeti: 

Veure l’estat dels dos sensors de cada clau de tres vies, i modificar la posició dels motors-
reductors si és necessari. 

Comprovar la posició de l’actuador lineal, mitjançant la lectura del potenciòmetre de 
l’actuador i ajustar-lo si és necessari a la posició inicial P0. 

Llegir les temperatures de la xeringa Tx i de l’ATP Ta, per controlar si la màquina està apunt, 
i en cas contrari que el propi autòmat en prengui nota. 
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Marxa de producció 
1. Absorció de 235µl d’ATP 

i. Condició 
Inici de la microgravetat (es prem un polsador, senyal d’entrada 
manual perquè comenci el procés a partir de la informació del pilot) 

ii. Acció 
L’actuador lineal es mou fins a P1 

iii. Resultat 
S’han introduït 235µl a la xeringa on començarà a produir-se una 
reacció química en microgravetat 
 

2. Gir de la vàlvula 1 
i. Condició 

Posicionat fix de l’èmbol P1 
ii. Acció 

Canvi de posició de la vàlvula 1. S’acciona el motor-reductor 1 i la 

vàlvula passa a estar en posició horitzontal  
iii. Resultat 

Mentre els transportadors ABC estan actuant es prepara el 
direccionat posterior del líquid 
 

3. Accionament per aconseguir l’entrada de congelant 
i. Condició 

Es coneix la informació d’avís que transmet el pilot abans de 
l’entrada en gravetat i es prem un polsador 5s abans de finalitzar la 
paràbola o el temps des de l’inici de la reacció és de 20s 
Vàlvula 1 i en posició horitzontal 

ii. Acció 
L’actuador lineal es mou fins a la posició P2 (S’activa l’entrada de 
congelant) 
 

iii. Resultat 
La reacció química s’ha aturat abans que hi hagi gravetat 

4. Gir de la vàlvula 2 
i. Condició 

Actuador lineal a P2 
ii. Acció 

Canvi de posició de la vàlvula 2. S’acciona el motor-reductor 2 i la 
vàlvula passa a estar en posició horitzontal 

iii. Resultat 
El camí que ha de seguir el líquid, està apunt pel filtratge. 

 
5. Filtratge 
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i. Condició 
S’ha acabat l’entrada de congelant: Actuador lineal aturat a la 
posició P2 i vàlvules 1 i 2 en posició horitzontal 

ii. Acció 
Moviment de l’actuador lineal fins a P3 

iii. Resultat 
Les vesícules s’han recollit al filtre 

 
6. Canvi de posició de la vàlvula 2 

i. Condició 
Actuador lineal aturat a P3 

ii. Acció 
El motor-reductor 2 gira la vàlvula 2 i la deix en posició de vertical 

iii. Resultat 
Vàlvules en la posició adequada per filtrar 
 

7. Absorció líquid de rentat 
i. Condició 

Vàlvules 1 i 2 en posició de horitzontal 
ii. Acció 

L’accionament lineal es mou fins a la posició P4 
iii. Resultat 

La xeringa s’omple amb 600µl de congelant 
 

8. Canvi de posició de la vàlvula 2 
i. Condició 

L’actuador lineal està aturat a P4 
ii. Acció 

El motor-reductor 2 gira la vàlvula 2 i la deix en posició d’horitzontal 
iii. Resultat 

Vàlvules en la posició adequada pel rentat 
9. Rentat 

i. Condició 
Vàlvules 1 i 2 en horitzontal 

ii. Acció 
L’actuador lineal es mou fins a P3 

iii. Resultat 
S’ha fet la primera neteja. 
 

10. Canvi de posició de la vàlvula 2 
i. Condició 

Actuador lineal aturat a P3 
ii. Acció 
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El motor-reductor 2 gira la vàlvula 2 i la deix en posició de vertical 
iii. Resultat 

Vàlvules en la posició adequada per absorbir congelant 
11. Omplir xeringues de congelant 

i. Condició 
Vàlvula 1 en posició de horitzontal i vàlvula 2 en posició vertical 

ii. Acció 
L’accionament lineal es mou fins a la posició P4 

iii. Resultat 
S’ha introduït 600ul de congelant a la xeringa 
 

12. Canvi de posició de la vàlvula 2 
i. Condició 

L’actuador lineal està aturat a P4 
ii. Acció 

El motor-reductor 2 gira la vàlvula 2 i la deix en posició d’horitzontal 
iii. Resultat 

Vàlvules en la posició adequada pel rentat 
 

13. Rentat 2  
i. Condició 

Vàlvules 1 i 2 en posició horitzontal 
ii. Acció 

L’accionament lineal es mou fins a la posició P3 
iii. Resultat 

El congelat a fa el segon rentat 
 

14. Canvi de posició de la vàlvula 2 
i. Condició 

L’actuador lineal està aturat a P3 
ii. Acció 

El motor-reductor 2 gira la vàlvula 2 i la deix en posició vertical 
iii. Resultat 

Vàlvules en la posició adequada per absorbir congelant 
  

15. Omplir xeringues de congelant (purga) 
i. Condició 

Vàlvula 1 en posició de horitzontal i vàlvula 2 en posició vertical 
ii. Acció 

L’accionament lineal es mou fins a la posició P3 
iii. Resultat 

S’han introduït 600ul de congelant a la xeringa 
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16. Gir de la vàlvula 1 per tornar a l’estat inicial 
i. Condició 

Actuador lineal fix a P3 
ii. Acció 

Gir de la vàlvula 1 fins a arribar a posició vertical 
iii. Resultat 

Fi de procés 
  

17. Manualment es retira la xeringa 

 

Marxa de verificació amb ordre 

Es tracta del mateix procés automàtic però com a condició, a més de les ja existents si 
afegeix una entrada, el fet que l’operari premi un polsador. 
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14. Memòria econòmica 

14.1. Estudi de viabilitat 

Quan es plantejà el disseny d’aquest sistema es va veure de seguida que tenia un nivell de 
risc molt elevat, es tracta d’un projecte de recerca de base, que tot i ser molt ambiciós, no 
assegura en cap moment el retorn de la inversió. 

El retorn econòmic directe per al tipus d’experimentació que es pretén aconseguir en entorns 
de microgravetat està supeditat a l’èxit o no de l’experiment mèdic que s’hi executarà. Si el 
resultat és positiu, s’obriran noves qüestions que poden posar en dubte conceptes establerts 
fins al moment que caldrà estudiar amb més detall, doncs es relacionen directament amb la 
forma en que l’ésser humà s’adapta a l’absència de gravetat. Es necessitarà seguir 
experimentant per refinar els descobriments, idear nous mètodes i construir nous sistemes, 
el que permetrà amortitzar el desenvolupament i els costos de fabricació, podent-ne 
augmentar el volum de vendes. Ara bé, si el resultat és negatiu no serà viable un retorn per 
al sistema plantejat per al tipus d’experimentació que es pretén.  

Per aquesta raó s’ha intentat flexibilitzar el màxim el tipus d’experiments que s’hi puguin dur 
a terme per tal de trobar-se altres utilitats. Específicament, i a mode d’exemple, cal esmentar 
que una bona part dels experiments mèdics que es porten a terme a l’espai estudien o 
utilitzen enzims, i aquest sistema permet tractar-los fent-ne una mescla, ajustant-ne els 
volums, la temperatura i el temps de reacció. Així s’obren les possibilitats d’ús de l’aparell. 

La recerca en enzims a l’espai està encara en una fase de desenvolupament, i fins que no 
es tinguin resultats científics, és molt difícil preveure’n quin pot arribar a ser el volum 
experimental que podria arribar a portar-se a terme, per això s’insisteix en què la viabilitat és 
incerta. Tot i això, estudis preliminars documenten canvis insospitats de diferents elements 
constituents de les cèl·lules humanes a l’espai. L’experiment que es planteja es centra 
específicament en esbrinar les interaccions de fàrmacs comunament emprats a la terra amb 
estructures importants de les cèl·lules humanes per tal d’intentar inferir la seva seguretat i 
eficàcia al ser usats a l’espai. Aquest estudi sorgeix com a resposta a una necessitat molt 
important que es planteja al planificar les properes missions a la Lluna i a Mart. Pràcticament 
la totalitat de les agències espacials del món han acceptat la necessitat d’esbrinar quin es el 
comportament dels medicaments en gravetat 0, la seva seguretat i utilitat per a les futures 
missions d’exploració espacial. Aquest projecte representa una primera aproximació, prèvia 
a l’estudi en humans a l’espai, per a donar respostes a aquestes qüestions. 
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S’intueixen dues vies diferents a la inicialment plantejada on el sistema podria tenir sortida. 
D’una banda, en més experiments en plataformes de microgravetat i per l’altra en les 
pròpies proves de laboratori. 

Plataformes de microgravetat: 

En aquest cas, hi ha la possibilitat d’aplicació directe en projectes semblants en els propis 
vols parabòlics que ajudin a estudiar processos bioquímics en gravetat reduïda. La interfície 
es podria mantenir, i els ajustos temporals serien els mateixos que per a l’actual experiment 
en el vol parabòlic. Coneixent l’escalat necessari per passar dels experiments de laboratori 
als experiments en avions, s’extrapola que els volums de mescla són semblants i el sistema 
agafa consistència.  

En els vols parabòlics, l’avió està especialment dissenyat per realitza una sèrie de paràboles 
en les quals durant 22 segons s'aconsegueix microgravetat. En aquests avions els 
operadors poden monitoritzar i actuar sobre les condicions experimentals, i solucionar si és 
necessari possibles eventualitats. L'experiment és reproduïble múltiples vegades amb un 
cost moderat.  

Però també es planteja l’ús del sistema en diferents plataformes de microgravetat com les 
torres de caiguda, els coets de sondeig o la pròpia estació internacional, cadascun amb 
avantatges i amb limitacions, però que podries donar continuïtat a la proposta feta: 

• A les torres de caiguda, una càpsula es deix caure en una columna en la qual s'ha 
fet el buit per a anul·lar la resistència de l'aire. La microgravetat que s'obté dura uns 
4,5 segons i no existeix la possibilitat que un operador controli o modifiqui les 
condicions experimentals durant el procés. L'experiment és reproduïble múltiples 
vegades amb baix cost.  

• En el coets de sondeig, l'experiment és carregat a un coet que és llançat a l'espai i 
realitza un vol suborbital. Durant la caiguda, de perfil parabòlic, s'obtenen 6 minuts 
de microgravetat. No existeix la possibilitat que un operador controli el procés in situ 
i, a causa del seu elevat cost i complexitat, la repetibilitat de l'assaig és difícil.  

• L’estació Espacial Internacional orbita la terra a uns 400km d'altura, ofereix una 
plataforma estable i duradora per a experiments. Els astronautes actuen com 
operadors i es pot aconseguir una alta repetibilitat durant una missió. No obstant 
això, els costos són extremadament alts i els requeriments tècnics molt exigents. 

S’ha començat per tant, desenvolupant l’experiment  a la plataformes de microgravetat més 
senzilles i menys costosa, i el primer objectiu és la participació en els vols parabòlics 
professionals de l'Agència Europea de l'Espai on es voldrà demostrar la capacitat de 
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realitzar experiments d’aquests tipus a baix cost de forma fiable, per després estudiar la 
viabilitat d’extrapolar-lo a altres plataformes (depenent dels resultats obtinguts). 

Utilització en laboratoris: 

Per altra banda, la utilització en experiments de laboratori té una dependència estretament 
lligada a les evolucions del món científic. El tipus d’experiments que es pretenen avaluar 
amb aquest projecte són emprats freqüentment arreu del món i per potents empreses 
farmacèutiques principalment per a l’avaluació del comportament dels fàrmacs, les seves 
interaccions i efectes adversos abans de ser emprats en éssers vius. Cal comentar, que el 
gran l’interès que la comunitat científica i les companyies farmacèutiques mostren pels 
elements estudiats radica en la seva estreta relació amb malalties actuals com el càncer i la 
SIDA. La realització d’aquests experiments és complexa, està molt estandaritzada i es 
realitza manualment per personal altament qualificat. Amb el desenvolupament d’un sistema 
d’automatisme que facilita i millora l’exactitud, i disminueix temps requerit per a cada test 
s’obre un nou mercat en l’àmbit dels automatismes per a biotecnologia i la farmacologia.  

Degut als requeriments estrictes per a realitzar els experiments en microgravetat, el sistema 
plantejat millora el rendiment de la reacció disminuint-ne la variabilitat i tenint-ne controlats i 
emmagatzemats els valors de tots els paràmetres importants. 

Amb l’esforç realitzat en el desenvolupament d’aquest nou mètode es poden obtenir 
respostes en menys temps i amb una possible reducció dels costos en material 
biotecnològic mantenint i fins i tot, millorant la fiabilitat i reproductibilitat.  

14.2. Pressupost 

El que aquí es presenta és un resum del pressupost realitzat pel desenvolupament del 
disseny, fabricació i muntatge del primer prototip. 

L’estudi s’ha dividit en: 

• Cost dels components de sèrie: components que es subministren a través 
d’empreses distribuïdores. 

• Cost dels components de disseny: components que per les seves característiques 
s’han hagut de dissenyar i fabricar expressament per al prototip. Per tant caldrà tenir 
en compte el cost del material necessari per a la fabricació de les peces i el cost del 
procés de fabricació que s’utilitza. 

• Cost d’enginyeria: recursos humans i materials necessaris per realitzar el prototip. 
Els primers inclouen tot el treball propi d’estudi, disseny, càlculs i elaboració de 
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plànols realitzats per un enginyer junior en pràctiques i també el muntatge del 
prototip i la posada en marxa realitzades per un operari. Pel que fa als recursos 
materials, inclouen conceptes com llicències de software, material d’oficina o 
despeses de desplaçament o electricitat. 

Sumant les partides analitzades en els anteriors apartats es pot obtenir el cost total del 
producte (Consultar l’annex B). Val a dir, que aquesta és una innovació, que ha requerit molt 
de temps per el seu disseny i per tant, un cost elevat d’enginyeria.  

Un altre factor que cal considerar, és que es preveu dur a terme la fabricació del prototip, i  
per tant el disseny i selecció de mètode de fabricació han estat escollits tenint en compte 
que era una sèrie zero. En canvi si s’hagués tractat d’un sèrie més llarga s’haguessin pogut 
seleccionar altres processos de fabricació, repartint costos entre la producció essent la 
repercussió per unitat menor. 

 
Partida Cost (€) 

  
Components de sèrie  1871,38 

Components de disseny 1071,2 
Cost d’enginyeria 6930 

  
Cost total  9872,58 

Extrapolant (consultar Annex B) s’ha arribat a concloure que el cost definitiu de tot el sistema 
és de 1700€. 
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15. Impacte Ambiental 

15.1.  Interacció 

El prototip no incorpora cap element que la normativa mediambiental esmenti com a perillós. 
Per tant, respecte a la interacció que el producte pugui tenir amb el Medi Ambient, es pot dir 
que no es considera com a contaminant. 

15.2. Residus 

El sistema pot generar diversos tipus de residus al llarg de les diferents etapes del seu cicle 
de vida. 

Fabricació 

Totes les peces de fabricació d’acer i alumini són per mecanitzat per arrencament de ferritja. 
Al llarg del temps, tot fluid de tall, perd les seves propietats fins que aquest no pot garantir la 
qualitat de la producció. Es en aquest instant, quan s’ha de plantejar la via de gestió externa 
segons les característiques dels residus. Els olis de tall esgotats, s’enviaran a un gestor 
autoritzat per al seu tractament destructiu.  

Per tal de minimitzar aquestes quantitats, s’aplicaran mesures de producció neta en un 
entorn industrial (prevenir, reduir/minimitzar, i valorar internament) per aconseguir d’aquesta 
manera processos d’execució on es minimitzin els residus i el consum de matèries primeres 
també sigui mínim. 

Sempre cal seguir les directives marcades pel Catàleg Europeu de Residus [6] 

Funcionament 

Els residus que aquí es generen són majoritàriament mescles dels líquids biomèdics 
utilitzats (grup II del decret 27/1999, de 9 de febrer, de gestió de residus sanitaris). En cap 
cas són elements bioperillosos, i el tractament dependrà de la legislació local vigent. Són 
materials que no estan inclosos a la llista de l’annex II del Reial Decret 664/1997, de 12 de 
maig i es poden considerar residus biològics/sanitaris no contaminants. 

En el cas de Barcelona (on es trobar el centre que realitzarà l’estudi) no està permès abocar 
al clavegueram municipal matèries o productes d’ús domèstic, industrial, sanitaris, tòxics, 
perillosos o radioactius. En conseqüència s’hauran d’emprar mecanismes preparats per a la 
recollida i no es podran llençar residus a la pica. Caldrà doncs, guardar-ho en recipients, 
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etiquetar-los segons el contingut, i quan estiguin plens s’hauran de transvasar a una 
empresa especialitzada que durà a terme la gestió de residus. 

Final del cicle de vida 

Un cop finalitzat el cicle de vida, no cal prendre mesures de caràcter mediambiental 
especials. No obstant, s’efectuarà el seu reciclatge (per exemple en els components 
estàndard)  i/o abocament controlat segons la normativa vigent (és el cas de les peces fetes 
a mida). 

Pel que fa als dispositius mèdics, són tots de PVC. Des de fa uns anys que es parla molt de 
la seva toxicitat. Després de  realitzar diversos estudis relacionats amb aquest aspecte, 
sembla que cap pot concloure que el PVC sigui extremadament tòxic comparat amb d’altres 
materials segons informe el “Foro Ibérico del PVC”  

No obstant, els elements de PVC no estan barrejats amb d’altres materials, fet que propicia 
que pugui ser reciclat fàcilment. Existeixen dos mètodes essencials de transformació del 
PVC gràcies a la seva termoplasticitat. El reciclatge mecànic, tritura els productes fins que 
es torna a obtenir una resina que s’incorpora a la producció d’un nou producte, i el reciclatge 
químic, que trenca les molècules de PVC per a obtenir les matèries primeres d’origen 
(també s’anomena reciclatge a matèria primera). 
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Conclusions 

S’ha dissenyat un sistema que permet realitzar de forma automàtica els diversos moviments 
per a portar a terme el procés mèdic pel qual va ser creat. El disseny compleix amb la 
normativa de l’ESA i per tant es pot dur a bord de l’A-300 Zero-G per efectuar l’experiment 
en condicions de microgravetat. 

El projecte ha permès familiaritzar a l’autora amb els experiments en microgravetat, els 
condicionants a tenir en compte així com les ajudes i suports existents per dur-los a terme. 

La memòria econòmica ha permès determinar que és possible seguir endavant amb la 
fabricació del sistema, ja que el pressupost no sobrepassa la quantitat de diners destinada a 
la seva materialització (estimació de 9000€ per al conjunt final pel que fa a components de 
sèrie i de disseny). 

A nivell acadèmic, s’ha aprofundit en el concepte de disseny experimental, s’ha vist com 
aplicar la metodologia DFMA i s’han treballat amb les eines bàsiques d’automàtica. Al 
tractar-se d’un cas real, l’aplicació directe del conjunt de metodologies emprades han afegit 
valor al conceptes teòrics. 
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I a totes aquelles persones que m’heu encoratjat a seguir endavant i donant suport durant 
aquest últim any. 

 “ ...pensa que a la vida allò més important és allò que no pots veure ni provar” 

Moltes gràcies. 
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