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Resum 
 

Vivim en un món que canvia més de pressa del que arribem a comprendre. En pocs anys, hem 

aconseguit transformar radicalment la nostra forma de viure, els nostres valors, prioritats, poder i 

idees, i aquest canvi ha tingut conseqüències inesperades a la Terra. Actualment s'estan desenvolupant 

les possibilitats d'enviar humans a Mart. Aquest objectiu ambiciós i apassionant exigeix però una 

àmplia gamma de noves tecnologies, innovacions i una nova visió dels reptes actuals que ens 

enfrontem a la Terra; això també s'aplica al camp de la construcció.  

S’estableix com a objectiu del projecte plantejar qualitativament una solució constructiva viable per 

una base al planeta Mart, tenint en compte els següents criteris: localització òptima, tècniques 

constructives, materials disponibles, sostenibilitat, autosuficiència i, finalment, habitabilitat. Per 

assolir-ho prèviament s'ha realitzat una anàlisi exhaustiva de les característiques i condicionants 

d'aquest planeta, definint els requisits a complir per assegurar l’habitabilitat al planeta vermell.  

En base als requeriments i mitjançant anàlisis comparatives d’alternatives plantejades en projectes 

existents, llibres i articles s’ha arribat a definir de forma qualitativa una solució constructiva i habitable 

per a una base establerta a Mart. 

L'hàbitat marcià haurà de protegir la tripulació, entre d'altres, de la radiació i de les temperatures 

extremes (que oscil·len entre -140 ºC i 30 ºC). L’estudi de la literatura mostra que el gel proporciona 

un excel·lent escut contra la radiació. A més de ser un material àmpliament present a Mart, com també 

ho és la regolita (roca solta i pols no consolidada que s’assenta damunt d’una capa de roca mare 

presents també a la Terra, la Lluna i altres cossos celestes). La solució més òptima a la que s’ha arribat 

en aquest projecte es basa en l’ús d’aquests materials per a la construcció respectivament d’un escut 

protector i de la base en sí, per mitjà de tècniques de fabricació additiva, ja que es demostra que té un 

gran potencial per a la construcció, a més de permet la possibilitat de reparació durant la mateixa fase 

de construcció.  

Finalment, s’ha dissenyat una base que compleix amb el requisits generals d’habitabilitat, 

autosuficiència i sostenibilitat establers, fent ús de materials, sistemes i tecnologies tant alternatives 

com innovadores. Pel que es conclou en termes generals que caldria investigar més profundament per 

determinar la viabilitat d'aquests resultats, tot i que semblen prometedors. 
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA BASE AL 
PLANETA MART 

 
 
 
 

1 
 
 

 
“Mars is there, waiting to be reached” 

 
BUZZ ALDRIN 

 
 
  

 

1 Primera fotografia feta a la superfície del planeta Mart. Obtinguda pel rover Viking de la NASA 1 minuts 

després que aterres amb èxit el 20 de juliol de 1976. 
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Glossari 
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APXS   Alpha Particle X-Ray Spectrometer  

ARS  Atmosphere Revitalization Subsystem 

CRISM   Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars 

CTE  Código Técnico de la Edificación 

ECLSS  Environmental Control and Life Support System 

ESA  European Space Agency 

EVA  Extravehicular activity 

HEPA   High Efficiency Particulate Arresting 

HiRISE   High Resolution Imaging Science Experiment 

ISRPS   In-Situ Resource Processing System 

ISRU   In situ resource utilization 

ISS  International Space Station 

JPL   Jet Propulsion Laboratory 

MGS   Mars Global Surveyor (NASA) 

MOLA   Mars Orbital Laser Altimeter 

MRO   Mars Reconnaissance Orbiter (NASA) 

NASA   National Aeronautics and Space Administration 

NICT  National Institute of Information and Communications Technology 

OGS   Oxygen generating system 

OMEGA  Visible and Infrared Mineralogical Mapping Spectrometer (Observatoire pour la 

Minéralogie, l'Eau, les Glaces et l'Activité) 

PFE  Portable Fire Extinguisher 

RITE  Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

RWGS  Reverse Water-Gas Shift Reaction 

TCS  Thermal Control System 

USGS   United States Geological Survey 

UTA  Unitat de Tractament d’Aire 

WMS  Water Management System 

WRS   Water recovery systems 

WWPS  Wet Waste Processing System 
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1. Introducció 

1.1. Motivació 

Els humans són curiosos per naturalesa i és una de les característiques que ens defineix d’altres 

espècies. La curiositat humana va fer que la gent quedés fascinada, entre d'altres, per l'espai i els 

viatges espacials, des de fa milers d’anys. Tot i això, no només es deu a la curiositat humana; l’interès 

per l’espai sempre ha tingut un valor militar, sobretot durant la guerra freda que va impulsar 

l’exploració espacial al seu apogeu: aterrar un home a la lluna. L'interès per l'espai també creix 

econòmicament en l'última dècada gràcies al turisme espacial i, a més, a la mineria espacial. Com que 

els nostres propis recursos cada cop són més escassos, la possibilitat d’obtenir matèries primeres de 

fora de la nostra atmosfera canvia l’interès general de l’exploració espacial. 

En els últims anys hi ha hagut un canvi de paradigma en l’enfoc i context de l’exploració espacial. Si bé 

fa uns anys es centrava a identificar i analitzar, avui en dia l’objectiu ha passat a ser l’origen, l’evolució 

i el futur de la vida humana a l’espai. Arribant a plantejar-se el possible desenvolupament de la vida 

humana en altres planetes, essent Mart el primer d’ells on es contempla aquesta qüestió per les seves 

similituds amb la Terra. A més, la seva proximitat afavoreix la possibilitat de presa de dades, 

investigacions i missions que s'estan duent a terme en l'actualitat. 

Fins ara, l'únic origen de vida que coneixem és el nostre. No obstant això, la ciència ha avançat 

extraordinàriament en poc temps de manera que en els últims anys s'ha plantejat com a possible el 

desenvolupament de la vida humana en altres planetes. Mart és el primer d'ells en el qual es contempla 

aquesta qüestió per les similituds que presenta amb la Terra. A més, la seva proximitat afavoreix la 

possibilitat de presa de dades, investigacions i missions que s'estan duent a terme en l'actualitat. 

En aquest context algunes agencies espacials ja plantegen missions d’assentaments humans a altres 

cossos celestes. A Europa, l’Agència Espacial Europea (ESA) va crear el projecte global Moon Village a 

l’any 2016. Aquest té com a objectiu principal construir una estació base a la Lluna, o més 

constretament un poble, ja que es busca arribar a crear una comunitat per compartir interès i 

capacitats sobre diferents aspectes de l’exploració de la Lluna (per exemple, exploració de la Lluna 

mateixa, però també de l’espai profund, primers assentaments humans, turisme espacial, centre de 

proves ...).  

Als Estats Units, dues grans empreses també estan definint el seu objectiu i enfocament per a les 

missions espacials tripulades. La primera és la National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

que va iniciar el seu programa: Viatge a Mart, amb la intenció d’enviar els primers humans a Mart als 

anys 2040 per ampliar el coneixement de l’Univers, del planeta Mart però també del nostre propi 
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planeta. L’enfocament de la NASA és “seguir l’aigua” que recentment (2006) es va descobrir que fluïa 

al planeta vermell amb l’esperança de trobar rastres de vida [1]. L’altra gran empresa interessada en 

missions tripulades és SpaceX, una empresa privada fundada per Elon Musk, que té l’objectiu de fer la 

vida interplanetària i llançar el seu primer coet a Mart el 2022. L’objectiu d’aquesta missió és colonitzar 

Mart per a la supervivència de la nostra espècie.  

A més, en els últims anys s'han proposat diversos concursos a nivell mundial encaminats a analitzar 

propostes per donar solució a la idea de colonitzar el planeta vermell. Un d’ells, 3D Printed Habitat 

Challenge, organitzat per la NASA juntament amb la universitat de Bradley, una competició per 

construir un hàbitat imprès en 3D per a l’exploració de l’espai profund. El repte es va dissenyar per 

avançar en la tecnologia de construcció necessària per crear solucions d’habitatge sostenibles per a la 

Terra i més enllà. La competició, finalitzada el 2019, va atorgar un total de 2.061.023 dòlars. 

Com que la durada de les diferents missions proposades varia de curt a llarg termini, aterrar a Mart 

implica que una tripulació podria romandre a l’espai des d’uns dies a un any [1].Per poder allotjar 

humans en planetes i asteroides, s’ha de dissenyar un hàbitat que pugui protegir els humans del medi 

ambient que els envolta. Actualment, el repte més gran és fer front a la radiació, l’atmosfera 

(pràcticament inexistent), les temperatures extremes, la caiguda de meteorits i les tempestes de pols. 

La radiació espacial s’ha definit com el principal repte que haurà de suportar la tripulació, ja que 

l’elevada exposició a la radiació ja sigui per dosis altres o baixes durant un llarg període de temps és 

perjudicial per a la salut humana. Per tant, l’habitat ha de proporcionar protecció a la tripulació per 

garantir la seva seguretat i salut. L’atmosfera actua com a escut protector, destruint els meteorits que 

hi entren per fricció, però la fina atmosfera marciana permet que meteorits més grans arribin a 

impactar contra la superfície ja que no s’encenen tan ràpidament com a l’espessa atmosfera terrestre. 

A més, aquesta està composta majoritàriament per diòxid de carboni cosa que la fa no transpirable 

pels humans a més de la pràcticament nul·la pressió atmosfèrica a la superfície del planeta vermell. Un 

altre desafiament són les temperatures extremes que es troben a l’espai, la majoria són 

extremadament baixes quan estan més allunyades del sol que nosaltres, com a Mart, on la 

temperatura arriba a baixar fins els -140 ° C. Finalment, un desafiament considerable a l’hora d’anar a 

Mart és la pols, ja que aquest està cobert de pols fina que conté perclorats. Els perclorats són sals que 

es troben abundantment a Mart però que són perjudicials per a la salut humana. A més, aquesta fina 

pols pot bloquejar el pulmó humà quan s’ingereix i impedir el bon funcionament de la majoria dels 

equips necessaris a Mart. 

Tenint en compte tots aquests aspectes perillosos de l’entorn, és fonamental construir un hàbitat que 
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protegeixi la tripulació humana contra el medi ambient per garantir la seva estada segura al planeta o 

l’asteroide i el retorn segur al nostre planeta habitable. 

Finalment, l'elecció del tema per a aquest treball sorgeix d’un interès personal per l'aprenentatge a 

través de la investigació i enfrontar-se al repte que suposa combinar diferents àrees de coneixement 

adquirides durant els estudis de grau i màster. Així com, resulta molt atractiva la forta component 

innovadora que suposa intentar solucionar els obstacles i complicacions que comporta la vida en un 

lloc desconegut, amb condicions extremes i molt diferents de la Terra. 

 

1.2. Objectius i abast 

La finalitat del pressent projecte és descriure qualitativament una solució constructiva viable per una 

base al planeta Mart, per això s’han fixat els següents objectius específics: 

- Definir les condicions necessàries per fer possible la vida humana a Mart 

- Analitzar projectes arquitectònics existents per a construccions a Mart 

- Aconseguir un acostament a una possible solució arquitectònica coherent que compleixi 

els requisits definits 

- Utilització de recursos disponibles in-situ, per optimitzar despeses de transport i 

aconseguir ser el màxim autosuficients a Mart 

- Determinació de millores futures a partir de les conclusions extretes d'aquest treball 

En el present projecte es parteix de la base que l’arribada a Mart pels humans és viable en un futur 

pròxim, així com la possibilitat de transportar-hi material necessari i construir-hi. Si bé es tindrà en 

compte per dissenyar l’edifici la responsabilitat de l’eficiència i la sostenibilitat del transport en si 

mateixa quedarà als enginyers aeroespacials. 

D’altra banda, es tractarà la part constructiva d’una forma qualitativa, arribant a una solució 

constructiva conceptual però quedant exclosos definicions i càlculs d’estructura o el dimensionat 

d’instal·lacions, entre d’altres.  

 

1.3. Metodologia 

Per al desenvolupament d'aquest projecte s'ha plantejat la següent metodologia: 

Primerament, s’ha realitzat una intensa recerca bibliogràfica en l’àmbit de projecte que ha permès 

contextualitzar sobre les condicions de Mart, materials disponibles in-situ, possibles solucions 

constructives, així com, també s’han estudiat múltiples projectes arquitectònics d’hàbitats al planeta 
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vermell, seleccionant únicament els més diversos entre si i desenvolupats. 

Partint d’aquesta informació s’han identificat els potencials riscs a afrontar i els requisits necessaris a 

complir per a la edificació de la base.  

A continuació, d’acord amb la informació obtinguda i els criteris necessaris determinats s’han comparat 

les diferents alternatives per a seleccionar el paràmetres que conformaran la construcció de la base, 

com son l’emplaçament, els materials, el sistema constructius, etc. Arribant així a definir una òptima 

solució constructiva per a una base ocupada per humans a Mart.  
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2. Estat de l’art 

2.1. Mart, el planeta vermell 

Mart és el quart planeta del sistema solar per ordre de distància al Sol i el setè en grandària i massa, 

per darrera de la Terra. El seu nom prové del déu romà Mart (Ares en grec), déu de la guerra i 

provablement per això històricament ha estat associat a guerres i matances. També se’l coneix com 

Planeta Roig, per la seva aparença degudes a l’òxid de ferro predominant a la superfície. Té dos satèl·lits 

petits de forma irregular Fobos i Deimos (que en la mitologia grega son fills de el déu).  

Per entendre millor Mart i el seu interès es comparen algunes de les característiques físiques del 

planeta les de la Terra (Taula 1). Algunes de les seves similituds amb la Terra, com ara la durada dels 

dies són les que han fet generar un interès especial en aquest astre a afectes d’una possible colonització 

humana.  

 Mart Terra 

Massa (1024 kg) 0.64171 59.724 

Volum (1010 km3) 16.318 108.321 

Densitat mitjana (kg/m3) 3933 5514 

Àrea de la superfície (km2) 144.800.000 510.072.000 

Radi equatorial (km) 3396.2 6378.1 

Radi polar (km) 3376.2 6356.8 

Gravetat a la superfície (m/s2) 3.71 9.80 

Radiació solar mitjana (W/m2) 586.2 1361.0 

Nombre de satèl·lits naturals  2 1 

Inclinació de l’eix de rotació el·líptic 25.19º 23.44º 

Durada del dia  24 h 37 minuts 23 h 56 minuts 

Durada d’un any (dies) 686.980 365.256 

Albedo de Bond 0.250 0.306 

Albedo geomètric 0.170 0.434 

Taula 1. Característiques físiques de Mart i la Terra. [1], [2], [3] 

Algunes de les seves similituds amb la Terra, com ara la durada dels dies són les que han fet generar 

un interès especial en aquest astre a afectes d’una possible colonització humana. Ara bé, aquest també 

presenta diferencies significatives i molt importants a tenir en compte per a la vida humana com és la 

seva atmosfera i les seves característiques (Taula 2).  
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 Mart Terra 

Temperatura: mitjana (ºC) 

Rang de temperatures (ºC) 

-63 ºC 

(-140, 30) ºC 

14 ºC 

(-88, 58) ºC 

Pressió: mitjana (bar) 

Variació de pressió (bar) 

6,36 ·10-3 

(4,0, 8,7) ·10-3 

1,013 

 

Composició volumètric de l’atmosfera  

95.1% CO2 

2.59% N2 

1.94% Ar 

0.16% O2 

0.06% CO 

78,1% N2 

20,9% O2 

0,93 % Ar 

0,038% CO2 

Taula 2. Característiques atmosfèriques de Mart i la Terra [1] 

Un camp magnètic i una atmosfera són essencials per protegir un planeta dels diferents perills que es 

troben a l’espai. Es tracta, doncs, de propietats importants a tenir en compte a l’hora de planificar el 

disseny d’un hàbitat per a missions tripulades o per a una missió espacial en general. 

Els camps geomagnètics són, per tant, camps magnètics al voltant d’un planeta o asteroide que 

s’estenen des de l’interior de l’objecte espacial cap a l’espai on protegeix el planeta de les partícules 

carregades del Sol que arriben en forma de vents solars. La Terra té un fort camp magnètic que oscil·la 

entre 0,25 i 0,65 Gauss a causa del seu nucli conductor de líquid que es compon de ferro-níquel que 

gira al voltant del seu eix cada 24 hores. Una atmosfera és una capa de gasos que envolta els planetes 

o altres cossos celestes que es manté al seu lloc pel camp gravitatori del cos. Una atmosfera també 

protegeix el seu "amfitrió" filtrant certes ones o cossos físics. 

Mart té un camp magnètic menys extens que el de la Terra perquè Mart no té cap dinamo interior per 

crear aquest camp. Per tant, l’atmosfera marciana també és menys gruixuda que la de la Terra amb 

una força gravitatòria de 3.711 m/s2. Aquesta fina atmosfera protegeix contra els petits asteroides i 

les grans fluctuacions de temperatura, però no protegeix contra la radiació i els objectes celestes grans. 

La conclusió és que els asteroides com el planeta Mart tenen propietats completament diferents a la 

Terra i, per tant, demanen una metodologia de construcció diferent. Després d’examinar ràpidament 

les propietats d’aquest, es pot establir que aterrar objectes pesants a Mart és molt més difícil a causa 

de la seva atmosfera. Aquesta atmosfera protegeix Mart contra asteroides petits i temperatures 

extremes, però no és prou gruixuda com per protegir la superfície del planeta de la radiació. Per tant, 

per protegir els astronautes a la superfície d’aquest s’ha de crear un hàbitat que els protegeixi 

d’aquestes dures condicions. Mart no permet que els objectes pesats aterrin a la seva superfície, cosa 

que implica que els edificis s’hagin de fer in situ.  
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2.2. Exploracions a Mart 

2.2.1. Raons per explorar Mart 

L'exploració espacial de Mart va començar en el context de la carrera espacial entre els Estats Units i 

la Unió Soviètica, durant el període de la Guerra Freda. L'interès en Mart i en la possibilitat que alberg 

vida es remunta ja a 1877, quan l'astrònom italià Giovanni Schiaparelli va afirmar haver vist canals per 

tot el planeta. Posteriorment, altres astrònoms van intentar comprovar la postulació de l'astrònom 

nord-americà Percival Lowell, que suggeria que els presumptes canals descoberts per Schiaparelli eren 

un sistema d'irrigació creat per éssers intel·ligents. Tot i que no hi havia proves reals d'aquestes 

especulacions, es va crear tot un seguit de teories o mites sobre Mart, que van transcendir en la 

literatura i en la creació de llegendes sobre suposats marcians que haurien visitat la Terra. 

Entre els cossos planetaris del nostre sistema solar, Mart és singular pel fet que posseeix totes les 

matèries primeres necessàries per suportar no només la vida, sinó una nova branca de la civilització 

humana. Aquesta singularitat s’il·lustra més clarament si contrastem Mart amb la Lluna, la ubicació 

alternativa més freqüentment citada per a la colonització humana extraterrestre. 

A diferència de la Lluna, el planeta vermell és ric en carboni, nitrogen, hidrogen i oxigen, tot en formes 

fàcilment accessibles biològicament com gas diòxid de carboni, gas nitrogen i gel d'aigua i permafrost. 

Excepte en els cràters polars permanentment ombrejats on predominen les temperatures ultra fredes, 

el carboni, el nitrogen i l’hidrogen només estan presents a la Lluna en parts per milió. L’oxigen és 

abundant a la Lluna, però només en òxids estretament units com el diòxid de silici (SiO2), l’òxid ferrós 

(Fe2O3), l’òxid de magnesi (MgO) i l’òxid d’alúmina (Al2O3), que requereixen processos d’energia molt 

elevats per reduir-los. El coneixement actual indica que si Mart fos suau i tot el seu gel i permafrost es 

fongués en aigua líquida, el planeta sencer estaria cobert amb un oceà de més de 100 metres de 

profunditat. Això contrasta fortament amb la Lluna que és extremadament seca. La Lluna també és 

deficient en aproximadament la meitat dels metalls d’interès per a la societat industrial (coure, per 

exemple), així com en molts altres elements d’interès com el sofre i el fòsfor. Mart té tots els elements 

necessaris en abundància. A més, a Mart, com a la Terra, s'han produït processos hidrològics i volcànics 

que probablement han consolidat diversos elements. De fet, la història geològica de Mart s'ha 

comparat amb la d'Àfrica, amb inferències molt optimistes sobre la seva riquesa mineral implicada com 

a corol·lari.  

El descobriment de proves que suggerien la presència d'aigua en el passat del planeta va reactivar 

l'interès per l'exploració de Mart a finals dels anys 90. Aquest fet va fer que es centressin els objectius 

de les missions a Mart en la recerca d’aigua al planeta, que molt ràpidament va impulsar a la preparació 

de missions tripulades i posteriorment a l’estudi d’habitabilitat i recerca de vida al planeta vermell.  
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Figura 1. Interés científic de les exploracions a Mart des dels anys 90  

Hi ha diverses raons estratègiques, pràctiques i científiques perquè els humans explorin Mart. Entre 

elles, se sap que Mart és el lloc més accessible del sistema solar. A més, explorar Mart proporciona 

l'oportunitat de respondre possiblement a qüestions sobre l'origen i l'evolució de la vida, i algun dia 

podria ser un destí per a la supervivència de la humanitat. 

Des d’una perspectiva pràctica, se sap que Mart és únic a tot el sistema solar, ja que és un planeta 

terrestre amb atmosfera i clima, la seva geologia és molt diversa i complexa i sembla que el clima de 

Mart ha canviat al llarg de la seva història, característiques que l’assimilen a la Terra. 

En general, moltes de les qüestions clau de la ciència del sistema solar es poden abordar eficaçment 

explorant Mart. Aquest esforç també serveix per inspirar la propera generació d’exploradors i ampliar 

dramàticament el coneixement humà. 

 

2.2.2. Exploracions realitzades 

Tot i que Mart és el veí planetari més proper a la Terra, és un lloc difícil de visitar. Hi ha hagut gairebé 

quaranta intents d'enviar missions a Mart, dels quals més de la meitat van fracassar. De fet, alguns 

científics parlen fins i tot del "Dimoni de Mart", una força imaginària que saboteja les naus que viatgen 

al Planeta Vermell. Ara bé, avui en dia hi ha més naus espacials que operen a Mart que qualsevol 

planeta a part de la Terra.  

Les naus que han funcionat correctament han revelat un món de meravelles seductorament similar, i 

exòticament diferent, de la Terra. La primera missió amb èxit a Mart, Mariner 4, va ser llançada per la 

NASA el 28 de novembre de 1964. Va passar a 9850 km de Mart i va enviar 22 fotos, tal com s'havia 

planejat. 

La primera nau que va entrar en òrbita de Mart va ser Mars 2, llançada per Rússia el 1971. La seva nau 

germana, la Mars 3, va entrar també en òrbita de Mart i va aconseguir deixar anar un mòdul d'aterratge 
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que va funcionar durant 20 segons; els experts sospiten que va ser destruït per una tempesta de pols. 

Aquell mateix any la primera sonda orbital de la NASA a Mart va aconseguir el seu objectiu. 

No obstant això, les missions que van popularitzar l'exploració de Mart van ser sens dubte les naus 

bessones Viking, a mitjans dels 70. Totes dues van consistir en un vehicle orbital i un mòdul d'aterratge. 

Aquests últims van obtenir les primeres imatges detallades de la superfície de Mart. Mostraven un 

paisatge desèrtic, semblant, per la temperatura, a la tundra de la Terra. Les Viking van mapejar el 97% 

de la planeta. 

L'exploració de Mart es va interrompre durant més de dues dècades, en què només es van produir 

intents fallits o èxits parcials (la sonda orbital/mòdul d'aterratge soviètica Phobos es va perdre de camí 

a Mart el 1989, la Phobos 2 també va perdre el 1989 a prop de la lluna marciana Phobos, i la nord-

americana Mars Observer es va perdre el 1993 just abans de l'arribada a Mart. 

Mars Global Surveyor va ser la primera missió a l'Planeta Vermell en vint anys que va aconseguir el seu 

objectiu. Es va llançar el 1996 i va entrar en òrbita el 1997. El mateix any, la política "millor, més ràpid 

i més barat" (FBC per les seves sigles en anglès) de la NASA va col·locar a Mars Pathfinder en la 

superfície del Planeta Vermell. El petit vehicle tot terreny, Sojourner, va recórrer la superfície durant 

setmanes analitzant roques i captivant el públic en general.  

Desgraciadament allò no va suposar l'inici d'un renaixement gloriós en la investigació de Mart, perquè 

el "Dimoni de Mart" va tornar a atacar i va inutilitzar o produir nombrosos desperfectes a les quatre 

missions següents. Les sondes orbitals i mòduls d'aterratge russos de 1996, que contenien diversos 

experiments europeus, es van perdre en un accident de el coet llançador el 1996. La sonda orbital nord-

americana Mars Climate Orbiter es va extraviar a la seva arribada a Mart el 1999, i el mateix els va 

passar a les sondes Mars Polar Lander/Deep Space 2 en 1999. 

No obstant això, el 2001, la Mars Odyssey dels Estats Units va entrar en òrbita amb experiments 

científics dissenyats per fer observacions globals de Mart. Aquesta nau també servirà per transmetre 

dades de les naus nord-americanes i europea que arribaran a Mart el 2003 i 2004. L'any 2003 ha vist 

renéixer l'interès per Mart amb un augment de les missions dirigides allà. El 2 de juny de 2003, l'Agència 

Espacial Europea (ESA) va llançar el Mars Express, juntament amb el seu mòdul d'aterratge Beagle 2. 

La nau va completar la seva missió principal al novembre de 2005 i actualment es troba en una missió 

ampliada. El mòdul d'aterratge Beagle 2 es va perdre a l'arribar el 25 de desembre de 2003. Els dos 

rovers de la NASA, Spirit and Opportunity, van ser llançats cap a Mart el 2004. Els dos van proporcionar 

una gran quantitat de proves que evidenciaven l'existència d'aigua a Mart en el passat. Spirit va morir 

en una duna del Planeta Vermell el març del 2010. No obstant això, Opportunity segueix actiu al 

planeta. 
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Una altra sonda de la NASA, el Mars Reconnaissance Orbiter, va ser llançat el 12 d'agost de l'any 2005 

i va començar a orbitar al voltant de la planeta el 12 de març de l'2006. Durant la seva activitat, ha 

enviat més de 25.000 imatges i 3.500 observacions del seu radar, més dades que totes les missions 

anteriors combinades. 

El 26 de novembre de 2011 la NASA va llançar Curiosity, una missió espacial que inclou un rover 

d'exploració marciana. Les seves troballes principals han estat trobar àrees on prèviament hi va haver 

aigua, detectar metà en la superfície i trobar compostos orgànics. El seu disseny ha inspirat a un altre 

rover, anomenat temporalment Mars 2020, que realitzarà investigacions més avançades en un futur. 

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) va ser llançat per la NASA al novembre del 2013 i va 

aconseguir l'òrbita de Mart el 21 de setembre de 2014. Dissenyada per estudiar l'atmosfera marciana, 

uns dels objectius de la missió era determinar com van desaparèixer l'atmosfera i l'aigua a Mart. 

Índia va ser l'últim país a assolir amb èxit l'òrbita de Mart en 2014 amb la seva sonda espacial MOM 

(Mars Orbiter Mission). El seu principal objectiu va ser donar a conèixer els sistemes de llançament de 

coets de l'Índia i la seva capacitat de construcció de naus espacials, a més d'estudiar la morfologia i 

superfície de Mart. 

Per la seva banda, l'ESA planeja tornar a Mart amb dues missions abans que acabi la dècada. La missió 

espacial ExoMars, projecte en conjunt de l'ESA i la NASA, va llançar al març de 2016 el ExoMars Trace 

Gas Orbiter i un mòdul d'aterratge anomenat Schiaparelli EDM. L'orbitador va ser col·locat amb èxit en 

òrbita de Mart el 19 d'octubre de 2016. Poc després, la NASA va publicar una imatge mostrant el que 

sembla ser el lloc on finalment es va estavellar el mòdul d'aterratge.  

Llançada en l'any 2016, ExoMars és la primera d'una sèrie de missions conjuntes a Mart a través d'una 

associació entre l'Agència Espacial Europea i Roscosmos. En realitat, la missió va incloure dues sondes, 

l'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) i el mòdul aterrizador Schiaparelli EDM Lander, però, el vehicle es 

va estavellar a la superfície de Mart després de ser lliurat pel TGO. Els investigadors esperen obtenir 

una millor comprensió del metà i altres gasos presents a l'atmosfera marciana, que podrien ser 

evidència d'una possible activitat biològica. 

Insight Lander, llançat al maig del 2018 i havent aterrat amb èxit al novembre, té com a objectiu 

estudiar el nucli de Mart i observar qualsevol possible activitat sísmica a la superfície de la planeta. 

S'espera que a través de les dades recopilades per l'Insight Lander es pugui comprendre millor com es 

van formar els planetes rocosos del nostre sistema solar, com la Terra, Mart, Venus i Mercuri. 

Gràcies a la finestra de llançament que es dona quan Mart està més a prop de la Terra (i que permet 

viatges més curts), es van programar diverses missions a Mart per a l'estiu de 2020, entre elles Mars 

2020 de la NASA llançada desprès de la de la Xina, Tianwen 1 que inclou un orbitador, un mòdul 
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d’aterratge i un rover (llançada el 23 de juliol) i Hope Mars 2020 la primer sonda llançada pels Emirats 

Àrabs el 19 de juliol. 

Mars 2020 és una missió que inclou el rover Perseverance i el dron experimental anomenat Mars 

Helicopter Ingenuity. El llançament va ser el 30 de juliol del 2020 i es preveu que arribi al cràter de 

Jezero el 18 de febrer del 2021. L’objectiu és que el rover reculli mostres de roques, minerals i altres 

materials a Mart i els porti de tornada a la Terra en una missió posterior. Investigant-ne els processos 

geològics i la història de la seva superfície, incloent l'avaluació de l'anterior habitabilitat, la possibilitat 

de vida a Mart, i el potencial de conservació de biosignatures dins de materials geològics accessibles.  

Algunes de les futures exploracions planificades pera la propera finestra de llançament a l’any 2022 

son el rover Rosalind Franklin (NASA) i un orbitador i un aterrador anomenats Tera-hertz Explorer 

(NICT), a més d’altres proposades per les següents finestres de llançaments.  

A la Figura 2 es mostren totes les missions realitzades sobre la superfície marciana, és a dir rovers i 

landers i les ubicacions planificades d’exploració. Es mostren en groc les que han sigut exitoses, en gris 

les que han fracassat i en blau les futures o que estan en ruta.  

 

Figura 2. Ubicacions de les exploracions exitoses, falladles i futures de Mart 

 

2.2.3. Plans d’exploracions humanes 

Moltes persones han defensat durant molt de temps una missió humana a Mart com el següent pas 

lògic per a un programa espacial humà després de l'exploració lunar. A part del prestigi que aquesta 
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missió portaria, els defensors argumenten que els éssers humans podrien ser fàcilment capaços de 

superar els exploradors robòtics, el que justifica la despesa. L'enginyer aeroespacial Bob Zubrin és un 

dels proponents d'aquestes missions. Alguns crítics sostenen que els robots no tripulats poden 

funcionar millor que els éssers humans a una fracció del cost, a més si hi ha vida a Mart, una missió 

humana podria contaminar per la introducció de microbis terrestres, de manera que l'exploració 

robòtica seria preferible.  

L'ESA té previst aterrar a Mart amb humans entre 2030 i 2035, això serà precedit per sondes cada 

vegada més grans, començant amb el llançament de la sonda ExoMars i la Mars sample return mission 

planejada de forma conjunta per la NASA i per l'ESA. 

D’altra banda, l'exploració humana pels Estats Units va ser identificada com un objectiu a llarg termini 

en la Vision for Space Exploration anunciada el 2004 pel llavors president dels Estats Units George W. 

Bush. La nau espacial Orion està previst que s'utilitzi per enviar una expedició humana cap a la Lluna 

de la Terra per a l'any 2020 com a punt de partida per a una expedició a Mart. El 28 de setembre de 

2007, l'administrador de la NASA Michael Griffin va dir que la NASA té com a objectiu posar a una 

persona a Mart pel 2037. 

Mars Direct, és una missió humana de baix cost proposada per Robert Zubrin, fundador de la Mars 

Society, faria servir de càrrega pesada dels coets de classe Saturn V, com l'Ares V, per saltar construcció 

orbital, LEO rendezvous, i dipòsits de combustible lunar. Una proposta modificada, anomenada "Mart 

per estar-hi", no implica la devolució dels primers exploradors d'immigrants immediatament, si alguna 

vegada va a la (veure colonització de Mart). 

Les diferents propostes de pla de vol poden classificar-se en principi en dos grups: d'estada llarga a 

Mart (al voltant d'un any), o d'estada curta al planeta (al voltant d'un mes). La durada de l'estada no es 

pot regular arbitràriament sinó que està condicionada per les finestres de llançament, pel perfil de vol 

que es triï, i per l'energia necessària per al viatge. Triar estada curta o llarga equival en certa manera a 

donar prioritat al viatge o a l'estada al planeta i a les missions que s’hi vulguin realitzar.  

A la Figura 3 es mostra, a títol d'exemple, el camí que seguiria una nau que partís de la Terra al gener 

de l'any 2014 seguint una trajectòria de el tipus denominat de mínima energia. Aquest perfil de missió 

proporciona temps d’estada a Mart de fins a 500 dies amb un temps total d’anada i tornada d’uns 900 

dies. Els requisits energètics per a aquesta missió són els més baixos dels tres perfils considerats; la 

compensació és el llarg temps de trànsit resultant (al voltant de 250 dies). L'opció de trajectòria 

energètica mínima té l'avantatge de baixos requeriments energètics. Aquesta trajectòria proporciona 

l’oportunitat d’enviar una nau espacial més massiva (és a dir, més càrrega) al mateix cost d’una nau 

espacial més petita seguint una de les trajectòries més energètiques. En maximitzar la càrrega útil de 

cada vehicle de llançament, podem minimitzar el nombre de llançaments necessaris per transportar 
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l’equip de superfície requerit. 

El desavantatge d’aquesta trajectòria per a un vehicle de llançament de Mart amb tripulació és la llarga 

exposició de la tripulació al medi ambient a l’espai. Els riscos per a una tripulació que segueixen la 

trajectòria energètica mínima són similars als descrits anteriorment al perfil d’estada curta. La radiació 

i l’exposició a zero g encara són força elevats, tot i que no caldria tanta protecció, ja que la nau mai no 

estaria dins de l’òrbita de la Terra. 

En aquest exemple concret, la durada de el viatge d'anada seria de 224 dies i de 237 el de tornada; 

però caldria restar 458 dies al planeta, fins que la seva posició relativa respecte a la Terra permetés 

iniciar el retorn també en òrbita de mínima energia. Amb això ascendiria a 919 dies (uns dos anys i mig) 

la durada total de l'expedició. Les xifres anteriors només són exactes per a aquesta finestra de 

llançament, i serien una mica diferents si l'inici de el viatge es fes en una altra oportunitat; però la 

durada total en les missions de mínima energia sempre s'aproxima als 1000 dies, a causa de el llarg 

temps d'espera a Mart. 

 

Figura 3. Trajectoria de viatge de llarga durada a Mart[1] 

Les missions de llarga estada però trànsit ràpid, son similars al perfil de llarga estada d’energia mínima, 

però aquest perfil de missió proporciona llargs períodes d’estada a la superfície. Amb augments 

sensibles de l’energia propulsora, els temps de viatge cap a Mart es poden reduir fins a 100 dies per 

trajecte (els temps de trajecte d’anada oscil·len entre 120 i 180 dies), donant lloc a un augment dels 

temps d’estada a la superfície fins a un total de més de 600 dies. El temps total d’anada i tornada d’una 

missió de trànsit ràpid sol ser inferior a 900 dies. 

Amb la tecnologia de propulsió actual, s’arriba a un punt en què ja no és raonable augmentar l’impuls 

propulsor per disminuir el temps de viatge. El perfil de la missió de trànsit ràpid minimitza l'exposició 

de la tripulació a l'entorn a l'espai i maximitza el temps de permanència a la superfície, mantenint al 

mateix temps els requeriments d'energia. Tot i que les necessitats energètiques de trànsit ràpid són 

superiors a les de la trajectòria energètica mínima, els beneficis físics i mentals per a la tripulació 

mereixen la inversió. A més, el temps de permanència a la superfície es maximitzen pel perfil de trànsit 
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ràpid que permet la màxima productivitat de la superfície. A la Figura 4 es veu un exemple on la durada 

total de la missió seria de 879 dies.  

 

Figura 4. Trajectòria de viatge de mitja durada a Mart [1] 

Les missions d'estada curta a Mart proporcionen un temps d’estada a Mart de 30 a 90 dies amb un 

temps total d’anada i tornada de 400 a 650 dies. Aquesta classe de missió requereix una gran quantitat 

d’energia per gastar-se en trànsit, fins i tot després d’aprofitar un swing de Venus (a la cama entrant o 

sortint) o una maniobra propulsiva a l’espai profund per limitar les velocitats d’entrada de Mart i la 

Terra. 

Aquest perfil de missió té tres característiques distintives. En primer lloc, el temps passat a la superfície 

marciana és relativament curt. Això limita la productivitat superficial negant als astronautes el temps 

adequat per desenvolupar una important infraestructura de Mart, per demostrar la viabilitat de la 

utilització sostinguda de recursos in situ o per investigar a fons el terreny al voltant del lloc d’aterratge. 

De fet, més del 90% del temps total de la missió es passa a l’entorn a l’espai de gravetat zero cosa que 

permet als astronautes poc temps per recuperar-se en la gravetat marciana. Això porta al segon punt; 

la pota de Venus de la missió pot durar fins a 360 dies. Depenent de les posicions orbitals de la Terra i 

Mart en el moment del llançament, el swing de Venus pot produir-se a la cama d'entrada o de sortida 

de la missió. Si la cama més llarga de Venus es produeix en el camí cap a Mart, es plantegen qüestions 

sobre la capacitat dels astronautes per suportar maniobres d’entrada físicament exigents i sobre la 

seva capacitat de realitzar efectivament a la superfície. En tercer lloc, el swing de Venus porta la sonda 

espacial amb tripulació a l'interior de l'òrbita de Venus. El desavantatge és l’augment de la massa de la 

nau espacial que, en una missió amb ja grans requeriments d’energia, augmentaria encara més els 

requeriments d’energia.  

A la Figura 5 es representa un exemple d'aquest tipus de trajectòria. La seva durada total és de 545 

dies, amb una estada de 30 dies a Mart. Amb perfils de missió d'estada curta a Mart sempre hi ha un 

viatge, el d'anada o el de tornada, en què els viatgers s'acosten bastant a el Sol (a uns 100 milions de 

quilòmetres) fet que té implicacions en la construcció de la corresponent nau, entre altres coses perquè 
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la temperatura interior es mantingui dins de límits acceptables. 

 

Figura 5. Trajectoria de viatge de curta durada a Mart [1] 

En la major part dels plans proposats per a un viatge tripulat a Mart, se solen contemplar diversos 

llançaments independents: un, o més d'un, per al transport del que vagi a servir d'habitacle a Mart, 

amb el seu corresponent equipament, i un altre per a la tripulació. El primer (o els primers, si són més 

d'un) es farien seguint trajectòries de mínima energia, per aprofitar al màxim els llançadors disponibles, 

tot i que la durada de el viatge resultés més llarga. Després, quan es comprova des de la Terra que 

l'habitacle i tota la resta del material haurien arribat bé i estarien en bones condicions de 

funcionament, es prepararia l'enviament dels tripulants, amb els subministraments indispensables per 

al camí. Aquest viatge, que tindria lloc a la següent finestra de llançament, uns 26 mesos després, hi 

hauria la possibilitat de no fer-ho seguint una trajectòria de mínima energia, sinó una trajectòria més 

ràpida, per reduir el temps de viatge i les incomoditats que porta amb si. 

 

Figura 6. Comparativa de duración de viatge en funció de la modalitat escollida [1] 
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Si l’objectiu de la missió és un assentament semipermanent a Mart, és evident que la darrera opció de 

viatge, de curta durada, no és viable. De forma que s’hauria d’optar per una de les altres dues opcions 

que impliquen un temps d’estada al planeta d’entre 458 i 619 dies.  

També existeixen altres propostes de missions tripulades a Mart com la proposada per l’empresa 

espacial SpaceX fundada per Elon Musk. El programa inclou vehicles de llançament totalment 

reutilitzables, naus espacials per humans, cisternes de propel·lents en òrbita, muntatges de 

llançament/aterratge de volta ràpida i producció local de combustible per a coets a Mart mitjançant la 

utilització de recursos in situ (ISRU). L'objectiu inicial de SpaceX era desembarcar els primers humans 

a Mart el 2024, però a l'octubre del 2020 Elon Musk va nomenar el 2024 com a objectiu d'una missió 

sense tripulació, amb una missió amb tripulació a seguir més tard.  

Es preveu que un element clau del programa sigui la nau espacial SpaceX, un vehicle de llançament 

superpesant totalment reutilitzable en fase de desenvolupament des del 2018. Per aconseguir una 

gran càrrega útil, la sonda entraria primer en l'òrbita terrestre, on s'espera que es reposi abans marxa 

cap a Mart. Després d'aterrar a Mart, la nau espacial es carregaria amb propelents de producció local 

per tornar a la Terra, tal com es mostra a la trajectòria de la Figura 7. 

 

Figura 7. Trajectòria de viatge a Mart i tornada proposat per SpaceX [4] 

SpaceX té la intenció de concentrar els seus recursos en la part del transport del projecte de 

colonització de Mart, inclòs el disseny d’una planta de propel·lents basada en el procés Sabatier que 

es desplegarà a Mart per sintetitzar metà i oxigen líquid com a propulsors de coets a partir del 

subministrament local de diòxid de carboni atmosfèric i gel d'aigua accessible al sòl. Tot i això, Musk 

ha defensat des del 2016 un conjunt més gran d’objectius d’assentament a Mart a llarg termini, que 

van molt més enllà del que projecte SpaceX, construir qualsevol colonització amb èxit implicaria, en 

última instància, molts més agents econòmics (ja siguin individus, empreses o governs) per facilitar el 

creixement de la presència humana a Mart durant moltes dècades.  
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2.3. Característiques de la superfície marciana 

2.3.1. Relleu 

Una visió topogràfica de Mart pot explicar les moltes característiques distintives d’aquest com ara 

l’Olympus Mons, el cim més alt del sistema solar d’aproximadament 27 km d’alçada, el Valles 

Marineris, un canó de 4000 km de llarg i 6,4 km de profunditat en alguns punts o el Hellas Planitia, un 

cràter d’impacte a l’hemisferi sud de 7 km de profunditat i 2250 km de diàmetre.  

El Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) (Altímetre Làser del Orbitador de Mart) era un dels cinc 

instruments a bord de la nau espacial Mart Global Surveyor (MGS), que va operar en l'òrbita de Mart 

des de setembre de 1997 a novembre de 2006. Aquest mitjançant la transmissió d’un pols làser cap a 

la superfície de Mart va permetre generar mapes topogràfics de Mart (Figura 8). Les zones vermelles i 

marrons tenen altituds més altes, mentre que les zones blaves i verdes tenen altituds més baixes. La 

resolució espacial és d’uns 15 km a l’equador i menys a latituds més altes. La precisió vertical és inferior 

a 5 m. La vista de la imatge de la dreta mostra la conca d’impacte Hellas de color blau. A la mà esquerra 

apareix la pujada topogràfica de Tharsis (en vermell i blanc). [1] 

Com que Mart no té oceans el nivell de referència per a les elevacions del relleu estan referides al radi 

mitja del planeta de 3.389,51 km. [5]  

 

Figura 8. Mapa topogràfic de Mart [6] 
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2.3.2. Materials disponibles in-situ 

El sòl marcià, també anomenat regolita, està compost principalment per pols fina i roques ígnies la 

geologia de les quals s’assembla a la de la Terra. Els elements químics més abundants són el silici i 

l’oxigen, el ferro, el magnesi, l’alumini, el calci i el potassi. Els elements químics menys abundants que 

componen els minerals del planeta són el titani, el crom, el manganès, el sofre, el fòsfor, el sodi i el 

clor. L’hidrogen és present com a gel d’aigua i en minerals hidratats i el carboni es troba principalment 

com a gas a l’atmosfera marciana com a CO2, així com en gel sec a les tapes polars del planeta [7]. Un 

fenomen típic de Mart és la capa de pols ultrafina que pot causar possibles problemes de salut per als 

astronautes, ja que aquesta podria ser ingerida o fer malbé equips de la Terra. 

Els resultats dels Mars Exploration Rovers i dels espectròmetres de naus espacials en òrbita mostren 

que les terres altes antigues terres altes tenen composicions diferents a les planes més joves. El rover 

Spirit (2003) que va aterrar al cràter Gustev va trobar roques planes basàltiques amb una fina alteració 

amb escorces riques en sofre, clor i altres elements volàtils, fomrades probablement per interacció dels 

basalts amb boires àcides. A Columbia Hills es van trobar roques molt diferents, majoritàriament 

basalts i bretxes d’impacte, riques en sulfats i minerals hidratats. També s’hi va trobar sòls constituïts 

majoritàriament de sulfats o sílice. Sembla ser que moltes de les roques podrien haver estat 

impregnades per fluids volcànics càlids o haver estat meteoritzades com a conseqüència de les 

condicions càlides de la superfície. Aquesta barreja de roques i sòls pot ser típica de les terres altes en 

general. 

Els minerals hidratats que s’han trobat sobre la superfície de Mart podrien proporcionar informació 

sobre la història aquosa del planeta, que és un aspecte molt important a considerar per determinar si 

és apte per a la vida o no. Aquests minerals contenen pistes sobre els processos ambientals que 

impliquen l’abundància i la durada de l’aigua i la importància de l’alteració química. Es creu que els 

minerals hidratats inclouen aigua o hidroxil (OH) en les seves estructures minerals, no obstant això, 

també poden incloure aquells que absorbeixen fàcilment aigua a la superfície de gra degut a la seva 

càrrega superficial [8]. A la Figura 9, es pot observar la presència i distribució de diferents famílies de 

minerals hidratats a la superfície marciana, dividits en fil·losilicats, silicats, clorurs, carbonats i sulfats.  
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Figura 9. Distribució global de les principals classes de minerals aquosos a Mart [9] 

A la Figura 10 es poden observar imatges de la diversitat de minerals obtingudes per HiRISE i CRISM a 

Mart en zones aquoses, descrites a continuació [9]: 

(a) Les roques interrompudes per l’impacte d’Isidis i exposades a 500 m de profunditat a l’abeurador 

de Nili Fossae contenen blocs de bretxes de piroxè baix en calci (verds) parcialment alterats en 

esmectita de Fe/Mg i continguts dins d’una matriu portadora d’esmectita.  

(b) Una estratigrafia erosionada a Nili Fossae amb carbonats de Mg (verds) formats per l’alteració d’una 

unitat rica en olivina erosionada que al mateix temps recobreix les argiles de Mg-esmectita (blaves). 

Les serralades indiquen conductes de flux de fluid subterrani. L’olivina també s’enriqueix en dunes de 

sorra.  

(c) Els fil·losilicats d’alumini recobreixen els sediments que no contenen trontronites a Mawrth Vallis i 

es poden haver format per lixiviació cap amunt i quasi superficial.  

(d) La prehnita, la clorita i la il·lita s’associen a les ejectes de petits cràters al nord de Syrtis Major i 

indiquen l’excavació de materials alterats hidrotermalment.  

(e) Els llits sedimentaris al ventilador del cràter Holden dipositen fil·losilicats Fe/Mg.  

(f) La sal de clorur, possiblement halita, recobreix els pomos més antics que porten argila amb 

esmectita en una depressió poc profunda prop de 205ºE, 33ºS.  

(g) Sediments entrellaçats que contenen sulfat i caolinita en dipòsits de paleòlegs del cràter Columbus.  

(h) La sílice vista des de l’òrbita en unitats de capes al voltant de Valles Marineris.  
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(i) Els sediments que contenen sulfat i hematites imatges de Pancam a Meridiani presenten 

concrecions i vugs formats per l’afluència de fluids episòdics i la precipitació i dissolució de minerals.  

(j) Roques de sílice i incrustacions observades per Pancam en roques i sòls als Columbia Hills. La barra 

d’escala és de 200 m tret que s’indiqui el contrari.  

(k) Els espectres d'infrarojos visibles/d'ona curta CRISM dels terrenys antics de Mart mostren diversitat 

mineralògica. Les dades no es mostren al límit del filtre CRISM d’1,65 μm ni dins de l’absorció de CO2 

atmosfèrica de 2,0 μm.  

 

Figura 10. Entorns aquosos de Mart, vistos per HiRISE i CRISM en fals color IR,  

El descobriment de perclorats a la superfície de Mart (Figura 11) no es pot ignorar, ja que aquests 

poden provocar un mal funcionament de la tiroide inhibint la captació de ions iode i provocant greus 

problemes de salut com la hiperplàsia tiroidal, el bocí, la disminució de les taxes metabòliques i la 

desacceleració de les funcions d’òrgans vitals. Un altre perill és que s'ha trobat Cl04- a la regolita polar 

i, per tant, podria estar present al gel del sòl. Ara bé, els perclorats també podrien ser una font 

important d’oxigen per a la vida i el suport operatiu [10] van desenvolupar un sistema portàtil que pot 
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extreure O2 del sòl marcià ric en Cl04- i aigua. Així doncs, el perclorat a Mart té dos aspectes oposats: 

suposa un greu risc per als astronautes, però també pot ser un recurs per salvar la vida. 

 

Figura 11. Mapa de concentració de clor a la superfície de Mart mesurat per MRO, [10] 

Per concloure, es pot dir que Mart és un planeta inhòspit per als humans, però tot i així té un gran 

potencial. La seva geologia s’assembla a la de la Terra on es poden trobar aproximadament els 

mateixos elements i formacions rocoses. Aquests es podrien utilitzar per aterrar una tripulació 

tripulada i també per construir un hàbitat. L’aigua presenta un important recurs potencial per a la vida 

marciana, la vida humana i la construcció d’un hàbitat.  

 

2.3.3. Presència d’aigua 

Mart té el clima més hospitalari, després de la Terra, del nostre Sistema Solar anomenat Laboratori de 

Propulsió per Reacció (JPL) de la NASA. Aquesta afirmació es fa perquè s'ha trobat evidència que l'aigua 

líquida ha fluït per la superfície de Mart fa milers de milions d'anys. La vida tal com la coneixem 

requereix tres coses: compostos orgànics, energia (per sintetitzar molècules geomètriques complexes) 

i aigua líquida, en presència d’aquests tres elements, la vida s’ha trobat fins i tot en entorns 

extremadament durs, com l’Atacama a Xile, el desert més sec a la terra. L’aigua líquida és, doncs, 

essencial per a la vida i un dels motius de les missions tripulades a Mart. No obstant això, l’entorn de 

L’aigua que es troba a Mart en aquest moment és en forma de gel o vapor. El gel sec es troba a les 

tapes polars i el gel subterrani es pot dispersar sota el regolita. L’espectròmetre de raigs gamma (GRS) 

de l’orbitador Mars Odyssey ha permès traçar l’abundància i distribució de molts elements de la taula 

periòdica, així com l’hidrogen. Aquest ha estat mapat per mostrar el potencial de gel d’aigua en el sòl 

marcià i la presencia de vapor d’aigua, que es troba a altituds més baixes i en menor quantitat. El gel 

d’aigua present a Mart conté un alt percentatge de sals, coneguda com salmorres, algunes d’aquestes 

sals són perclorats. 



Pàg. 32  Memòria 

 

Tal com s’observa a la Figura 12 les zones on hi ha més abundància d’aigua són els pols Nord i Sud, 

concretament a partir de les latituds +/- 45º entre aquestes dues els dos punts amb majors 

concentracions d’aigua són la zona de Argyre Planitia i Utopia Planitia. 

 

Figura 12. Mapa de la diferent concentració d’H2O a la superfície de Mart mesurada pel MRO. [1] 

La NASA ha elaborat un mapa (Figura 13) on es divideix Mart en varies zones la profunditat i existència 

de gel d’aigua al subsol. Es ratifica l’exposat a la Figura 12, que a partir de les latituds +/- 45º hi ha molta 

més abundància de gel d’aigua a capes més superficials, mentre que a la majoria de latituds equatorials 

fins i tot no hi ha evidència de d’existència de gel d’aigua en menys de 5 m de profunditat al sòl. Entre 

aquestes dues es defineix una zona amb discontinuïtats de presencia de gel entre la superfície i els 5 

m de profunditat.  

 

Figura 13. Mapa de Mart amb les diferents capes de gel. [1] 

2.4. Perills de la superfície marciana pel humans  

La superfície marciana presenta unes condicions ambientals de temperatura, pressió, composició i 

característiques de l’atmosfera o exposició a la radicació que la fan inhabitable pels humans i les 
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plantes, de forma que qualsevol presencia d’aquests a Mart haurà de considerar proteccions enfront 

a tals condicions. La NASA classifica els riscs per a la salut i el rendiment dels humans associats a una 

exploració de l’espai profund, com seria una exploració semi-permanent al planeta Mart en [11]:  

Radiació 

La radiació és un dels reptes més greus per a l’exploració de l’espai a causa dels problemes de salut 

que causa. Aquesta causa principalment danys als teixits i/o òrgans humans i l’efecte depèn de les 

característiques d’aquests, així com de la font de radiació, la quantitat de radiació i el temps 

d’exposició. En el sistema internacional es mesura en Sievert (Sv) i és una mesura de l’efecte sobre la 

salut dels baixos nivells de radiació ionitzant sobre el cos humà [12], però sovint s’utilitza el miliSievert 

i es calcula com a taxa per any (mSv/any). El Sievert és una unitat relacionada amb la probabilitat de 

càncer i danys genètics causats per la radiació, per fer-nos una idea, sotmetre’s a una radiació d’1 Sv 

augmenta en un 5 % les probabilitats de desenvolupar càncer [13]. 

La radiació és l'emissió d'energia a l'espai en forma d'ones (electromagnètiques o gravitatòries) o bé 

en forma de partícules altament energètiques (neutrins, protons, ions, etc.). Hi ha dos tipus diferents 

de radiació, la ionitzant i la no ionitzant. Aquesta última està molt estesa a la Terra i pràcticament no 

té impacte en la salut, mentre que el primer tipus de radiació és perjudicial. Aquestes radiacions 

ionitzants provenen de tres esdeveniments diferents: 

- Esdeveniments de partícules solars (SPE): originats pel sol, durant aquests SPE, els brots solars 

alliberen una gran quantitat d'energia. 

- Radiació còsmica galàctica (GCR): troba el seu origen fora del nostre sistema solar i produeix 

una ionització intensa en passar per la matèria. 

- Radiació atrapada: creada per la magnetosfera del nostre planeta que forma dos cinturons 

(cinturons Van Allen) on el cinturó interior conté protons i els cinturons externs electrons amb 

un alliberament d’energies elevades. 

La radiació ionitzants que es poden trobar a la Terra la constitueixen els rajos, X, α, β, γ i radiació de 

neutrons aquestes últimes d’origen nuclear, la radiació espacial també està formada per protons i ions 

pesants. 

Mart no té camp magnètic i només té una atmosfera fina, però la radiació a la seva superfície és molt 

menys perillosa que la de l’espai. En primer lloc, perquè la massa del planeta bloqueja la radiació que 

ve de baix, cosa que elimina més o menys la meitat de la radiació. En segon lloc, l’aire aturarà almenys 

part de la radiació. 
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A l’espai, com que la radiació còsmica és isotròpica, no és una opció augmentar la distància [14]. El 

blindatge durant els viatges espacials ha estat difícil, reduint així el temps de viatge per reduir el temps 

d’exposició i, per tant, l’impacte negatiu sobre la salut de la tripulació espacial és el mètode de 

protecció preferit.  

La quantitat de radiació a la superfície de Mart depèn de la ubicació específica que canvia en funció de 

la latitud i altitud, tal com es pot veure a la Figura 14, expressada en rem/any, l’equivalència és 1 rem 

= 0.01 Sv.  

 

Figura 14. Mapa de la radiació efectiva sobre la superfície marciana. [1] 

Perclorats 

Tal com s’ha descrit a l’apartat anterior la superfície marciana està esta recoberta d’una fina pols que 

es creu que conté perclorats. Els perclorats són sals que es troben abundantment a Mart, són 

perjudicials per a la salut humana ja que causen problemes que van des de la hiperplàsia tiroïdal fins a 

la desacceleració dels òrgans vitals [10].  

Ara bé, tot i que se suposa que hi pot haver alguns halurs, perclorats i carbonats presents al sòl, el rover 

Curiosity no va detectar cap d’aquests elements a les dunes, de forma que és possible que estiguin per 

sota dels límits de detecció de CheMin, menys de l’1% [15], tal com es corrobora a la Figura 11.  

Baixa gravetat 

Durant una missió a Mart, la tripulació estarà sotmesa a una gravetat reduïda; gairebé nul·la mentre 

viatja a través de l’espai interplanetari i a una gravetat de 3,71 m/s2 mentre es trobi al planeta. Viure 

en micro o baixa gravetat, té diversos efectes adversos en els éssers humans. Alguns efectes apareixen 

al començament, mentre que d’altres es desenvolupen més lentament i, per tant, esdevenen 
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importants només per a períodes mitjans o llargs però són acumulatius. Aquests efectes sorgeixen de 

la tendència del cos a adaptar-se al nou entorn. Els principals efectes de rellevància per a missions de 

llarga durada són [13]: 

- Síndrome d’adaptació espacial (SAS) i trastorns de l’equilibri: En microgravetat l’acceleració 

constant ‘cap avall’ és absent i aquesta manca de senyal dels òrgans d’equilibri es combina 

amb l’absència de senyals dels òrgans de pressió als peus i turmells i l’absència de contracció 

muscular per mantenir la postura. El desacord entre el que percep el cos i el que sap que és la 

veritable situació origina el SAS i els seus símptomes, que son nàusees, vòmits, vertigen, mals 

de cap, letargia i un malestar general. Sol limitar-se al primer dia a l'espai, i ha afectat a 

aproximadament un 45% dels astronautes que han volat a l’espai.  

- Deteriorament de l’esquelet: Els ossos desenvolupen la seva força principalment en la direcció 

de l’estrès mecànic, que en condicions normals és causat pel pes. En situacions d’ingravidesa 

s’adapten a les càrregues més baixes perdent massa a un ritme aproximat d’un 1,5 % al mes, 

tornant-se més fràgils i amb símptomes similars als de l’osteoporosi. Afecta majoritàriament 

als ossos estressats pel pes, com ara les vèrtebres inferiors, el maluc i el fèmur. El calci resultant 

de la disminució del teixit ossi roman al cos, amb la calcificació dels teixits tous i la possible 

creació de càlculs renals. La pèrdua d'os és reversible, però la recuperació és lenta i pot trigar 

anys a compensar els mesos d'exposició a la microgravetat, així com la dieta, l’exercici i la 

medicació poden ajudar a reduir la pèrdua òssia i a accelerar la recuperació. 

- Atròfia muscular: De manera similar a la pèrdua òssia, els músculs, menys estressats per les 

condicions d’ingravidesa, també perden massa. Això és particularment evident per als músculs 

que s'utilitzen per mantenir la postura i permetre el moviment. Sense fer exercici regularment, 

es pot produir una disminució de fins al 20 % de la massa muscular en 5 o 11 dies. 

- Alentiment de les funcions del sistema cardiovascular: En microgravetat, el volum sanguini 

disminueix fins a un 22%, en conseqüència, la pressió arterial disminueix i tot el sistema 

cardiovascular redueix la seva capacitat d’oxigenar els teixits, produint marejos. En ingravidesa 

la sang tendeix a acumular-se a la part superior del cos, mentre que al tornar a la Terra 

s’estanca a les parts inferiors, induint hipotensió.  

- Debilitament del sistema immunitari: La immunodeficiència provoca que els virus que ja són 

presents al cos es posin en actiu i disseminin infeccions entre els membres de la tripulació.  

- Trastorns del son: Els astronautes solen patir problemes amb la quantitat i la qualitat del son, 

això s'ha atribuït a diversos motius, com ara els cicles de llum i foscor variables, una il·luminació 

deficient durant el dia i el soroll.  



Pàg. 36  Memòria 

 

Entorn hostil/tancat i pel disseny de naus espacials 

Les naus espacials tenen disposen de zones de treball i habitacions estretes i tancades. La ISS té un 

volum habitable de 424.75 m3, superior a una casa convencional de 3 dormitoris. Ara bé, la càpsula de 

la tripulació d'Orió que està desenvolupant la NASA i planeja utilitzar-la almenys per a les incursions 

inicials més enllà de l'òrbita baixa de la Terra, consta de 8.89 m3.  

Distància de la Terra 

Les limitacions d’emmagatzematge, potència i pes a les manualitats en què els humans viatjaran i 

viuran a l’espai profund afectaran la quantitat i el tipus d’aliments, subministraments mèdics, equips 

d’exercici i altres recursos disponibles. Així com s’ha de tenir en compte que els lliuraments periòdics 

de subministraments disponibles per a les tripulacions que viuen a l’ISS no son una opció viable per als 

ocupats d’un assentament a Mart. 

Aïllament 

Com que les tripulacions estaran a milions de quilòmetres i hauran de viatjar des de la Terra durant 

molts mesos, han d’estar preparats per afrontar diverses situacions mèdiques que van des de talls 

menors fins a lesions catastròfiques. A més, l’aïllament de la Terra pot causar problemes psicològics i 

de comportament als membres de la tripulació que podrien afectar el seu benestar i rendiment.  
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2.5. Projectes existents 

Existeixen varis projectes on es plantegen com a de ser la colonització a Mart, des de grans ciutats de 

milers d’habitats fins a petites construccions aïllades de pocs ocupants. De fet, la NASA juntament amb 

la Universitat de Bradley organitzava un concurs, 3D-Printed Habitat Challenge que formava part del 

programa Centennial Challenges de la NASA per construir un hàbitat imprès en 3D per a l’exploració 

de l’espai, a la Lluna, Mart o més enllà. De forma que molts dels projectes estudiats surten d’aquest 

concurs realitzat entre els anys 2015 i 2018.  

Algunes propostes estan tècnicament molt estudiades i desenvolupades, mentre que d’altres només 

presenten un possible disseny sense especificar-ne detalls, però la varietat de tècniques constructives, 

materials, dissenys, layouts, entre la infinitat de paràmetres a determinar poden ser útils per al 

desenvolupament del present projecte. Així doncs a continuació es descriuen tots els projectes que 

s’han seleccionat d’entre els estudiats, per a les diferencies que presenten entre ells.  

 

2.5.1. MARSHA – AI Space Factory 

L’any 2019, el projecte Marsha va obtenir el 1r premi del concurs 3D Printed Habitat Challenge 

organitzat per la NASA, aquest presentat per AI Spacefactory fundada l’any 2017 amb l’objectiu de 

desenvolupar les tecnologies de fabricació necessàries per l’hàbitat del humans més enllà de la Terra.  

El projecte proposa la construcció d’un edifici a Mart mitjançant tecnologies additives d’impressió 3D i 

fent ús de recursos disponibles in-situ (ISRU). El material utilitzat és una mescla de basalt d’una roca 

marciana i bioplàstic (PLA) obtingut a partir de plantes que es podrien cultivar allà mateix. El qual 

asseguren que té una resistència a la compressió superior a la del formigó, així com capacitat de resistir 

continuats períodes de congelació-descongelació. 

Es tracta d’una edificació vertical mig enterrada (Figura 15), lliure de passadissos i almenys amb una 

finestra a l’exterior a cada nivell, així com claraboies plenes d’aigua a la part superior i sostres, que a 

més de permetre el pas de llum protegeixen del raigs solars i còsmics. 
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Figura 15. Disseny exterior del projecte MARSHA desenvolupat per AI SpaceFactory [16] 

La característica forma que té, similar a la d’un ou, fa que es minimitzen les tensions mecàniques a la 

base provocades per la pressió atmosfèrica interna i les tensions tèrmiques. Justament per aquest 

darrer motiu, justifiquen l’ús d’un sistema de doble carcassa per tal que l’entorn interior de l’habitatge 

es pugui dissenyar pensant únicament amb les necessitats humanes mentre que sigui la carcassa 

exterior l’encarregada de suportar les tensions estructurals degudes als canvis de temperatura extrems 

de Mart (Figura 16), [16]. 

 

  

Figura 16. Disseny interior projecte MARSHA desenvolupat per AI SpaceFactory [16] 
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2.5.2. MARS HOMESTEAD – MARS FOUNDATION (2016) 

El projecte inicial data de l’any 2006, ara bé actualment aquest continua en desenvolupament, per tal 

d’adaptar-se a les noves tecnologies i descobriments sobre Mart. Bruce Mackenzie i Georgi Petrov de 

el Massachusetts Institute of Technology (MIT), juntament amb altres científics plantegen 

detalladament com ha de ser el primer assentament al planeta veí fent ús dels recursos locals, 

centrant-se especialment en les tecnologies necessàries per a la primera construcció. Planifiquen una 

seqüència de construccions, on les primeres 12 persones en arribar serien les encarregades de posar 

en marxa i mantenir instal·lacions semiautomatitzades de refinament i fabricació que els permeti 

construir i posteriorment ampliar assentaments permanents.  

A mesura que s’anivellaria el terreny s’usaria la regolita sobrant per fabricar maons, vidre i metalls per 

la construcció. Es combinaria l’ús de tècniques de construcció antigues i modernes, com ara la 

maçoneria usant maons de regolita sinteritzada, reforçats amb fibres de vidre si fos necessari o inclús 

de vidre, basalt fos o pedra tallada. 

Tal com es pot veure a la Figura 17 el complex inicial anomenat Hillside Base situat a Candor Chasma 

amb capacitat per a 12 persones seria considerablement extens (uns 800 m2 aproximadament) 

contenint hivernacles, tancs de combustibles, plantes nuclears i instal·lacions de fabricació a la part 

exterior i espais privats, laboratoris i zones comunes a l’interior. 

 

Figura 17. Planificiació projecte Mars Homestead desenvolupat per Mars Foundation [17] 

L’entrada al complex es podria fer tant a peu com per mitjà d’un port d’acoblament per a rovers a dos 
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mòduls a pressió. Un cop dins, als espais comunitaris, com ara menjador, cuina, gimnàs, zones de 

treball i d’entreteniment es preveu que estiguin envoltades de vegetació per fer més amena la vida 

dels humans. Així com, també projecten mòduls més grans amb la capacitat de reciclar aigua, aire i 

nutrients com a hivernacles amb tot tipus de plantes, tant per menjar com les seves fibres.  

La mesura plantejada per a mantenir els espais interiors a una pressió atmosfèrica seria col·locar sobre 

ells entre sis i deu metres de regolita (segons la composició i el nivell de compactació), el qual també 

serviria com a protecció contra les radiacions. Altres espais, com ara hivernacles, entrada, vestuaris, 

garatge entre d’altres s’utilitzaria maçoneria sobre els cilindres inflables de fibra de vidre o tela més 

prima o xapa fina per retenir la vessant del turó i protegir contra les radiacions.  

La font d’energia utilitzada per la construcció i provisional per viure serien tres reactors nuclears de 

400 kW d’energia elèctrica, de la qual també se’n aprofitaria l’energia calorífica per a la fabricació de 

maons entre d’altres [18]. 

 

2.5.3. MARS SCIENCE CITY – BIG (2017) 

El projecte Mars Science City desenvolupat per l’estudi d’arquitectura BIG (Bjarke Ingels Group) per 

encàrrec del govern dels Emirats Àrabs és dels més ambiciosos dels plantejats ja que abans de la 

colonització del planeta veí, que planifiquen per 2117, preveuen construir una maqueta de dimensions 

reals a mode de simulació del que seria la ciutat a Mart. Aquesta es construirà al desert àrab per ser 

habitada durant un any sencer per un equip i posar a prova un escenari de vida experimental, a més 

inclourà un museu obert a visitants i laboratoris destinats a estudiar el planeta objectiu.  

Planifiquen diferents solucions constructives plantejades en altres projectes: subterrànies, inflables i 

per impressió 3D, de fet tal com explica l’arquitecte Bjarke Ingels [19] cada una d’elles ofereixen 

diferents avantatges i inconvenients que dal combinar. Això és precisament el que preveu la ciutat 

Mars Science, tal com es pot observar a la Figura 18 primerament es desplegaria una estructura inflable 

transparent en forma de cúpula, dins la qual s’hi excavarien algunes cambres i aprofitant el material 

extret s’acabarien de completar les construccions per impressió 3D. Es crearies diferents espais a 

l’interior com zones d’ús privat, laboratoris i jardins tots ells protegits de les radiacions, així com 

d’espais reservats a proves de mètodes de cultiu i de reaprofitament d’aigua. 
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Figura 18. Disseny i planificació temporal del projecte Mars Science City desenvolupat per BIG [20]  

 

2.5.4. MARS HABITAT – Foster + Partners (2015) 

El famós estudi d’arquitectura Foster + Partners conegut pels seus dissenys disruptius, avantguardistes 

i a vegades polèmics, ha desenvolupat projectes teòrics d’habitatges tant a la Lluna com a Mart, 

compartint la mateixa estructura. Aquest segon desenvolupat el 2015, posteriorment al lunar va 

guanyar el 2n premi al concurs organitzat per la NASA 3-D Printed Habitat Challenge l’any 2015.  

En el projecte s’esbossen els plans per a la construcció d’una base per a 4 astronautes fent ús dels 

recursos disponibles in-situ, amb una extensió total de 93 m2. El procés que plantegen consta de vàries 

etapes, primerament s’enviarien una sèrie de robots semi-autònoms que seleccionen l’òptima ubicació 

per l’assentament i cavarien un cràter d’1,5 metres de profunditat. Seguidament, els robots 

"transportadors" i els "fusors" utilitzarien un procés conegut com a Regolith Additive Construction 

(RAC) per construir els edificis, que consistiria en fusionar el sòl marcià mitjançant microones al voltant 

dels mòduls preconstruits a la Terra utilitzant els mateixos principis implicats en la impressió 3D. La 

regolita fusionada crearia un escut permanent per protegir l'assentament de radiacions i de 

temperatures exteriors extremes [21]. 
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Figura 19. Disseny projecte Mars Habitat desenvolupar per Foster + Partners [21] 

 

2.5.5. MARS ICE HOUSE – Clouds AO (2015) 

L’aigua és un component essencial en la vida humana, tal com l’entenem, és per això que moltes 

investigacions es centren en la cerca d’aquest element en llocs extra terrenals susceptibles de ser 

colonitzats. Algunes investigacions realitzades entre finals de segle XX i principis del XXI van descobrir 

la presència de dipòsits d’aigua en estat sòlid al nostre sistema solar, alguns d’ells a Mart i a la Lluna. 

De fet, es creu que algunes zones del planeta roig hi ha grans reserves d’aigua, però degut a la baixa 

pressió ambiental a la que està sotmesa la superfície marciana aquesta es trobaria en estat sòlid. Així 

doncs, Clouds AO en el projecte Mars Iced House aprofitaria aquestes reserves de gel ubicades a la 

zona Alba Mons a l’hemisferi nord, com a material principal per a la construcció. A més, justifiquen l’ús 

del gel pel fet que és translúcid i això oferiria als habitants un entorn més agradable i alhora els 

permetria crear connexions visuals amb l’exterior de la base. 

Tal com es pot observar en la Figura 20 el disseny consta dues cúpules de forma lenticular de gel 
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contingudes i tancades per una membrana de ETFE (etilè tetrafluoroetilè) transparent. La carcassa 

exterior permetria l’existència d’un espai “exterior” totalment segur pels humans d’ús comú, que 

inclourien jardins, magatzems o sales de màquines.  

 

Figura 20. Secció del projecte Mars Ice House desevolupat per Clouds AO [22] 

El procés d’assentament consistiria en un seguit d’etapes (Figura 21) , primerament s’instal·laria el 

mòdul vertical directament sobre la superfície, que seria la base habitable. El disseny i l’elecció d’aquest 

està inspirat en les càpsules dels transbordadors espacials que utilitzaria la tripulació per anar de la 

Terra a Mart. Del mòdul es desplegaria una membrana inflable que quedaria a l’exterior de la base.  

Mitjançant un procés dissenyat per ells mateixos es convertiria el gel subterrani en vapor d’aigua, el 

qual condensaria pe emmagatzemar-lo per tal que un conjunt de robots l’imprimeixin creant capa a 

capa les cúpules. Aquests robots estan dissenyats per dipositar capes d’un compost format per aigua, 

fibra i aerogel, garantint que l’aigua que es congeli a mitja trajectòria es fongui i es troni a solidificar 

instantàniament en dipositar-se per l'energia del seu impacte (soldadura de contacte). 

Finalment es cobriria l’estructura amb una capa de 30 cm de regolita que juntament amb els 5cm de 

gel, que segons asseguren servirien com a protecció suficient enfront a la radiació. 
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Figura 21. Procés de construcció del projecte Mars Ice House desenvolupat per Clouds AO [22] 

 

2.5.6. MARS ICE HOME – Clouds AO + NASA Langley Research Centrer (2016) 

L’estudi Clouds AO, posteriorment al projecte descrit a l’apartat anterior va desenvolupar una altra 

proposta de construcció a Mart juntament amb la NASA, anomenat Mars Ice Home. Aquesta també 

combina l’ús de membranes de ETFE inflables amb el gel com a material protector de radiacions. L’ús 

del gel translúcid asseguren que és l’element clau del disseny: permet que la llum natural impregni 

l’interior de l’hàbitat mantenint els ocupants connectats a cicles diürns que afecten els ritmes humans; 

les finestres transparents permetrien obtenir vistes al paisatge circumdant, cosa important per al 

benestar mental i la funcionalitat de la tripulació; a més el gel és un escut eficaç contra la radiació, la 

secció transversal es redueix per proporcionar la major part del gel superior, ja que és la direcció amb 

radiació entrant més forta (Figura 22). 
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Figura 22. Protecció radiació projecte Mars Ice home desenvolupat per Clouds AO i la NASA [23] 

El concepte és similar a l’anterior, un mòdul que serviria com a habitatge en forma de tor. Al seu voltant 

permetent l’existència d’un espai “exterior” pressuritzat es desplegaria una membrana inflable amb 

cavitats internes per se omplertes de gel d’aigua obtingut de la mateixa superfície marciana. El gel a 

més de servir com a escut per a la radiació seria un component estructural. L’interior de l’hàbitat estarà 

aïllat del gel amb una capa cel·lular de diòxid de carboni, que es pot extreure fàcilment de l’atmosfera 

marciana (Figura 23). 

 

Figura 23. Secció del projecte Mars Ice Home desenvolupat per Clouds AO i la NASA [23] 

A més, asseguren que la membrana permetria que es pugui desplegar en latituds equatorials on la 

temperatura pugi per sobre de la temperatura de congelació durant períodes de temps, assegurant 
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que el gel no es fongués.  

Les estades a llarg termini a la superfície marciana requereixen hàbitats que redueixin la massa i el cost 

del llançament, alhora que proporcionen un entorn de treball eficaç amb un alt nivell de protecció 

contra els rajos còsmics per als membres de la tripulació de la missió.  

 

2.5.7. DONUT HOUSE – A.R.C.H. (2015) 

La proposta de l’equip A.R.C.H. presentada l’any 2015 planteja per a la construcció d’hàbitats in situ a 

Mart i altres cossos celestes el disseny i la metodologia de construcció d’estructures d’argila amb fibres 

de basalt. La tècnica utilitzada per a la construcció utilitzaria “Cobb”; substituint la palla per fibres de 

basalt, utilitzant la fabricació additiva per produir estructures eficients, completes i habitables.  

L’argila reforçada amb fibres de basalt s’obtindrien a partir de sòls i roques disponibles en la mateixa 

superfície. Aquest material proporciona una solució econòmica i simple per a la construcció 

extraterrestre, així com habitatges ecològics i de baix cost a la Terra, també asseguren que és resistent 

al foc, a la degradació química i a la radiació. 

L’hàbitat seria una estructura en forma d’anell, tal com s’observa a la Figura 24. Així com, una 

distribució interior modular permetria que en cas que alguna de les zones sofrís algun dany es pogués 

prescindir d’aquesta sense afectar a la resta de l’habitatge. La coberta es basa en un arc gòtic per 

minimitzar els voladissos i permetre la fabricació de l’estructura en una sola operació, inclosos 

conductes elèctrics i canonades de fontaneria. 

En definitiva, l'equip ARCH proposa una nova estructura i tècnica de construcció per a una colonització 

i habitatge a Mart eficients mitjançant recursos in situ. 
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Figura 24. Disseny projecte Donut House desenvolupat per A.R.C.H. [24] 

 

2.5.8. LAVAHIVE – Lavahive team (2015) 

LavaHive és un disseny d’hàbitat marcià modular, que es construiria per tecnologia additiva que com a 

novetat respecte altres projectes se’n destaca el reciclatge de naus especials pels materials o 

estructures. Així com, s’utilitzaria també la regolita marciana com a nova tècnica constructiva de ‘Fosa 

de lava’ aplicada al procés que es mostra a la Figura 25. Primerament es dipositaria una base de regolita 

a la qual se li faria una rasa circular per usar-se com a motlle de la regolita fosa, i repetint aquest procés 

fent cada capa la rasa de menor diàmetre s’arribaria a cobrir la base, finalment es retiraria la regolita 

que s’ha usat de motlle i suport quedant només l’habitatge en forma d’iglú.  
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Figura 25. Procés constructiu del projecte Lavahive desevolupat per Lavahive Team [28] 

La tècnica de fundació de lava proporcionaria una sèrie d’avantatges enfront altres plantejades, ja que 

la regolita solidificada oferiria un estructura molt resistent, i a més al tenir una densitat molt elevada 

proporcionaria protecció contra les radiacions.  

Cada un d’aquests iglús tindria una utilitat, ja sigui de laboratori, d’habitació, d’hort o sala de màquies, 

i tots ells s’unirien per un passadís central construït segons la mateixa tècnica. A l’entrada de cada 

mòdul i entre trams del passadís s’instal·larien comportes de seguretat seccionant de forma segura el 

complex (Figura 26).  

 

Figura 26. Disseny en planta del projecte Lavahive desenvolupat per Lavahive Team [28] 
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2.5.9. FALLAMARS – GAREID (2015) 

L’estudi d’arquitectura GAREID de València, l’any 2015 va presentar un projecte d’habitatge a Mart 

“Fallamars”, i actualment ja compta amb 2 projectes més de construccions extra terrenals: “ALBA” 

(2017) i “PHHLT (Planetary Human Habitat in a Lava Tube)” (2017). Tots tres comparteixen un objectiu 

comú transcrit literalment a continuació:  

Our goal is to project a habitat for human beings capable of contributing to the progress of life and 

science, willing to abandon their natural environment in order to open a new horizon that can help 

establish a new settlement with new and advanced parameters of survival, for present and future 

generations, who also had to spend long hours cloistered in a volume built in a quite hostile 

environment, which not only makes them feel protected, with the tranquility and comfort that this 

entails, but also in turn provide an environment capable of transmit desire to live and be. [25] 

La ubicació de l’habitatge seria el Pol Nord, la mateixa zona que va explorar la NASA amb la sonda 

Phoenix, ja que la construcció s’obtindria per impressió 3D d’un formigó elaborat mitjançant regolita 

basàltica, guix i aigua, elements disponibles a la zona. Aquest es reforçaria amb fibres de polipropilè i 

de Kevler 49 exportades de la Terra. Pel que fa les proteccions, segons assegura un col·laborador del 

projecte tan sols 300 micres de regolita basàltica serien suficients per protegir les persones de l’interior 

de la radicació UV [26]. 

L’habitatge, que no només habitable, tindria forma d’el·lipse, amb una claraboia central sobre el que 

seria un petit hivernacle on cultivar plantes. L’interior es distribuiria amb una seqüencia de sales 

comunicades per un passadís que es podria utilitzar pels astronautes com a pista per d’atletisme. A 

diferencia d’altres projectes es preveu que contingui finestres per fer més amena la vida dels seus 

habitants, encara que la incorporació d’aquestes presenti un repte considerable (Figura 27).  

Els altres projectes citats, que més aviat son col·laboracions a estudis científics de sistemes 

d’habitabilitat en altres cossos celestes s’estudia la creació d’ambients subterranis aprofitant-se de les 

coves naturals existents tant a la Lluna com a Mart.  
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Figura 27. Disseny projecte FALLAMARS desenvolupat per Gareid Proyectos [27] 

 

2.5.10. MARS COLONIZATION – ZA Architects (2013) 

Tal com defineixen ZA Architects el projecte Mars Colonization és un estudi sobre la possibilitat de 

construir assentaments permanents a Mart, usant robots i materials locals per tal de reduir el preu i 
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els riscos. Parteixen de tres premisses: 

- La superfície marciana està composta majoritàriament per basalt 

- La sona Phoenix va trobar evidències de l’existència d’aigua en estat sòlid 

- Alguns sòls marcians són adequats pel cultiu d’alguns vegetals i el basalt és un bon 

material per protegir la cova, i a més les fibres de basalt són més resistents que 

l’acer.  

Així doncs, a partint d’aquí es plantegen l’aprofitament dels recursos disponibles in-situ de la forma 

que es mostra a la següent Figura 28. 

 

Figura 28. Procés obtención materials projecte Mars colonization desenvolupat per ZA Architects [29] 

El procés d’assentament constaria primerament d’un lliurament de robots excavadors, els quals en 

aterrar al terreny l’analitzarien per trobar cada un d’ells el pilar de basalt més febre equidistant dels 

altres. En aquestes posicions inicials, els robots perforarien la terra augmentant el diàmetre de roca 

retirada a cada pas fins que romanguin només els forts pilars com a columnes de la cova. La runa 

retirada serviria s’apilonaria com la superfície com a murs de protecció de les claraboies pel vent i la 

pols. En aquest punt s’enviarien els primers astronautes, que s’encarregarien d’acabar d’arranjar els 

processos d’obtenció d’oxigen, d’aigua i llana de basalt. Amb aquesta última es teixirien una espècie 

de teranyines que fixades al sostre de la cova actuarien com a protecció a més d’usar-se per dividir 

espais i inclús nivells a l’interior. 

El resultat de la construcció seria el que es mostra a la Figura 29, s’hauria de tenir en compte que 

aquesta només serviria com a estació per instal·lar-hi mòduls o alguna altra solució que la fes habitable 
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pels humans, ja que per si sola no compliria amb requisits d’habitabilitat pels humans.  

 

Figura 29. Disseny projecte Mars colonization desenvolupat per ZA Architects [29] 

 

2.5.11. ZOPHERUS HABITAT – Zopherus Team (2018) 

El projecte d’habitatge a Mart desenvolupat per l’equip Zepherus va guanyar l’any 2019 el segon premi 

al concurs 3D-Printed Habitat Challenge organitzat per la NASA.  

El procés d’assentament consistiria en un primer lander que escanejaria el seu entorn i seleccionaria 

una àrea d’impressió òptima, mentre es desplegarien robots autònoms des de la nau per recollir 

materials per a la impressora 3D. El lander proporcionaria un entorn d'impressió protegit i a pressió, i 

després barrejaria materials i començaria a imprimir l'estructura hexagonal. 

El disseny consisteix en una sèrie de cúpules hexagonals enreixades, per aprofitar l’espai i situar-se un 

a prop de l’altre. Cada estructura es construiria per impressió 3D utilitzant una barreja de materials 

composta per gel, òxid de calci i sòl marcià. L’hàbitat i els mòduls adjacents s’optimitzarien per captar 

la màxima llum solar possible, però també inclourien panells lliscants per protegir les finestres quan els 

raigs solars fossin massa intensos. A més una gran finestra a l’entresol de cada hàbitat ofereix vistes 

expansives del paisatge marcià, a més de permetre que la llum alimenti un petit jardí hidropònic per al 

creixement de la vegetació i la producció d’oxigen. 
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Figura 30. Disseny projecte d’habitat a Mart desenvolupat per l’equip Zopherus [30] 

 

2.5.12. MARS X-HOUSE 2 – Team SEArch+/Apis Cor (2018) 

A l’abril de 2018, Mars X-House 2 va obtenir el primer lloc en com a disseny 100% virtual a la fase 3 del 

3D-Printed Habitat Challenge de la NASA amb un disseny i enginyeria d’un habitat centrat en l’ésser 

humà, dimensionat per perquè una tripulació de quatre persones visqui i treballi a Mart durant un any. 

El disseny consisteix en una sèrie de torres en nivells, la forma hiperboloide de l’hàbitat, semblant a un 

cilindre comprimit, sorgeix per la necessitat de contenir la pressió interior de l’edifici, la força més gran 

que s’exerceix sobre una estructura a pressió és un gas que empeny cap a l’exterior 

L’habitatge es composa de 5 nivells (Figura 31), a la planta baixa i primer nivell hi hauria l’entrada des 

de l’exterior i dos laboratoris totalment independents, un centrat en l’estudi de Mart i l’altre en com a 

centre d’enginyeria, reparació i tractament mèdic de l’hàbitat. En el segon nivell s’hi trobaria la zona 

de preparació de vestits EVA a més de zona d’higiene amb dutxes i lavabos. Els següents nivells 3 i 4 

estan destinat a dormitoris i espais privats per als ocupants; al darrer nivell inclou una sala d’estar i una 

zona comunitària, una àrea de preparació de cuina i menjar, així com una estació de treball per a 

operacions de missió, a més d’una petita zona enjardinada que proporcionaria aliment i plantacions 

naturals que permetran remeiar l’aire circulant. 
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Figura 31. Secció del projecte Mars X-House desenvolupat per SEArch+ i Apis Cor 

X-House està dissenyat per aprofitar el gruix de l'estructura de la paret per crear voladissos de radiació 

a cada finestra, ombrejant l’obertura contra raigs inclinats més de 30°. A més, s’utilitzarien blindatges 

més gruixuts a les parts on s’estima que la tripulació passaria més temps. 

Mars X-House 2 fa ús de regolita com a protecció contra la radiació i com a capa de retenció de pressió 

estructural. Plategen una secció de paret en capes que inclogui una capa més fina de blindatge de 

regolita amb una capa més gruixuda de polietilè d'alta densitat (HDPE). La capa més interna elimina les 

partícules primàries i secundàries abans que puguin arribar als astronautes El reforç de basalt actua 

per resistir les forces de tracció, actuant com una estructura encavallada perimetral al voltant de 

l’hiperboloide. S’aplica una sola capa d’escuma de polietilè expansible entre l’HDPE i la capa de formigó 

regolita per anticipar l’expansió i la contracció del material polimèric (Figura 32), [31]. 

 

Figura 32. Capes de les parets del projecte Mars X-House 2 desenvolupat per SEArch+ i Apis Cor [32] 



Projecte de construcció d’una base al planeta Mart  Pág. 55 

 

2.5.13. BUBBLE BASE – Tridom (2015)  

L’any 2015 l’equip israelià va presentar una proposat de disseny d’una estructura inflable a Mart. El 

procés d’assentament constaria primerament de la creació d’un cràter a la zona Valles Marineris 

mitjançant una explosió controlada.  

Tal com es pot veure a la Figura 33 aprofitant la cavitat del cràter s’instal·laria la l’estructura 

parcialment soterrada i inflada amb una petita quantitat de gas natural liquat. Per fer-la segura enfront 

a radiacions un conjunt de drons l’acabaria d’enterrar amb blocs de de sorra marciana sintetitzada rica 

en partícules de quars. 

La SIS (Smart Inflable Structure) estaria construïda amb dues capes de polímer d’alt rendiment i d’alta 

resistència a la radiació, i els pilars i la cúpula s’omplirien de sorra de gra fi.  

El projecte Bubble Base planteja una construcció per fabricació additiva fent ús de material disponibles 

in-situ ja que és un mètode innovador en el qual l’equip desenvolupador hi està avesat. Així com, també 

s’aprofitaria de les condicions físiques del planeta, concretament de la baixa pressió atmosfèrica en 

inflar l’estructura.  

 

Figura 33. Prototip projecte Bubble Base desenvolupat per Tridom  

 

 



Pàg. 56  Memòria 

 

2.5.14. MARTIAN 3DISIGN – Northwestern University (2018) 

La universitat de Northwestern situada a Illinois va presentar l’any 2018 el projecte Martian 3Design, 

el qual va ser un dels finalistes al concurs 3D Printed Habitat Challenge de la NASA.  

El disseny consisteix en una cúpula parabòlica inflable instal·lada sobre una base sòlida, sobre la que 

es construirà per impressió 3D una capa protectora de formigó marcià. Aquesta protegiria els ocupants 

de les condicions climàtiques del planeta, radiació impactes de meteorits, etc. Les estances 

pressuritzades de l’interior també es construirien amb impressió 3D, procurant maximitzar la mida de 

l’espai privat dels astronautes. L’estructura té una entrada doble, per a un futur permetre juxtaposar-

les, creant així un autèntic poble totalment a pressió. 

 

Figura 34. Secció del projecte Martian 3Design desenvolupat per la Universitat de Northwestern [33] 
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3. Projecte constructiu 

En aquest capítol es desenvoluparà la proposta de construcció de la base al planeta Mart, a partir dels 

estudis previs que s’han realitzat en aquest àmbit i que s’han descrit en el capítol anterior. La proposta 

aportada és el resultat de la selecció de paràmetres com emplaçament, material o tècnica constructiva, 

mitjançant mètodes de ponderació de les possibles solucions. Per a cada un dels paràmetres a 

determinar es defineixen un conjunt de criteris als que se’ls a se’ls assigna un pes (de 1 a 5) en funció 

de les característiques de cada solució, aquestes es definiran en cada un dels apartats.  

Finalment, es considerarà la millor opció aquella amb el producte de pesos més elevat, sense tenir 

assignat en cap camp el valor mínim possible, és a dir 1. D’aquesta forma ens assegurem que la solució 

escollida compleix mínimament o de forma més equitativa tots els criteris que s’han considerat 

importants per escollir-la.  

3.1. Informació prèvia 

3.1.1. Determinació i dimensionat d’espais de la base 

Es dimensiona la base i els seus espais considerant que la ocupació d’aquesta serà de 6 persones, però 

contemplant la possibilitat d’ampliar-se en un futur per encabir més visitants. Aquesta es distribuirà en 

zones privades i d’altres espais d’ús comunitari. 

Espais privats 

Cada un dels habitants haurà de disposar d’un espai privat que inclogui almenys dormitori, lavabo i una 

petita zona de descans. Prenent de referència el Decret 141/2012 sobre condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat i es transcriu literalment de l’Annex 1 apartat 3 

Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges: 

L’habitació mínima serà de 6 m² i [...] almenys en una de les habitacions s’hi haurà de poder inscriure 

un quadrat de 2,60 m de costat. [...] no podran ser envaïts pel batent de les portes ni per l’espai destinat 

a emmagatzematge, i només s’admetran reduccions puntuals de 0,30 m per pilars sempre que no 

alterin la disposició normal dels llits. 

Per no crear diferències entre els ocupants les dimensions de totes les habitacions de la base seran 

iguals i es distribuiran en: 7 m2 de dormitori, 3,5 m2 pel bany i 2 m2 per la zona de descans, sumant 

en total: 12,5 m2 d’ús privat per a cada ocupant. 

Cuina i menjador 
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Com és evident la base haurà d’incorporar una zona comuna per preparar el menjar, que servirà també 

com a menjador. Seguint com a recomanacions el Decret 141/2012 esmentat abans aquesta no tindrà 

una superfície inferior a 20 m² a més de permetre la inscripció entre paraments d’un cercle de diàmetre 

2,80 m. Tenint en compte que la base estarà ocupada per 6 persones per aquest espai es destinarà uns 

25 m2 de la base.  

Sala polivalent 

Antonio Torres, exentrenador d’astronautes de la ESA (European Special Agency) en una entrevista per 

El Mundo va dir [26]: 

“Hacer deporte es fundamental, de la misma forma que en la ISS se practican un par de horas diarias 

de ejercicio con máquinas. Hacerlo fuera de la vivienda en Marte es imposible. Bastante ejercicio es 

ponerse el traje y quitárselo. Cualquier actividad extravehicular es agotadora, aunque sólo recorran 

unas decenas de metros”.  

Així doncs es considera de vital importància dedicar un espai de la base a l’esport, el qual es pot 

aprofitar també com a zona d’oci comuna. Les dimensions d’aquesta serà d’uns 25 m2.  

Laboratori i oficines 

Degut que els ocupant de la base seran astronautes que estan a Mart amb fins científics, s’haurà 

d’incorporar una zona de treball que incorpori un petit laboratori, així com taules i aparells de treball. 

Segons la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas, NTP 242: Ergonomía: análisis 

ergonómico de los espacios de trabajo en oficines [34]) per a un espai d’oficines s’ha de calcular 7 m2 

per treballador de forma que si hi ha 6 persones a la base es recomana que la superfície de l’espai 

treball no sigui inferior a 42 m2.  

Zona enjardinada 

Tal com s’ha descrit en l’apartat Exploracions a Mart el temps d’estada mínima a Mart per a un viatge 

de llarga durada és d’1 any i 3 mesos aproximadament (458 dies). Estar un període tant llarg de temps 

en un entorn hostil com és la superfície marciana pot comportar problemes psicològics, de forma que 

es contempla incorporar un espai “exterior” protegit dins la mateixa base i en mesura del possible 

enjardinat, per tal que els ocupants es trobin com a la Terra. L’espai que es destinarà com a zona 

“exterior” enjardinada serà la resultant disponible que permetin les característiques de la construcció, 

sense quedar determinada una superfície concreta.  

Magatzem i sala de màquines 

La base haurà de tenir un espai dedicat a les màquines que requereixi l’estació, com ara equips de 
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pressió, climatització, de generació d’electricitat, tractament d’aigua, etc. Es destinarà a cada un dels 

espais uns 40 m2, ja que no es coneix exactament les dimensions dels equips que s’hauran d’instal·lar 

ni les necessitats exactes de magatzem, ara bé es considera que la superfície reservada serà suficient 

per satisfer les necessitats.  

Entrades 

S’incorporaran dos mòduls d’entrades i sortides a la base per raons de seguretat.  

Per al repartiment de d’espais i el dimensionament que s’ha fet d’aquests la superfície total a construir 

haurà de ser d’almenys uns 283 m2.  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ú𝑡𝑖𝑙 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟: 12,5 ∗ 6 + 25 + 25 + 42 + 40 + 40 =  247 𝑚2 

 

 

3.1.2. Emplaçament i entorn físic 

El primer pas per construir un hàbitat sobre Mart és l'elecció de la ubicació. Häuplik-Meusburger i 

Bannova consideren aquests aspectes següents per a l'elecció d'un replà o d'un lloc de construcció [35]: 

- Distància segura d’estructures i elements pre-desplegats 

- Terreny relativament suau i pla 

- Molt a prop de punts d’interès (PDI) o de recerca científica i llocs ISRU 

- Facilitat de transport cap i des del lloc d’aterratge 

- Disponibilitat de protecció natural (paisatgística) contra els perills ambientals 

George i Alexandros Lordos (MIT i University of Cyprus) van determinar els següents criteris per a la 

selecció d’una ubicació pel seu projecte Star City (2019) [36]: 

- Poca altitud per aterratges més segurs 

- Abundància de dipòsits de gel d’aigües subterrànies poc profundes 

- Qualitat de roca adequada per a túnels i suport de túnels 

- Formes de relleu adequades per fer túnels a l'interior de parets de meses o cràters 

- Disponibilitat d’altres recursos crítics com metalls, silicats, sulfats, etc. 

- Proximitat a zones d’interès científic i bellesa natural. 

Els criteris per a la selecció de la regió adequada per emplaçar la base del present projecte es 

determinarà en funció del següents criteris:  

Característiques del relleu del terreny 

Per a l’aterratge segur de la nau espacial és precís que la zona sigui planera i de dimensions 

considerables per permetre marge d’error, així com per desplaçar-se fàcilment per la zona aquest no 
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pot ser gaire accidentat. Pel que fa la construcció si bé podria ser beneficiós un terreny amb recurrents 

desnivells de baixa altitud per aprofitar-los per una construcció parcialment soterrada. A efectes 

d’anivellament i preparació del terreny per a la construcció s’estalviarien recursos escollint un terreny 

planer, així doncs es prioritzaran aquests relleus enfront a d’altres més accidentats.  

Accessibilitat a gel d’aigua  

L’aigua és un element essencial per a la vida humana tal com l’entenem, de forma que qualsevol 

assentament a Mart s’utilitzi per a la construcció o no haurà d’estar pròxim a reserves accessibles 

d’aigua. Moltes de les reserves de gel aigua a Mart es troben al subsol, es determina com a profunditat 

màxima de les reserves accessibles fins a 5m de la superfície.  

Qualitat de la roca 

L’estabilitat de l’estructura dependrà de la qualitat i resistència del sòl, així com la composició d’aquest 

determinarà els materials i tècniques que es podran usar per a la construcció de la base.  

Per classificar la qualitat geomecànica del sòl a la Terra es poden utilitzar mètodes com el de Bieniawski 

o d’altres, però aquests requereixen fer un anàlisi o prendre mostres del terreny in-situ. A Mart poques 

zones han estat explorades, de forma que no per essencial que es consideri aquest paràmetre no es 

coneix aquesta informació i per tant no es pot utilitzar. 

Disponibilitat i riquesa de recursos 

Evidentment, s’haurà d’ubicar la base en una zona estratègica pel que fa l’obtenció i aprofitament de 

recursos disponibles in-situ, tant per a la mateixa construcció de la base com perquè alguns d’ells 

crucials per a la vida humana a Mart.  

Proximitat a zones d’interès científic 

Encara que un assentament a Mart per si sol ja suposi un repte majúscul per a la ciència, aquest s’ha 

d’exprimir tot el possible, de forma que l’emplaçament de la base ha de ser potencialment útil per a la 

producció científica. 

La NASA ha fixat com a prioritat trobar vida microbiana i, per tant, s’ha fixat l’objectiu de “seguir l’aigua” 

per la tria dels llocs d’aterratge per al rover 2020. 

Pera cada un dels criteris que s’han considerat importats es determinen el rang de pesos segons la 

Taula 3.  

 1 2 3 4 5 

Relleu terreny No accessible Molt Accidentat Ondulat Planer 
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accidentat 

Accessibilitat 

a gel d’aigua 
No accessible 

(Unit 5) 

Zones 

properes 

Escàs 

(Unit 2) 
Accessible 

Fàcilment 

accessible 

(Unit 1) 

Disponibilitat 

de recursos No disponible 
Zones 

properes 

Escassa 

presencia i 

varietat 

Varietat 
Riquesa i 

varietat 

Interès 

científic 
No interès Baix Moderat Alt Molt alt 

Taula 3. Criteris de ponderació per a la selecció d’emplaçament de la base 

Aquests criteris s'apliquen principalment al terreny de la ubicació, però altres factors com la latitud i 

l'altitud també tenen una gran importància. Ja que, per minimitzar les variacions de temperatura o 

optimitzar la captació d'energia solar es prefereix una ubicació equatorial. Així com, la latitud també 

influeix en l'angle d’incidència de la radiació solar; de forma que, dissenyar un hàbitat a latituds baixes 

seria diferent que a latituds més altes. Pel que fa al viatge de tornada, el llançament des de Mart també 

requereix menys energia a l'equador i és un aspecte important de la missió.  

La selecció de possibles emplaçament s’obté de la tria inicial que va fer la NASA per a la selecció del 

lloc d’aterratge del rover 2020. S’ha de tenir present que aquests llocs d’aterratge no es seleccionen 

per a una missió tripulada. Però, les missions tripulades es planifiquen per aterrar a prop dels llocs 

propers, ja que cal fer el reconeixement i l’anàlisi del lloc abans d’aterrar una tripulació. 

- Columbia hills, Gusev Crater  14.5°S, 175.4°E 

- Eberswalde    24°S, 33°W 

- Holden Crater    26.4°S, 34.0°W 

- Jezero Crater    18.38°N, 77.58°E 

- Marwrth Wallis    22.3°N, 343.5°E 

- Gale Crater    5.4°S, 137.8°E 
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Figura 35. Mapa de possibles ubicacions d’emplaçament de la base a Mart, [1] 

Assignant el pes segons correspongui per cada criteri i possible emplaçament en resulta la opció més 

adequada (Taula 4). S’han descartat dues de les ubicacions ja que no disposen d’un dels requisits 

mínims necessaris, evidències de presència de gel d’aigua a menys de 5 m de profunditat. 

L’emplaçament que obté la millor puntuació és el cràter Jezero.  

 

 

Relleu 

terreny 

(Figura 8) 

Accessibilitat 

a gel d’aigua 

(Figura 13) 

Disponibilitat 

de recursos 

[37] 

Interès 

científic 
PUNTUACIÓ 

Gusev Crater 5 1 3 3 45 

Eberswalde 3 2 2 4 48 

Holden Crater 4 2 3 5 120 

Jezero Crater 3 3 5 5 225 

Marwrth Wallis 3 3 4 5 180 

Gale Crater 2 1 4 3 24 

Taula 4. Puntuació del criteris de selecció i total dels possibles llocs d’emplaçament de la base 

Jezero és un cràter d’impacte d’uns 49,0 km de diàmetre i -2,5 km d’altitud situat a l’hemisferi nord de 

Mart, concretament a la regió Isidis Planitia, al quadrangle Syrtis Major. L’any 2007, desprès del 

descobriment del seu antic llac, aquest va rebre el nom de Jezero, que en diverses llengües eslaves, 

inclòs el txec, el bosni, el croat, el serbi i l'eslovè, significa "llac". 

L'instrument CRISM de l'Orbitador de Reconeixement de Mars ha revelat que el cràter conté argiles, 
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que només es formen en presència d'aigua. Els científics veuen evidències que l'aigua transportava 

minerals d'argila des dels voltants fins al llac del cràter. Això fa creure als científics que la vida 

microbiana podria haver viscut a Jezero durant un o més d’aquests temps humits. Si és així, es podrien 

trobar signes de les seves restes als sediments del llac o del litoral. Ja que els científics han trobat 

aquestes argiles al delta del riu Mississipí, i s’ha trobat vida microbiana incrustada a la pròpia roca. 

A més, és una zona rica amb varietat de sòls diferents, cosa que genera un major interès científic Figura 

36. El color verd representa minerals com ankerita, calcita, siderita i northupita anomenats carbonats, 

que són especialment bons per preservar la vida fossilitzada a la Terra. El vermell representa la sorra 

d’olivina que s’erosiona amb roques que contenen carbonat.  

També hi ha presència de silicats com ara actinolita, ortopiroxè, hornblenda i piroxè, aquest darrer és 

el més predominant amb una proporció del 44% entre tota aquest material. Aquests minerals 

suggereixen que el cràter Jezero ha experimentat la sedimentació i el metamorfisme. [38]  

 

Figura 36. Minerals del Cràter Jezero obtinguda per CRISM [1] 

Les característiques meteorològiques del cràter de Jezero al llarg de l’any es mostren a la Figura 37 i 

Figura 38. Es pot observar com la temperatura diària pot arribar a variar fins a 80 ºC i la pressió 42 Pa. 

Els valor màxim que s’assoleixen són: -0,15 ºC i 815 Pa; i els mínims: -85,15 ºC i 610 Pa.  
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Figura 37. Variació anual de temperatura a la zona del cràter de Jezero, obtingut per Mars Climate Database [39] 

 

Figura 38. Variació anual de pressió a la zona del cràter de Jezero, obtingut per Mars Climate Database [39] 

 

3.1.3. Anàlisi econòmica 

Un projecte d’una missió a Mart tripulada i la construcció d’un assentament sobre la superfície del 

planeta és un projecte notòriament complex i extens on hi haurien d’intervenir gran quantitat d’agents 

i experts en diferents matèries, de forma que el cost global de tal envergadura serà considerable. 
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Algunes especulacions apunten que el cost de únicament enviar humans a Mart és d’aproximadament 

uns 500.000 milions de dòlars [40]. El cost és un dels majors obstacles per enviar humans a Mart. 

Tanmateix, els costos de les naus espacials normalment no s’estimen fins després de dissenyar els 

conceptes preliminars del vehicle i la missió, de forma que actualment no es coneixen dades 

específiques dels costos més que bastes aproximacions globals.  

De forma orientativa al lector es a la Figura 39 a) es mostra el cost de la gestió de projectes, l’enginyeria 

de sistemes i el muntatge i la prova d’integració associats als contractistes que construeixen el vehicle 

decelerador aerodinàmic inflable hipersònic (HIAD) [41]. 

 

 

a) Desglossament del cost de producció. 

 

b) Desglossament màssic 

Figura 39. Cost de producció i desglossament massiu del disseny basal HIAD. 

En el projecte en qüestió s’ha tingut en compte el factor econòmic en diferents aspectes que 

intervenen en el projecte, com ara en la decisió de materials de construcció o en l’elecció de la 

trajectòria de viatge a Mart. Altres factors que intervenen i que poden alterar considerablement els 

costos totals del projecte, poden ser: 

Mida de la tripulació 

El nombre de tripulants de la missió té un efecte directe sobre el cost del projecte ja que per cada 

ocupant més es requerirà més espai i es consumiran més recursos. Ara bé, cal tenir en compte que el 

cost de consumibles, sistemes de suport de vida, propel·lent, etc. no é directament proporcional a la 

mida de la tripulació, ja que com s’apunta una reducció de tripulació de 6 a 3 astronautes comportaria 

una disminució de la càrrega transportada només del 37,5% [42].  

Enfocament de missió dividida/total 

Alguns projectes apunten que una missió tripulada a Mart s’ha de compondre de dues missions, on en 



Pàg. 66  Memòria 

 

la primera es faria arribar tot el material necessari per l’assentament i un segon llançament portaria 

als humans fins a la superfície del planeta vermell. Inclús alguna proposta planteja l’enviament de la 

tripulació en dues naus separades i considera que a nivell de costos és la més eficient [42]. És evident 

que, la selecció de diferents enfocaments de missions a Mart implicarà considerables diferencies de 

costos, ja que una opció contempla l’enviament de dues naus més senzilles mentre que l’altre una sola 

més gran i complexa.  

Temps de viatge i trajectòria 

Com s’ha descrit en apartats anteriors hi ha varies opcions de viatges de llarga durada a Mart i cada un 

d’ells comporta unes despeses energètiques i associades a la duració del trajecte diferents, de forma 

que l’elecció de la modalitat de viatge tindrà un impacte sobre el cost total del projecte.  

Utilització de recursos in situ 

S’ha de tenir en compte que si bé fer ús de materials disponibles in situ disminueix els costos de 

transport s’encariran els costos previs tecnològics i de recerca per tenir els coneixements necessaris 

per utilitzar-los així com els riscs associats al projecte. Es considera però que els costos científics són 

molt més rentables que altres costos relacionats en processos com transport, construcció, material, 

etc.  

Massa de càrrega 

Aquest paràmetre dependrà directament del tipus de missió que s’esculli, el temps de durada 

d’aquesta, la mida de la tripulació i la capacitat d’autosuficiència i ús de recursos disponibles in situ. 

Però és evident que com més càrrega i volum s’hagi de transportar més augmentaran els costos de 

transport, per les dimensions de la nau i pel consum de combustible. 

Tipus de propulsió 

Existeixen diferents tipus de propulsió de les naus espacials, química, coet nuclear tèrmic (NTR), 

nuclear elèctric, solar elèctric o un híbrid de solar elèctric i químic mitjançant un aerofren (Ab) 

anomenat SEP / Chem / Ab [43]. La selecció de sistemes de propulsió determina paràmetres clau, com 

ara el temps de viatge i l’exposició a la radiació.  
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3.2. Justificació de compliment de normes específiques 

Queden fora del present projecte per raons obvies d’emplaçament d’aquest, però es tindran en 

compte normatives per a la determinació d’alguns paràmetres del projecte. Es vol remarcar la 

necessitat de flexibilitzar la rigidesa de les normatives per tal que puguin ser aplicades en construccions 

no convencionals com podria ser la impressió 3D.  

Ara bé, un aspecte fonamental per a assegurar la habitabilitat d’una base establerta a Mart és 

assegurar unes condicions ambientals de pressió i temperatura i de protecció enfront radiació, per tal 

que sigui habitable pels humans, aquestes es descriuen a continuació.  

Radiació 

Tal com s’ha descrit en el capítol Estat de l’art, quan els éssers humans s’envien a l’espai, s’exposen a 

una elevada raciació, més elevada durant el trajecte (d’entre 4 a 6 mesos) que en la superfície de Mart 

[13]. A la superfície de Mart, l’exposició anual s’estima en 230 mSv/any de GCR i 0,025 mSv de SPE, que 

està per sobre de la dosi màxima d’ISS, que s'estableix en 200 mSv [44].  

L’article 9.1 del Real Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció 

sanitària contra radiacions ionitzants, disposa el que segueix [45]:  

El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante todo período de cinco 

años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial. 

Ara bé, la NASA determina per a una expedició a Mart un llindar màxim de radiació efectiva de 40 

mSV/any [46], de forma que es pren aquesta com a llindar al ser més restrictiva. La radiació efectiva 

incident anual sobre la superfície del cràter de Jerezo és d’uns 150 mSv/any (Figura 14), la qual és 

superior a la determinada per la NASA, així doncs la base requerirà d’una capa específica d’escut contra 

la radiació. 

A més, s’haurà de protegir el complex de la característica pols fina que cobreix la superfície de Mart a 

més de possibles impactes de meteorits, ja que la fina atmosfera que cobreix el planeta no és capaç de 

destruir-los. Per protegir els humans de la radiació, existeixen tres mètodes que es llisten a continuació, 

però l’únic d’ells viable per a protegir el humans a Mart és el darrer:  

- Augmentar la distància a la font de radiació 

- Reduir el temps d’exposició 

- Protecció 

 



Pàg. 68  Memòria 

 

Pressió 

Com s’ha assenyalat en el capítol 2, fins i tot en el terreny més baix de Mart, la pressió atmosfèrica és 

insuficient perquè els humans sobrevisquin sense protecció específica. Un vestit de protecció d'altitud 

de la tripulació que es pot portar sota un vestit espacial només és efectiu a pressions superiors a 20 

mbar, que és el doble de la pressió màxima que es pot trobar a Mart. Com que la pressió varia al llarg 

de l'any marcià, es poden experimentar valors molt més baixos i això és encara més agosarat en 

ubicacions elevades. Per tant, es requereixen vestits espacials per a l'activitat externa al planeta.  

A la Terra la pressió atmosfèrica sobre la superfície del mar és de 101,325 Pa, els límits mai registrats 

són d’una mínima no tornàdica de 870 hPa durant el Typhoon Tip a l'oceà Pacífic occidental i una 

màxima de 1084,8 hPa a Tosontsengel, Mongòlia, però la pressió atmosfèrica mitjana registrada a la 

superfície de la Terra és de 985 hPa, de forma que a l’interior de la base s’haurà d’assegurar una pressió 

assimilable a la terrestre.  

Oxigen 

Un ésser humà necessita aproximadament 1 kg/dia d’oxigen i 3 kg/dia de gas inert (per exemple, 

nitrogen) si es manté una proporció 1:3, significa que una tripulació de sis persones requereix 4,82 t 

d’oxigen i 14,45 t de nitrogen per a una missió de 2 anys, considerant un excés del 10%. És possible 

reduir la quantitat de gas inert i, alhora, reduir la pressió total, de manera que la pressió parcial d'oxigen 

sigui compatible amb la norma terrestre. Això permet una reducció de la massa total d’aire, alhora que 

es redueix el pes de l’hàbitat perquè es redueix la diferencial de pressió que ha de ser capaç de suportar 

[13]. Dins la base l’aire s’haurà d’enriquir contínuament amb oxigen mentre s’elimina el diòxid de 

carboni i el vapor d’aigua, aquest darrer no ha de ser menystingut ja que un excés de vapor d’aigua pot 

provocar condensacions, però una falta d’aquest pot augmentar la possible acumulació d’electricitat 

estàtica i el risc resultant d’espurnes, això s’assegurarà amb el sistema ECLSS. 

Si s’obté oxigen a partir del diòxid de carboni mitjançant un sistema ISRU disponible, pràcticament no 

cal transportar gasos des de la Terra per mantenir habitable l’aire de la base. Ara bé, el sistema encara 

no està clar i la eficiència en què es poden reciclar aquests gasos és un tema a debat, de forma que 

caldrà transportar oxigen i nitrogen des de la Terra almenys per compensar les pèrdues i els petits 

accidents.  

El nitrogen dels nitrats es pot utilitzar no només com a gas per respirar, sinó també per produir 

fertilitzants. Tot l’aire que circuli per la base s’ha de recuperar l’aire, no només per motius de 

sostenibilitat, sinó també per evitar la contaminació de Mart. 
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3.3. Descripció conceptual de la base  

En el present apartat es descriuran els paràmetres que caracteritzaran la construcció i el disseny de la 

base com ara el material i sistema constructiu emprat, obertures i accés a la base, disseny, construcció 

i condicions internes. Per el disseny de la base s’ha optat per fer ús d’un escut protector que encapsuli 

la base en sí, tal com es mostra a la Figura 40. Això és degut a que es vol incorporar un espai exterior 

en condicions òptimes pels humans i per tant implica que hagi d’estar cobert i protegit d’alguna forma.  

 

Figura 40. Conceptualització del disseny de la base 

 

3.3.1. Escut protector principal 

Aquest es defineix com una cúpula que cobreixi tot el complex i permeti l’existència de zones exteriors 

a la base enjardinades, tal com ho plantegen alguns dels projectes descrits en apartats anteriors.  

Material i sistema constructiu 

Primerament cal determinar el material òptim per a la construcció de l’escut protector de la base, per 

això es descriuen els següents criteris de selecció determinats conjuntament els experts en l’àmbit de 

la construcció que supervisen la redacció del present projecte.  

Protecció enfront a la radiació 

Les conseqüències d’una elevada exposició a la radiació per a la salut humana poder ser molt greus, de 

forma que aquest és el paràmetre més important a considerar, a més de ser la funció principal de la 

càpsula encapsuladora.  

Opacitat 
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Tot i que s’ha experimentat molt il·luminacions artificials com a substitutes per a la llum solar i 

l’exposició a la llum natural a través de la fibra òptica, els substituts artificials no tenen la mateixa 

variància ni la capacitat d’equilibrar la salut mental i física de la tripulació com ho fa l’experiència dels 

cicles diaris reals i no mediatitzats pel sol. Per tant en mesura del possible s’ha de considerar la 

incorporació de finestres a la base i a més que el material encapsulador sigui com a mínim translúcid.  

Disponibilitat in-situ 

Per tal d’evitar increments de costos en el transport i assolir autonomia en la construcció i possibles 

ampliacions de la base a Mart l’objectiu és fer ús dels recursos disponibles in-situ (ISRU) 

Velocitat de construcció 

Les expedicions a Mart tenen una durada limitada, de forma que s’ha de procurar que els materials 

utilitzats per la construcció permetin utilitzar tècniques de construcció que consumeixin el menor 

temps possible. De forma que, tecnologies com estructures inflables o transportades de la Terra serien 

les més ràpides, seguides d’impressió 3D, i a la cua quedarien aquelles que requereixen de varis 

processos com ara la fabricació de maons.  

 
 

1 2 3 4 5 

Protecció contra radiació Molt baixa Baixa Moderada Alta Molt alta 

Opacitat Opac - Translúcid - Transparent 

Disponibilitat in-situ No disponibles Escasses Disponibles Abundants 
Molt 

abundants 

Velocitat de construcció Lenta - Moderada - Ràpida 

Taula 5. Criteris de ponderació per a la selecció de material principal d’escut de protecció de radiació, pols i meteorits 

En els varis projectes que s’han descrit en l’apartat Projectes existents d’aquest document utilitzen 

diferents tècniques i materials com a protecció contra la radiació. Es valoraran aquests materials per 

determinar quin d’ells és el més òptim. En alguns dels projectes es proposa fer ús de mescles de 

materials, desconeixent la composició característica d’aquests es prendrà de referència el component 

principal, aquests són: 

- Regolita marciana 

- ETFE (etilè tetrafluoroetilè) 

- Gel d'aigua 

- Alumini 

- Fibres de basalt 
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- Regolita marciana + materials reciclats de la nau transbordadora 

- Regolita basàltica + guix + aigua + PP + Kevlar49 

- Plàstic reciclat de la Terra 

 
 

Protecció 

radiació 

[47] 

Opacitat 
Disponibilitat 

in-situ 
 

Velocitat 

construcció 
PUNTUACIÓ 

Regolita marciana 4 1 5 4 80 

EFTE (NASA) 2 5 1 5 50 

Gel d'aigua 4 4 3 4 192 

Alumini (mòdul portat de la 

Terra) 
3 1 4 5 60 

Fibres de basalt 1* 3 4 2 24 

Regolita + reciclats de la nau 4** 1 5 3 60 

Regolita basàltica + guix + 

aigua + PP + Kevlar49 
4** 1 3 3 36 

Plàstic reciclat 1* 2 1 4 8 

*Desconegut 

** S’assimila a la regolita 

Taula 6. Puntuació de criteris de selecció i total del possibles materials principals de l’escut de protecció  

El material que compleix millor amb tots els criteris de selecció especificats és el gel d’aigua, ara bé cal 

estudiar si aquest per si sol és viable a l’emplaçament que s’ha determinat a l’apartat anterior, ja que 

l’aigua és un material molt sensible als canvis de pressió i temperatura. Es fixen els rangs de paràmetres 

meteorològics del cràter de Jezero de la Figura 37 i la Figura 38 sobre el diagrama de fases de l’aigua 

Figura 41¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Es pot observar com per a les condicions 

determinades l’estat natural de l’aigua seria en forma de gel.  
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Figura 41. Diagrama de fases de l’aigua per a les condicions meteorològiques del cràter de Jezero 

 

El gel com a material estructural: 

El gel i la neu han estat utilitzats com a materials de construcció pels pobles àrtics indígenes durant 

molt de temps. Potser la construcció de gel més antiga i coneguda sigui l’iglú esquimal, però també a 

l’època moderna, com en activitats mineres i d’exploració i en zones recreatives, per exemple, es 

requereixen recintes temporals per a l’hivern. El gel és un material relativament resistent que, a les 

regions fredes, és abundant i econòmic, això li proporciona un alt potencial en la construcció, sobretot 

tenint en compte que el transport d’altres materials de construcció a zones remotes és molt car. Hi ha 

moltes investigacions fetes sobre la mecànica del gel, tot i que les propietats mecàniques del gel varien 

segons l’origen, mida del gra, estructura i orientació cristal·lines, a més de les impureses, salinitats i 

densitat.  

El comportament mecànic del gel presenta una similitud amb el comportament mecànic de la ceràmica 

fràgil. Tot i que la resistència del gel, les propietats elàstiques i la resistència a la fractura són 

significativament inferiors als materials ceràmics. Així com, és un material molt poc homogeni i 

complex amb una resistència variable ja que les propietats del material depenen de molts factors, per 

exemple, la temperatura, la densitat i l'estructura cristal·lina desenvolupades durant la forma 

 

Rang de pressions a la 

superfície de l’emplaçament 

Rang de 

temperatures a la 

superfície de 

l’emplaçament 
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particular de produir el gel. Sota càrrega, el gel pot variar des de trencadís fins a una fallada dúctil, en 

funció de la seva estructura, la velocitat d’aplicació de la càrrega i la temperatura.  

A mode orientatiu a la Taula 7 es mostren les propietats mecàniques i del material del gel d’aigua dolça 

policristal·lí. Tal com es pot observar el gel, igual que el formigó en massa té gairebé 10 vegades més 

resistència a la compressió que a la tracció, és per això que les estructures de gel fetes per abastar una 

àrea específica solen estar formades per estructures optimitzades per compressió com arcs i cúpules 

[48].  

 Rang de valors Mitjana Temperatures d’assaig 

Resistència a la tracció  (0,7 ; 3,1) MPa 1,43 MPa (-20 ; -10) ºC 

Resistència a flexió (0,5 ; 3) MPa 1,73 MPa < -5 ºC 

Resistència a compressió (5 ; 25) MPa  (-20 ; -10) ºC 

Resistència a la fractura (50 ; 150) kPa√m  (-20 ; -10) ºC 

Mòdul de Young (8,6 ; 12) GPa  (-10 ; -5) ºC 

Coeficient de Poisson (0,29 ; 0,33)  (-10 ; -5) ºC 

Taula 7. Caracterització del gel d’aigua dolça policristal·lí [48] 

Les característiques de la superfície marciana fan que estructures dissenyades per estar sotmeses a 

compressió pel pes propi del material estiguin sotmeses a tracció per l’elevada diferència de pressió 

entre l’interior i l’exterior de la base. Així com al formigó s’afegeixen armadures per poder estar sotmès 

a flexió al gel se l’haurà d’adaptar pels mateixos motius. Alguns dels possibles materials per a reforçar 

el gel com a material estructural són [48]: 

- Sintètics (Polipropilè, carboni) 

- Fibra de vidre 

- Naturals (Cel·lulosa) 

- Acer 

Aquestes es poden aplicar de diferents formes, ja sigui en forma de partícules creant un compost que 

consisteix en una fase continua de gel i una fase dispersa de partícules, també es poden afegir fibres 

curtes al material principal. El darrer tipus de reforç és estructural que consisteix en dues o més fases 

contínues: tipus sandvitx o laminar i compostos amb les fibres en un patró híbrid de reforç.  

Els assajos demostren que la opció més òptima tenint en compte propietats mecàniques i capacitat de 

ser processat, entre d’altres és aplicar un 10% de serradures, encenalls de fusta i estelles de cel·lulosa, 

i d’entre aquestes les serradures son les preferibles [48]. Al compost creat amb la barreja de polpa de 

fusta o serradures i gel se l’anomena pykrete, el seu ús va ser proposat durant la Segona Guerra 



Pàg. 74  Memòria 

 

Mundial per Geoffrey Pyke a la Reial Marina Britànica per realitzar un portaavions d'enormes 

proporcions i impossible d'enfonsar. Algunes de les propietats que té aquest compost són, un baix 

índex de fusió, una duresa similar a la del formigó i una resistència a grans tensions gràcies a la seva 

composició fibrosa (Figura 42) [49]. 

 

Figura 42. Propietats mecàniques (resistència al trencament i a la tracció i densitat) de formigó, pykrete i gel [50] 

 

Els criteris per a seleccionar el sistema constructiu a emprar per la cúpula protectora de radiació, pols 

i impactes de meteorits seran els que segueixen, i l’assignació de ponderació vindrà determinada per 

la Taula 8. 

Admissió de dimensions cúpula 

S’ha determinat el gruix mínim que ha de tenir la cúpula per poder protegir els ocupants de la base de 

la radiació, així com les dimensions aproximades d’aquesta. Per tant el sistema constructiu empleat ha 

de permetre tals característiques, quedant excloses totes les tècniques que no ho compleixin.  

Automatització del procés 

Qualsevol operació que s’hagi de fer a la superfície marciana requerirà que el sistema sigui el màxim 

autònom possible, evitant sempre la interacció directe dels humans en el procés de construcció. 

Complexitat de la tècnica 

Per evitar possibles errors en la construcció i disminuir-ne els costos la tècnica constructiva hauria de 

ser de ser senzilla i coneguda. Aquest paràmetre té en compte la quantitat de maquinària i eines 

necessàries per desenvolupar el procés.  
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Velocitat de construcció 

El sistema constructiu escollit haurà de permetre una construcció de la cúpula ràpidament, sense 

deixar de banda la resta de criteris de selecció. 

Consum energètic 

Les fonts energètiques a Mart son escasses, de forma que es valorarà positivament que el procés 

constructiu consumeixi els menors recursos energètics possibles.  

 

 1 2 3 4 5 

Admissió de dimensions No - - - Si 

Automatització procés Manual - Parcial - Total 

Complexitat tècnica Elevada - Moderada - Simple 

Velocitat de construcció Lenta - Moderada - Ràpida 

Consum energètic Baix - Moderat - Elevat 

Taula 8. Criteris de ponderació per a la selecció de la tècnica constructiva de l’escut de protecció de radiació, pols i meteorits 

Es poden utilitzar diverses tècniques per a la construcció del primer escut protector de la base, fet de 

gel d’aigua, i cada una d’elles presenta diverses característiques, ja que per exemple els nivells de 

transmitància varien segons el procés de fabricació, tot i que fins i tot les cúpules fabricades amb bufat 

de neu i que contenen additius opacs han mostrat una certa transmitància de la llum. Algunes de les 

possibles tècniques aplicades poden ser: 

 

Iglú tradicional, de blocs serrats 

El mètode de construcció consisteix en serrar blocs de neu, per apilar-los 

hemisfèricament l’un sobre l’altre, però cada vegada a una alçada 

lleugerament superior, de forma que s’acaba construint la característica 

cúpula fent una espiral amb els blocs de neu, i reomplint les cavitats que 

apareixen amb neu. Un cop construït l’iglú, s’encén un foc a l’interior i 

quan les parets/sostre comencen a fondre’s, s’apaga el foc i es crea un 

forat de ventilació que congela la neu que es fon en una capa de gel 

espessa i impermeable. Aquest mètode és ràpid i requereix poques eines, 
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però només funciona per a refugis relativament petits, ja que les grans 

estructures col·lapsaran a causa del propi pes de la neu [48]. 

 

Iglú de blocs naturals 

Es recol·lecta gel natural que es forma en llacs i/o rius, es serra fent que el 

blocs siguin prou resistents per apilar-ser un sobre l’altre. El millor gel el 

formen els rius, ja que l’aigua flueix per sota, cosa que li permet congelar-

se igualment creant blocs de gel translúcids. És un mètode molt manual 

però permet construir edificis senzills i resistents. El principal 

inconvenient, però, és que el gel natural no es pot trobar a tot arreu i que 

les condicions meteorològiques han de ser favorables [48]. 

 

Impressió de gel 

El mètode consisteix en utilitzar impressores 3D de 3 eixos de moviment 

amb un capçal de deposició dissenyat adequadament per a l’aigua.  

La impressora dipositaria una capa d’un compost format per aigua, fibra i 

aerogel, garantint que l’aigua que es congeli a mitja trajectòria, és a dir es 

fongui i es troni a solidificar instantàniament en dipositar-se per l'energia 

del seu impacte (soldadura de contacte). Aquest és el mètode que es 

proposa en el projecte Mars Ice House. Aquesta tècnica de construcció 

permet diferents possibilitats de formes [44]. 

 

Ruixar aigua sobre una membrana inflable 

Des dels anys 80 s’utilitza aquest mètode per a la construcció 

d’estructures temporals a l’interior de Hokkaido, Japó. El mètode de 

construcció consisteix ruixar aigua sobre un encofrat pneumàtic, el qual 

és una membrana reticulada de plàstic inflable i reutilitzable. L'estructura 

de gel també té una alta eficiència estructural com a cúpula. El component 

principal que s’utilitza és un conducte d’alta pressió que ruixa partícules 

fines d’aigua. Per reforçar l'estructura, l'aigua de vegades es barreja amb 

neu o polpa de fusta per crear pykrete [51]. 
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Membrana inflable amb cel·les reblertes de gel 

Consistiria en una estructura inflable amb cel·les internes que s’omplirien 

d’aigua, similar a les bosses per a fer cubs de gel a casa . Un cop congelada 

el gel aportaria resistència i protecció enfront la radiació  

Aquest sistema que està encara en fase d’estudi però podria permetre 

construir estructures resistents de forma molt ràpida. El projecte Mars Ice 

Home planteja aquest tipus de construcció com a barrera protectora de 

l’habitatge [52].  

  

Es ponderen cada una de les tècniques descrites segons els criteris de selecció determinats, per tal 

d’obtenir el sistema més òptim (Taula 9). 

 

Taula 9, Puntuació per criteris dels possibles sistemes constructius per a l’escut protector 

Dues de les tècniques a seleccionar obtenen la mateix puntuació, aquestes són impressió 3D de la 

cúpula, ruixar aigua sobre una membrana inflable. La diferència entre aquestes és que una permet una 

major automatització del procés mentre que l’altre permet una construcció més ràpida de la cúpula. 

Ara bé, encara que el sistema de ruixar aigua sobre una membrana inflada pugui semblar més simple, 

el fet que la superfície marciana tingui una temperatura i pressió tant baixes pot portar problemes en 

ruixar aigua líquida, fent que les partícules d’aigua es congelin a l’aire i dificultant així el control 

 Admissió 

dimensions 

Automatització 

procés 

Complexitat 

tècnica 

Velocitat 

construcció 

Consum 

energètic 
PUNTUACIÓ 

Iglú de blocs serrats 1 3 5 1 4 60 

Iglú de blocs 

naturals 
1 3 5 1 4 60 

Impressió de gel 5 4 4 3 3 720 

Ruixar aigua sobre 

membrana inflable 
5 3 4 4 3 720 

Membrana inflable 

de cel·les de gel 
5 3 3 4 3 540 
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dimensional i de densitat del gruix de la cúpula [53]. Ara bé, una barreja de una barreja additiva de gel 

i regolita podria evitar que el gel es sublimés i crear un material únic de protecció contra la radiació 

[44], però convertint la capa en opaca el qual és una de les propietats per les quals s’ha seleccionat el 

gel com a material.  

Per aquest motiu es descarta aquest mètode i s’opta per la impressió 3D, que és el mateix que es 

proposa per al projecte Mars Ice House. En el projecte però es planteja fer ús d’una membrana inflable 

per imprimir-hi a sobre, sense ser un element estructural, sinó que sigui el gel el que suporti 

principalment la seva pròpia càrrega gravitatòria [44].  

 

Obertures i accessibilitat 

Per entrar i sortir de l’hàbitat, hi ha d’haver una cabina on els astronautes puguin posar-se els vestits 

espacials abans de sortir i després deixar-los en acabar. L’accés ha de ser prou gran com per permetre 

la entrada de mostres per analitzar o la sortida d’aparells. La cabina ha d’eliminar la pols dels vestits i 

aparells per evitar la contaminació el risc de contaminació en qualsevol direcció. 

Una possible solució és la que es mostra a la Figura 43, ja que al ser plegable durant el transport ocupa 

poc espai. 

 

Figura 43. Cabina d’accés a la base des de l’exterior [13] 

Disseny 
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En apartats anteriors s’ha determinat que la superfície útil ha de ser d’aproximadament 247 m2, si 

considerem que aquesta representa únicament tel 85 % de la superfície construïda resulta que la 

superfície real que ocuparà la base serà de 290 m2. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó =
247

0,85
= 290 𝑚2 

Es considera que la geometria de la l’escut principal protector més simple per raons estructurals i pel 

material escollit és la d’una cúpula. Així doncs, si tota la base es construeix en planta baixa i la cúpula 

ha de cobrir tota la base el diàmetre d’aquesta haurà de ser de 20,6 m.  

𝜙𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 = 2 ∗ √
𝐴

𝜋
 = 2 ∗  √

290

𝜋
= 19,21 𝑚 

Al diàmetre resultant se li poden afegir uns 5 m per lateral per evitar interseccions de la cúpula amb la 

construcció de la base i destinar més espai a la zona exterior enjardinada, quedant finalment una 

cúpula d’aproximadament 30 m de diàmetre. 

Per assegurar una retenció de l’aire pressuritzat i en òptimes concentracions d’oxigen i vapor d’aigua 

es requerirà d’una membrana inflable de pressió portada des de la Terra. El material d’aquesta serà 

ETFE, ja que es tracta d’un material dissenyat per a tenir una elevada resistència a la calor, la corrosió 

i als rajos ultraviolats, a més de de ser no inflamable. Un altre avantatge que la fa més apte que altres 

materials per ser utilitzat a Mart és la seva baixa densitat, 100 vegades inferior a la del vidre [54].  

Per a una membrana inflable la geometria més òptima de la cúpula per a les condicions de Mart a 

afectes de reduir el pes d’aquesta seria una forma de semiesfera [55], [56], concretament una 

geometria geodèsica [57] (Figura 44).  

 

Figura 44. Geometria de la cúpula d’escut protector [57] 
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Protecció contra la radiació: 

La Figura 45 mostra l’eficàcia de diferents materials per protegir de la radiació, com es pot observar, 

l’hidrogen és un dels elements de protecció contra la radiació més lleugers i, per tant, dels millors, 

seguit d’altres materials que contenen una gran quantitat d’hidrogen, per exemple polietilè hidrogenat 

o aigua o, encara que sigui menys eficient, hidrur de magnesi. Alguns compostos de bor, materials que 

contenen silici (com ara regolita) i entre els metalls, magnesi o alumini també són bons. 

L’inconvenient que suposa l’hidrogen i altres materials passius protegeixen eficaçment contra la 

radiació però canvia les seves partícules creant una radiació secundària tan nociva per a la salut 

humana com la radiació (primària). De forma que es necessita una capa gruixuda de material per 

protegir els dos tipus de radiació. Així doncs, el gruix de l’escut depèn de dos aspectes: el material 

utilitzat i la quantitat de radiació. 

 

Figura 45. Comparació de diferents material com a escuts de radiació [13] 

Si com a material d’escut s’utilitza gel d’aigua per a la ubicació específica el cràter Jezero, la dosi anual 

de radiació permesa enfront a la incident sobre la superfície representa un 26%, de forma que segons 

la Figura 45 s’estima que es necessiten uns 639,5 g/m2 d’aigua per protegir els ocupants de la base de 

la radiació. La densitat de l’aigua varia en funció de la pressió i la temperatura, per als valors més 

extrems assolits a l’emplaçament el gruix necessari de gel és (Taula 10): 

 

 Temperatura (K) Pressió (bar) Densitat (kg/m3) Gruix de gel (m) 

Extrem 1 273 815 1037,7 0,6163 

Extrem 2 188 610 1824,45 0,3505 

Taula 10. Gruix de gel necessari en les condicions meteorològiques extremes de l’emplaçament 
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De forma que per seguretat es prenen les condicions de màxima pressió i temperatura i per tant 

s’haurà d’aplicar a la cúpula d’almenys 61,6 cm de gruix de gel per protegir els ocupants de la radiació.  

 

Diferència de pressions 

La geometria escollida a més de permetre un bon aprofitament de l’espai, és més resistent als esforços 

causats per la diferència de pressió entre interior i exterior que son notables a la base de la cúpula. El 

fet que la gravetat de Mart sigui aproximadament un terç de la terrestre permet construir estructures 

més grans amb els mateixos materials, ja que a més l’efecte del vent no és un factor de risc per la baixa 

densitat de l’aire. Ara bé, el major problema es presenta amb la diferència de pressions entre i l’exterior 

i l’interior de la base, ja que aquesta produirà forces en direcció radial que tendiran a succionar la 

cúpula. La força de tracció que suposa la pressió interna serà molt superior al pes propi de l’estructura, 

de forma que s’hauria de recobrir la cúpula amb algun material per tal de reduir esforços. 

La membrana impermeable es col·locaria a la part interior de la cúpula de ge, ja que s’aprofitaria el pes 

del gel per compensar la pressió interna. La pressió interna de la cúpula és de 55.000 Pa, mentre que 

a l’exterior de mitjana és de 731 Pa, de forma que la diferència de pressions és: 

Δ𝑃0 =  𝑃𝑖𝑛 −  𝑃𝑜𝑢𝑡 = 55000 − 731 = 54269 𝑃𝑎 

La pressió necessària per inflar una membrana de tals dimensions és de 500 Pa [48], els quals hauran 

d’estar suportats per els ancoratges ja que en el moment d’inflar la membrana no hi haurà material a 

sobre per contrarestar, de forma que la diferència de pressions a compensar serà: 

Δ𝑃1 =  Δ𝑃1 −  𝑃𝑖𝑛𝑓𝑙 = 54269 − 500 = 53769 𝑃𝑎 

La densitat del gel en mitjana és varia entre 1037,7 kg/m3 i 1824,45 kg/m3, segons les condicions de 

temperatura i pressió, prenent el pitjor valor, és a dir l’inferior. Les serradures tenen un pes específic 

de 250 kg/m3 en sec. Considerant un 10% de serradures la densitat total del material de la cúpula serà: 

𝜌𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 =  ∑ 𝑝𝑖 · 𝜌𝑖 =  0,9 · 1037,7 + 0,1 · 250 = 958,93 𝑘𝑔/𝑚3  

El gruix necessari de gel per compensar la diferència de pressions serà: 

  

𝑡 =
Δ𝑃

𝜌𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 · 𝑔
=

53769 𝑃𝑎

958,93
𝑘𝑔
𝑚3 · 3,71

𝑚
𝑠2 

= 15,11 𝑚 
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De forma, que finalment la cúpula de gel haurà de tenir un gruix d’aproximadament 15m per tal que la 

pressió interna d’aquesta no provoqui un aixecament de l’estructura.  

De forma que finalment la cúpula quedi constituïda per una membrana inflable de ETFE que hauria de 

ser portada de la Terra i coberta per una gruixuda capa de gel com a material protector de la radiació i 

d’isolador tèrmic que permeti el pas de la llum, tal com es pot veure a la Figura 46. 

 

Figura 46. Disseny de l’escut protector realitzat per l’estudiant 

 

Construcció 

Les impressores 3D tradicionals consisteixen en eixos de moviment tridimensionals i una eina de 

deposició dissenyada (capçal d’impressió) per a un material concret. Actualment, els braços robotitzats 

han augmentat l'eix de moviment, però la construcció d'objectes continua sent d'una escala dins del 

rang del braç del robot, de forma que per a grans construccions es requereixen eixos molt més grans 

o la possibilitat que l’eix (el braç robòtic o el capçal d’impressió) es pugui moure per cobrir una àrea 

més gran.  

Per la construcció de la de grans estructures mitjançant tècniques de fabricació additiva existeixen varis 

sistemes, com ara [58]: 

- Contour crafting 

- Concrete Printing 

- D-Shape 
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- Braços robotitzats 

- Solucions de pòrtic-grua 

- Solucions de suspensió per cables 

- Minirobots 

Com que les dimensions de la cúpula són considerables i el transport de la maquinària fins 

l’emplaçament és limitat, es considera que la millor opció és fer ús de minirobots constructors, com els 

desenvolupats per l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) capaços de construir 

objectes molt més grans que el propi robot. Per tant, en lloc d’implementar una màquina gran, 

s’utilitzarien diversos robots molt més petits, treballant de forma independent, però en coordinació, 

cap a un únic objectiu.  

Treballarien tres tipus de robots en conjunt, el primer seria l’encarregat de dipositar les deu primeres 

capes de material per crear una petjada de fonamentació, on es fixaria el segon robot que desplaçant-

se pel mateix material imprès aniria dipositant noves capes de material, el robot segueix un camí 

determinat, però també pot ajustar-lo per corregir errors en el procés d’impressió. Finalment, un 

darrer robot es desplaçaria per sobre la superfície de la cúpula dipositant material per millorar les seves 

propietats estructurals [59].  

Aquests robots s’han d’alimentar d’un dipòsit d’aigua líquida que per mitjà d’unes mànegues aïllades 

arribaria el material als capçals mòbils. Aquests, per aconseguir que la cúpula sigui transparent així com 

tingui les adequades propietats estructurals i tèrmiques han de ser capaços de al dipositar la capa de 

gel aquest es fongui i es congeli instantàniament, això s’aconsegueix amb un broquet e baix volum i de 

proximitat [44].  

 

Condicions internes 

L’ús d’aquesta cúpula protectora de gel és precisament que els ocupants de la base puguin gaudir d’un 

espai “exterior” amb condicions de pressió i temperatura com les podríem trobar en algunes zones de 

la Terra. L’aïllament tèrmic el proporciona la mateixa capa de gel, que s’ha demostrat que en ambient 

de temperatures de fins a -45 ºC és capaç de mantenir una temperatura interna de 0 ºC [53].  

La pressió a l’interior de la cúpula es fixa en aproximadament 55 kPa, que es considera una pressió que 

permet als humans un cert estat de confort. Així com, la composició de l’aire a l’interior es preveu que 

sigui similar a la de la Terra, però, augmentant la concentració d’oxigen per tal d’augmentar la seva 

pressió relativa i permetre respirar tranquil·lament sense arribar a sentir sensació de falta d’aire.  
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3.3.2. Base 

A l’interior de la cúpula protector definida a l’apartat anterior s’hi emplaçarà la base en sí que inclourà 

els espais definits anteriorment, espais personals, cuina i menjador, laboratoris, etc. A excepció de la 

zona enjardinada que serà la superfície sobrant dins la cúpula no ocupada per la construcció.  

Per a la construcció d’aquesta s’hauran de definir, igual que per la capa protectora, el material utilitzat, 

la tècnica constructiva, les condicions interiors i el disseny d’aquesta, a més d’un layout.  

Material i sistema constructiu 

En condicions habituals, per a la construcció de qualsevol edifici s’estudiaria l’ús d’estructures 

convencionals, és a dir estructures metàl·liques o estructures de formigó armat. Aquestes primeres, 

per a les característiques particulars del present projecte no serien viables, ja que transportar des de 

la Terra tots els elements suposaria un considerable increment del cost de transport ;així com tampoc 

seria viable fabricar els elements in-situ, primerament per la dificultat d’obtenció dels materials 

necessaris i per l’elevada despesa energètica que requereix el seu procés de fabricació. 

Els materials que es requereixen per a les estructures de formigó armat són: sorra, aglutinant 

(comunament ciment), aigua, additius i armadures. La sorra és l’únic component que es troba 

directament sobre la superfície marciana, i segons indiquen alguns estudis la distribució de la mida de 

les partícules de regolita marciana és adequada per garantir una mescla d'alta resistència comparable 

als formigons obtinguts a la Terra. [60], [61], [62]. Ara bé, caldria buscar alternatives per els altres 

components que composen el formigó, o la fabricació de formigons alternatius amb els materials 

disponibles in situ. Concretament el formigó desenvolupat a partir de materials marcians s’anomena 

Marscrete, el qual es compararà es compararà amb altres possibles solucions que existeixen i son 

viables per a la construcció a Mart.  

Häuplik-Meusburger i Bannova [35] per a la selecció de material constructiu per a un habitatge tenen 

en compte els següents aspectes classificats segons si afecten a l’habitabilitat, al procés constructiu o 

a la seguretat (Taula 11). 

 

 

 

 

Hàbitat Idoneïtat operativa/economia Seguretat 
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Vida útil/cicle de vida 

Resistència a l'entorn espacial 

(UV/tèrmic/radiació/abrasió/buit) 

Resistència a la fatiga (acústica i 

vibració/pressurització/tèrmica) 

Resistència a tensions agudes 

(llançament 

càrregues/pressurització/impacte) 

Resistència a la penetració 

(meteoroides/mecànica) 

impactes) 

Inerts 

Reparabilitat (procés/materials) 

Disponibilitat in-situ 

Facilitat de producció i ús (mà 

d'obra/equips/potència/automatització 

i robòtica) 

Versatilitat (processos/equips) 

Protecció contra radiació/tèrmica 

Blindatge de meteorits/deixalles 

Propietats acústiques 

pes de llançament/compactabilitat 

(fonts de la Terra) 

Transmissió de llum visible 

Resistència a la fuita de la 

pressurització (permeabilitat/unió) 

Propietats tèrmiques i elèctriques 

(conductivitat/trets específics) 

Operacions de procés 

(químic/calor) 

Inflamabilitat/fum/explosiu 

potencial 

Desgasificació 

Toxicitat 

Taula 11. Consideracions materials per la construcció de la base [35] 

Molts dels criteris anteriors que es consideren més importants per a seleccionar el material principal 

de construcció però que a més també permeten diferenciar les diferents opcions depèn de la tècnica 

constructiva emprada, ja que per exemple la regolita marciana admet tècniques tant diverses com 

podria ser la impressió 3D com obra de fàbrica, entre d’altres. Per aquest motiu, es considera que no 

es pot seleccionar únicament el material, sinó que s’ha d’escollir juntament amb el procés de 

construcció associat. Així doncs, dels criteris anteriors determinats se’n afegeixen d’altres específics 

del procés de construcció, resultant els que segueixen:  

Disponible in-situ 

Com s’ha descrit en apartats anteriors l’objectiu és construir una base habitable a Mart però fent ús 

dels màxims recursos disponibles in-situ possibles, per tal d’aconseguir una construcció el més 

desvinculada de la Terra i el seu transport però també per optimitzar costos. 

Resistència al foc 

Per raons de seguretat és convenient que el material de construcció de la base sigui no inflamable, a 

més de tenir una bona resistència al foc per possibles incidents.  

Possibilitat de ser reparable 

Deguda a la complexitat que suposa el procés de construcció a Mart, la base construïda ha de permetre 

ser reparable, per tal que en cas d’accident no s’hagi de començar de nou tota la construcció. 
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Permeabilitat  

L’interior de la base estarà pressuritzat, de forma que s’hauran d’evitar possibles fuites d’aire a 

l’exterior que es trobarà a una pressió molt menor.  

Automatització del procés 

Qualsevol operació que s’hagi de fer a la superfície marciana requerirà que el sistema sigui el màxim 

autònom possible, evitant sempre la interacció directe dels humans en el procés de construcció. 

Complexitat de la tècnica 

Per evitar possibles errors en la construcció i disminuir-ne els costos la tècnica constructiva hauria de 

ser de ser senzilla i coneguda. Aquest paràmetre té en compte la quantitat de maquinària i eines 

necessàries per desenvolupar el procés.  

Velocitat de construcció 

El sistema constructiu escollit haurà de permetre la construcció de la base ràpidament, sense deixar de 

banda la resta de criteris de selecció. 

Consum energètic 

Les fonts energètiques a Mart son escasses, de forma que es valorarà positivament que el procés 

constructiu consumeixi els menors recursos energètics possibles.  
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 1 2 3 4 5 

Disponible in-

situ 

No 

disponibles 
Escasses Disponibles Abundants 

Molt 

abundants 

Resistència al 

foc 
Molt baixa Baixa Moderada Alta Molt alta 

Possibilitat de 

ser reparable 
No reparable - Substituïble - Reparable 

Permeabilitat  
Molt 

permeable 
Permeable 

Poc 

permeable 

Pràcticament 

impermeable 
Impermeable 

Automatització 

del procés 
Manual - Parcial - Total 

Complexitat de 

la tècnica 
Elevada - Moderada - Simple 

Velocitat de 

construcció 
Lenta - Moderada - Ràpida 

Consum 

energètic 
Baix - Moderat - Elevat 

      

Taula 12. Criteris de selecció de material i tècnica constructiva de la base 

Les possibles combinacions de materials amb processos constructiu o d’obtenció de la construcció que 

es plategen són els que es mostren a la Taula 13, aquests provenen dels projectes descrits al capítol 2, 

així com altres possibilitats conegudes.  

  

Formigó 
Regolita 

marciana 
Gel d’aigua 

Cob (argila 

i fibres de 

basalt) 

Polímer Alumini 

Impressió 3D  X X X X   

Obra de fàbrica X X     

Fosa additiva  X     

Excavació  X     

Estructura inflable     X  

Prefabricat X     X 

Taula 13. Combinació de possibles sistemes constructius i materials 

Així doncs si es ponderen cada una de les possibilitats plantejades segons els criteris descrits 

anteriorment s’obtindrà el sistema constructiu i el material més òptim per a la construcció de la base.  
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Impressió 3D de Formigó 3 4 5 3 4 4 3 3 25920 

Impressió 3D de regolita 5 4 5 3 4 4 3 3 43200 

Impressió 3D de gel d’aigua 5 1 5 3 4 4 3 3 10800 

Impressió 3D de cob 3 4 5 3 4 4 3 3 25920 

Obra de fàbrica de formigó 3 4 4 3 2 3 1 2 1728 

Obra de fàbrica de regolita 5 4 4 3 2 3 1 2 2880 

Fosa additiva de regolita 5 4 4 4 4 3 3 3 34560 

Estructura inflable de polímer 1 1 3 5 3 4 4 5 3600 

Prefabricat de formigó 1 4 3 5 3 4 3 3 6480 

Prefabricat d’alumini 1 2 3 5 4 5 5 5 15000 

Taula 14. Puntuació de criteris de selecció de material i sistema constructiu per a la base 

De la Taula 14 es determina que el material més òptim per a la construcció de la base és la regolita 

marciana i el sistema constructiu la impressió 3D. 

La regolita és la capa de material fi no consolidat que cobreix les roques sòlides d’un objecte celeste. 

És un producte secundari dels impactes, que es pot arribar distribuir fins a molts quilòmetres al voltant 

del cràter. Es pot consolidar com a roques sedimentàries amb l’addició de gel o com és més comú, com 

a pols fina, que es va desplaçant fins a trobar una composició homogènia de regolita en tota la 

superfície marciana [15]. La seva composició química a Mart és de 45,41% en pes de SiO2, 16,73% en 

pes de Fe2O3 i FeO, 8,35% en pes de MgO, 6,37% en pes de CaO, etc. Aquesta pols conté quantitats 

substancials de nanopartícules d’òxids de ferro i oxihidroxids, coneguts junts com a òxid fèrric 

nanofàsic (npOx) [53]. El sòl està format per un 15-25% de partícules d’argila i un 75-85% de llim i sorra, 

les partícules de pols habituals tenen un diàmetre mitjà de 2 μm [63]. El rover Curiosity va fer un anàlisi 

de vibracions de mostres del terreny on es mostren la relació entre la mida del gra i el tipus de mineral. 

La figura 9 presenta un gràfic amb minerals detectats després de la prova de vibració, es suposa que 
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l'olivina i el piroxè són més abundants en grans de mida sorra, mentre que els minerals menors com la 

magnetita, l'hematita i l'anhidrita solen aparèixer com a partícules de mida fina (Figura 47). 

 

Figura 47. Mesures de relació d’abundància de fases de la mostra de sòl marcià analitzada mitjançant vibració cel·lular 

directa i indirecta. 

L’aspecte més important a determinar per utilitzar la regolita com a material estructural és com lligar 

material sec i solt per tal que tingui la consistència adequada. El punt de fusió de la regolita és d’uns 

1100 °C, el qual és una temperatura massa elevada per els limitats recursos energètics disponibles a 

Mart. Per tant, cal determinar un element que pugui actuar com un aglutinant de regolita i permeti 

obtenir la consistència necessària per ser utilitzada com a material estructural. A la Terra habitualment 

s’utilitza el ciment Portland, però existeixen altres materials alternatius a considerar, entre d’altres 

[60], [61], [64], [62]: 

- Guix de Paris 
- Ciment activat amb alcalins 
- Ciment geopolímer 
- Aglutinants basats en Mg i Si 
- Sofre elemental 

Per determinar l’aglutinant més òptim s’utilitzen els criteris determinats a per Yonathan Reches [61], 

que es llisten a continuació i es ponderen segons la Taula 15. 

Coneixement sobre el material 

Es valora positivament el coneixement tant pràctic com teòric de l’ús de l’aglutinant per tal de 

simplificar la construcció. 
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Disponibilitat in-situ 

Com tots els materials que s’han determinat fins aquest punt per optimitzar la construcció de la base 

a Mart és precís que els màxims materials possibles es puguin obtenir in-situ. 

Consum energètic 

Les fonts energètiques a Mart son escasses, de forma que es valorarà positivament que el procés 

constructiu consumeixi els menors recursos energètics possibles. 

Velocitat enduriment 

Igual que en els criteris determinats anteriorment l’aglutinant escollit haurà de permetre una 

construcció de la base el més ràpid possible sense perjudicat les seves propietats.  

 
 

1 2 3 4 5 

Coneixement material Desconegut 
Limitat 

teòric 
Teòric 

Limitat 

pràctic 

Ampli 

pràctic 

Disponibilitat de MP in-situ 
No 

disponibles 
Escasses Disponibles Abundants 

Molt 

abundants 

Consum energètic Molt elevat Elevat Moderat Baix Molt baix 

Velocitat d'enduriment Lenta - Moderada - Ràpida 

Taula 15. Assignació de punts criteris de selecció d’aglutinant per la base 

Assignant la puntuació corresponent per a cada un dels aspectes a tenir en compte per a la selecció 

d’aglutinants per a la construcció de la base amb regolita resulta com a millor opció l’ús de Guix de 

Paris (Taula 16). A més, periòdicament o permanentment exposats a temperatures inferiors als -22 ° 

C, aquest aglutinant (produït a partir de bassanita o guix autòcton) seria el més adequat dels coneguts, 

a causa de l’alta disponibilitat de les matèries primeres necessàries, així com la relativa simplicitat i els 

baixos requeriments energètics per a la producció [61]. S’obtindria per l’extracció directa de bassanita 

o bé segons la següent reacció química: 

CaSO4 · 2H2O → CaSO4 · ½ H2O + ½ H2O (150 ºC)  

Al posar-se en contacte amb l’aigua es produeix la següent reacció química que fa que s’endureixi 

generant una massa sòlida: 

CaSO4 · ½ H2O + ½ H2O → CaSO4 · 2 H2O + Q 
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Coneixement 

material 
 

Disponibilitat 

in-situ 

Consum 

energètic 

Velocitat 

enduriment 
PUNTUACIÓ 

Guix de Paris (PoP) 5 4 4 5 400 

Ciment Portland (OPC) 5 2 2 1 20 

Ciment activat amb 

alcalins (AAC) 
5 3 4 1 60 

Ciment geopolímer (GC) 4 4 4 1 64 

Aglutinants basats en Mg i 

Si (MSBB) 
4 4 2 5 24 

Sofre elemental (ES) 4 4 2 5 160 

Taula 16. Puntuació dels criteris de selecció per l’aglutinant de la base  

La tècnica de fabricació additiva que es considera més adequada per a la naturalesa de les condicions 

del present projecte és la impressió 3D de la base per extrusió del material, ja que té un principi de 

funcionament més senzill comparat amb altres com podria ser la sinterització. El compost a imprimir 

estarà format per regolita, guix de París com a aglutinant i aigua.  

 

Obertures i accessibilitat 

Un dels paràmetres que s’ha utilitzat per a la selecció del material de l’escut protector és la opacitat 

d’aquest, ja que per aspectes psicològics es considera fonamental poder mantenir un ritme de cicles 

diürns reals. Ara bé, per a la base s’ha optat un material opac, ja que es preveu que aquesta incorpori 

finestres que permetin el pas de llum solar. Les finestres per seguretat estaran dissenyades per 

suportar les característiques de la superfície marciana, encara que no hi estiguin exposades gràcies a 

l’escut protector. Estan compostes de 5 capes (Figura 48) que representen un gruix total de 14,3 cm.  

 

Figura 48. Disseny esquemàtic del panell de les finestres de vidre de la NASA [35] 
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En el mateix procés d’impressió 3D de la base es col·locarien les claraboies a la part superior del sostre, 

igual com es proposa en el projecte Marsha descrit anteriorment. Ara bé, només es col·locarien en els 

espais d’us privat, ja que és on més important és poder mantenir un cicle de llum diürn per dormir 

correctament.  

 

Disseny 

Per al disseny de la base es busca un compromís entre l’aprofitament de la superfície i el disseny 

d’aquesta per tal que la dificultat constructiva sigui la menor possible. Per aquesta darrera es considera 

oportú optar per un conjunt de petites d’estructures adjacents o connectades entre sí, evitant així una 

gran construcció que podria portar més riscos i dificultat. Així com per a la impressió 3D el més òptim 

son les geometries arrodonides, ara bé a efectes d’aprofitament d’espai és preferible evitar-les, una 

opció compromís és una base hexagonal.  

 

    

Figura 49. Possibles geometries de la planta de la base 

Així doncs, s’opta per una base composta per un conjunt de petites estructures de base hexagonal 

connectades entre sí, similar a les projectades pel Zopherus Team descrit en l’apartat Projectes 

existents.  

Les dimensions de cada una d’aquestes cúpules venen especificades a la Figura 50, si el gruix dels murs 

és de 25 cm l’àrea interior disponible per a cada un d’ells és de 12,7 m2.  
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Figura 50. Planta i alçat d’un mòdul que formaria la base 

 

A la Figura 51 es mostra el disseny que tindria un únic mòdul dels que formarien la base que estarien 

construïts per impressió 3D d’un compost a base de regolita marciana. Únicament als mòduls que 

estiguin destinats a dormitoris s’hi instal·laria una finestra a la part superior de la cúpula per tal de 
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regular els cicles de llum diaris. 

 

 

Figura 51. Disseny cúpula de base hexagonal per la base 

 

Finalment, com s’ha descrit en capítols anteriors, es creu que la regolita podria contenir perclorats i 

aquests son perjudicials per a la salut humana. Ara bé, per protegir els ocupants de la base dels efectes 

que aquest els pugui causar només caldria afegir una capa d’un altre material entre l’interior de la base 

i el material constructiu. A més degut a que es vol que les condicions internes d’aquestes siguin tals 

com les que determina el RITE, és a dir a una temperatura durant tot l’any d’aproximadament 23 ºC 

serà necessari afegir una capa d’aïllant tèrmic, i pot ser aquesta mateixa la que cobreixi la regolita pels 

possibles efectes del perclorat.  

 

Layout 

Cal distribuir els espais de la base de forma òptima per tal que les adjacències i separacions d’aquests 

siguin lògiques i no comportin problemes. Alguns experts en l’àmbit recomanen una distribució 

d’espais en funció del seu ús com la que figura a la matriu de la Figura 52.  
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Figura 52. Matriu d’adjacències i separacions d’espais recomanades en funció del seu ús [35] 

Així com per a definir el layout de la base també es tindrà en compte les diferents distribucions d’espais 

que es van utilitzar en l’Apollo, Skylab, Mir i la ISS que es mostren a la Figura 53, ara bé cal tenir presents 

que totes aquestes son per a estacions espacials i no per a assentaments definitius sobre la superfície 

d’un cos celeste com es el cas en el present projecte.  

En la Figura 53 (a) les zones estan codificades per colors: descans (blau), menjar (verd), higiene (groc), 

treball (vermell), oci i exercici (morat). Com es pot observar l’espai que es considera més important i 

que arriba fins i tot a incorporar-ne d’altres és el destinat a treballar, cosa que encara que sigui 

l’objectiu principal d’una exploració a Mart es considera que s’ha de mantenir una separació entre el 

que és feina i lleure per a motius psicològics. 
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Figura 53. Diagrama de bombolles, que mostra la zonificació preliminar de l’aterratge lunar, l’estació skylab, l’estació mir i 

l’estació espacial internacional [35]  

Com s’ha descrit anteriorment per tal de simplificar la construcció de la base i la seva estructura s’opta 

per què aquesta estigui formada per un conjunt de cúpules de base hexagonal adjacents entre si, el 

que vist en planta podria assimilar-se a un rusc d’abelles.  

A la Figura 54 es proposa la zonificació de la base en planta, l’objectiu principal per aquesta ha sigut 

mantenir l’espai destinat a les màquines de pressurització, climatització, tractament d’aire, tractament 

de residus, etc. el més allunyades possible de les habitacions, tal com es recomana a la Figura 52. Ara 

bé en contra de les indicacions de separar zona d’higiene de les habitacions s’ha optat per fer tot el 

contrari i incorporar banys dins els mateixos espais privats. Això s’ha fet per tal que els ocupants de la 

base disposin de més intimitat. Així com s’han fet adjacents i comunicades entre si la zona de cuina i 

menjador amb el magatzem, que inclourà tot el menjar necessari per tot el període que duri l’expedició 

a més d’un petit hivernacle per poder cultivar vegetals per alimentar-se.  
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Figura 54. Distribució d’espais de la base en funció del seu ús 

 

Figura 55. Plànol de planta de la base 
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Així doncs, determinats els materials, el disseny i la distribució entre d’altres a la Figura 56 es mostra 

com seria el conjunt de la cúpula i la base. 

 

Figura 56. Disseny conceptual de la base i la cúpula realitzat per l’estudiant 

A la Figura 57 es pot observar el disseny de la base vista amb una secció de la cúpula protectora.  

 

Figura 57. Disseny conceptual de la base i la cúpula realitzat per l’estudiant 
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Construcció 

Per a les característiques del present projecte la maquinària necessària per a la construcció és un factor 

molt important a tenir en compte degut a les limitacions d’espai i pes en el transport fins a 

l’emplaçament. Existeixen varis sistemes d’impressió 3D per construcció de grans estructures, però 

igual que per la construcció de la cúpula el millor a efectes d’optimització d’espai és fer ús dels 

minirobots constructors som els “minibuilders” de l’IAAC. Existeixen tres tipus de robots, i cada un 

d’ells té assignada una tasca de forma que col·laborant l’un amb l’altre imprimeixen tota la construcció.  

 

 

Base Robot 

Estableix les deu primeres capes de material per crear una 

petjada de fonamentació. Els sensors a l'interior del robot 

per controlar la direcció, seguint un camí predefinit. Viatjar 

en un recorregut circular permet que ajustar de forma 

incremental l’alçada del broquet per obtenir una capa llisa, 

contínua i en espiral. Col·locar material en espiral permet 

un flux de material constant, sense haver de moure el 

broquet cap amunt a intervals d’una capa. 

 

 

Grip Robot 

Els seus quatre rodets es fixen a la vora superior de 

l'estructura, cosa que li permet moure's pel material 

imprès anteriorment, dipositant més capes. Controlat per 

un programari personalitzat, el robot segueix un camí 

predefinit, però també pot ajustar el seu camí per corregir 

errors en el procés d’impressió. Els escalfadors integrats a 

l’estructura del robot augmenten la temperatura local de 

l’aire per influir en el procés de curació. A més, utilitzen 

eines de d’optimització estructural per crear una segona 

capa de material sobre la capa. El material també està 

estretament alineat amb la direcció de la tensió, 

optimitzant finalment tant l'orientació com el gruix de 

l'estructura. 
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Vacuum Robot 

Mitjançant un generador de buit, aquest robot s’adhereix 

a la superfície de l’estructura prèviament impresa. 

Desplaçant-se lliurement sobre la primera capa de les 

seves vies, dipositant material a la superfície de la closca, 

millorant les seves propietats estructurals. Aquesta tasca 

la pot realitzar un robot o un eixam de robots que treballen 

en coordinació. 

 

Condicions internes 

Les condicions de l’interior de la base seran les mateix que en la zona exterior enjardinada diferència 

de la temperatura que serà d’aproximadament 23 ºC (entre 21 i 23 ºC a l’hivern i 23 i 25 ºC a l’estiu) 

que és el que recomana el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) en espais 

climatitzats destinats a l’ocupació de persones. Així doncs, les condicions de pressió i temperatura a 

més de la composició de l’aire segons les diferents zones de la base vistes en secció de les capes és la 

que es mostra a la Figura 58.  

 

Figura 58. Condicions de pressió i temperatura per les diferents capes de la base 
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3.3.3. Sistemes i instal·lacions 

Sistema de control ambiental i suport vital (ECLSS) 

Els requisits més bàsics per a l'arquitectura espacial és proporcionar a la tripulació les condicions 

ambientals adequades i els consumibles necessaris. Es requereix un sistema per donar suport als 

humans amb aire, aigua i aliments; controlar la qualitat, la temperatura i la humitat de l’aire interior; i 

gestionar els residus. Els requisits mínims de disseny per als sistemes ambientals d’hàbitat espacial són 

mantenir un entorn segur i confortable, proporcionar nutrició a la tripulació i eliminar/reciclar els 

residus.  

Des de l’any 2018 a la ISS s’utilitza el Sistema de Control Ambiental i Suport Vital (ECLSS) per satisfer 

les necessitats fisiològiques dels astronautes. Aquest consta de dos processos principals el sistema de 

recuperació d’aigua (WRS) i el sistema de generació d’oxigen (OGS). El WRS proporciona aigua neta 

reciclant l’orina dels membres de la tripulació, el condensat d’humitat de la cabina i els residus de 

l’activitat vehicular addicional (EVA). L'aigua recuperada ha de complir uns estrictes estàndards de 

puresa abans que pugui ser utilitzada per donar suport a la tripulació. El WRS consisteix en un muntatge 

de processador d’orina i un conjunt de processador d’aigua (WPS) [1].  

L’OGS produeix oxigen per respirar aire, a més de reemplaçar l’oxigen perdut com a resultat de l’ús de 

l’experiment, la despresurització de la presa d’aire, la fuga de mòduls i la ventilació del diòxid de 

carboni. L’OGS consisteix principalment en el conjunt de generació d’oxigen (OGS) i un mòdul de font 

d’alimentació. L’oxigen es pot generar a un ritme seleccionat i és capaç d’operar de forma contínua i 

cíclica.  

 

Figura 59. Esquema del sistema ECLSS de la ISS [35] 
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Per a la base es planteja l’ús d’un ECLSS adaptat a les condicions i necessitats d’un hàbitat a Mart 

desenvolupat per Paragon Space Development Corporation, aquest es divideix en cinc sistemes 

principals (Figura 60):  

Sistema de gestió de l’atmosfera (AMS) 

Proporciona una atmosfera segura, tèrmicament còmoda i transpirable a la tripulació i a tots els 

aparells electrònics refrigerats per aire durant la durada de la missió. L'AMS també realitza la purificació 

final i la introducció de nitrogen i argó derivats de l'ISRU recuperats a l'hàbitat i condensa, recull i 

transporta el condensat d'humitat al sistema de gestió de l'aigua. Consta de tres subsistemes 

principals: revitalització de l’atmosfera (ARS), control de la pressió (PCS) i control de l’atmosfera. 

El sistema de revitalització de l’atmosfera està compost per ventiladors de velocitat regulable que 

provoquen una extracció forçada de l’aire de les estances. La velocitat dels ventiladors és controla 

manualment per la tripulació i només s’apaga durant les operacions de contingència (per exemple, en 

cas d’incendi). Seguidament per protegir el sistema es situa un filtre d’aire d’alta eficiència de partícules 

(HEPA) per eliminar les partícules de l’aire en circulació i protegir els components i processos unitaris 

aigües avall de la contaminació de la partícula. Aquests filtres requereixen d’una neteja periòdica per 

part de la tripulació. Per acabar de purificar l’aire s’aplica un darrer procés que utilitza carbó actiu i 

oxidació catalítica a alta temperatura per eliminar els contaminants orgànics i inorgànics generats per 

la tripulació i els materials d’habitatge de la construcció, que està dissenyat i integrat específicament 

per maximitzar l’eliminació de contaminants a l’aire i minimitzar la transferència d’aquests 

contaminants al sistema de gestió de l’aigua. 

Una altre unitat que conforma aquest sistema és l’encarregada d’eliminar el diòxid de carboni de l’aire, 

això s’aconseguirà amb un tamís molecular de 4 llits on l’aire carregat de CO2 en el procés s’escalfa, 

s’asseca, s’elimina el CO2 i finalment es refreda i torna a l’hàbitat. El procés cíclic es repeteix 

contínuament per eliminar el CO2 de l’atmosfera de l’hàbitat i ventilar-lo a l’atmosfera marciana o 

passar-lo per utilitzar-lo com a mercaderia, com ara la neteja d’aire comprimit que la tripulació hauria 

d’utilitzar abans de tornar a entrar a l’hàbitat.  

L’obtenció d’oxigen es fa mitjançant una electròlisi de l’aigua purificada on s’obté O2 i H2 amb una 

prèvia purificació addicional. L’oxigen s’emmagatzema i es barreja amb el flux d’aire de les UTA. En 

l’esquema de la Figura 60 l’H2 s’expulsa, però es pot considerar com un bé valuós per al material a base 

d’hidrogen o com una línia de polvorització per eliminar la pols dels vestits d’EVA abans de tornar a 

entrar. A més, pel reciclatge fisicoquímic del CO2 també es faria ús del H2 recuperat. 

D’altre banda per assegurar l’habitabilitat de la base cal que la pressió d’aquesta sigui molt superior a 

la de la superfície marciana (731 Pa de mitjana anual a l’emplaçament de la base), això s’aconsegueix 

amb compressors d’aire i es controla amb vàlvules que consten de reguladors de pressió i vàlvules 
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manuals i automatitzades introdueixen N2, Ar i evidentment O2 derivat de l'ISRU a l'hàbitat per 

subministrar pèrdues a causa de la fuita nominal i el funcionament dels panys d'aire de l'hàbitat. Aquest 

sistema haurà d’assegurar que la pressió parcial d’O2 de la base estigui entre 17,2 kPa i 20,0 kPa, per 

tal que els ocupants no tinguin sensació de falta d’aire, això s’aconsegueix regulant la concentració 

d’oxigen de l’aire i la pressió absoluta dins l’hàbitat.  

Finalment, s’incorporarà també un sistema de detecció i notificació d’incendis, que consistirà en 

sensors de monòxid de carboni i detectors de fum a tot l’hàbitat i avisadors acústics i lumínics per tot 

l’hàbitat. Així com es disposarien extintors de foc portables (PFE) recarregables tant d’aigua com de 

CO2 a disposats de forma que cada un d’ells estigui a una distància inferior a 15 m de l’altre. Cal tenir 

en compte que desprès de qualsevol possible incendi caldrà fer recuperar les condicions ambientals 

prèvies a aquest, això es farà primerament per l'eliminació de productes nocius de combustió després 

del foc, com ara partícules, compostos orgànics traçats, monòxid de carboni i diòxid de carboni sense 

necessitat de despresuritzar. Un cartutx inserit al flux d'aire ARS per la tripulació després d'un incendi 

utilitza suports granulats per eliminar els compostos orgànics i converteix el CO en CO2. El catalitzador 

de metalls preciosos utilitzat per completar la conversió de CO a CO2 es va desenvolupar originalment 

per a la NASA i actualment s’aplica a màscares facials utilitzades per protegir la tripulació de l’ISS durant 

els esdeveniments postincendi. 

Sistema de gestió de l’aigua (WMS)  

Rep condensats d'humitat no potables i aigua produïda pel sistema ISRU i produeix aigua potable que 

la tripulació utilitza per beure, preparar aliments i higiene. També subministra aigua purificada al 

conjunt de producció d’oxigen dels sistemes de gestió d’aire que electrolitza l’aigua en oxigen i 

hidrogen. 

L’entrada al sistema és aigua exterior obtinguda a partir de la regolita marciana, aquesta es bombeja a 

un tanc d’emmagatzematge d’aigua bruta on també s’hi acumula la provinent de la condensació de les 

UTA i una part de recirculació del mateix procés de purificació. Aquest procés consta d’un primer filtre 

de partícules, seguit d’un un llit de carbó actiu i un llit d’intercanvi d’ions per eliminar tots els 

contaminants inorgànics i la majoria dels contaminants orgànics. L’aigua resultant passa per un reactor 

catalític en fase aquosa (que també es subministra amb una petita quantitat d’oxigen a pressió) que 

oxida els contaminants orgànics restants. Un llit d’intercanvi iònic final elimina els productes d’oxidació 

residual i es mesura la conductivitat de l’aigua del producte per verificar la neteja, d’aquí es recircula 

al dipòsit d’aigua bruta si no compleix els requisits de qualitat de l’aigua potable. Al final del circuit i 

just abans de cada punt de consum es situen unes làmpades UV que desinfecten l’aigua per minimitzar 

el risc de contaminació microbiana. D’aquest sistema a nivell global se n’obté l’aigua potable, però 

també els vapors volàtils de contaminants residuals del catalitzador que es desprenen a l’ambient 

extern.  
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A aquest sistema descrit a la Figura 60 no contempla la generació de ACS (aigua calenta sanitària) que 

es podria produir amb la combinació de plaques solars tèrmiques i un termo elèctric. Tenint en compte 

el layout descrit en apartats anteriors es pot veure com la distància entre el sistema de producció i els 

punts de consum més llunyans (banys habitacions) supera els 15 m, de forma que segons el CTE DB 

HS4 s’haurà de disposar de circuit de recirculació d’ACS.  

Sistema de control tèrmic (TCS)  

Inclou components actius com bucles de refrigeració líquida i components passius com aïllament i 

recobriments superficials per controlar les temperatures de l’hàbitat. L’objectiu d’un TCS és mantenir 

efectivament tot allò dins d’uns rangs de temperatures determinats mitjançant mitjans passius 

(aïllament, etc.) si és possible i mitjans actius (bucle de refrigeració, escalfadors, etc.) quan sigui 

necessari. El principal mètode de refredament serà la convecció d’aire dins del volum d’hàbitat a 

pressió. Les principals fonts internes de calor seran la tripulació i els ordinadors o altres dispositius 

dissenyats per a un refredament eficaç de l’aire.  

El TCS ha de ser prou flexible per manejar càrregues de calor residuals variables i diferents entorns 

tèrmics externs (és a dir, canvis diürns i variacions estacionals). La generació de calor residual també 

canviarà amb les càrregues operatives del sistema i el nivell d’activitat de la tripulació. 

El sistema està compost d’una bomba de calor que per unes resistències elèctriques escalfa un fluid 

tèrmic (gas refrigerant) que es mou dins un circuit tancat. S’impulsa el fluid mitjançant bombes cap a 

les unitats de tractament d’aire (UTA) que s’encarreguen d’assegurar unes òptimes condicions de 

temperatura i recuperen l’excés d’humitat de l’aire en cada estança. Així com, aquest mateix fluid passa 

paral·lelament per un evaporador i per un intercanviador de calor per subliminar i condensar l’aigua 

exterior i s’aprofita la calor obtinguda del canvi de fase per escalfar l’ambient amb radiadors.  

Sistema de processament de recursos in situ (ISRPS)  

Realitza dues funcions principals. La primera funció és extreure aigua de la regolita marciana 

subministrada externament i/o gel d’aigua, i la segona és extreure gasos utilitzables de l’atmosfera 

marciana per al seu ús en el sistema de gestió de l’atmosfera. 

Un procés per lots tracta la regolita per obtenir aigua, primerament una tremuja s'obre a l'entorn 

extern i s'omple de regolita, es tanca i es pressuritza per processar-la. Per lots, la regolita s’escalfa per 

vaporitzar-ne l’aigua, que es transfereix al sistema de gestió de l’aigua per purificar-la a aigua potable. 

La regolita marciana assecada es retiraria de la tremuja i es retornaria a l’entorn extern i s’introduiria 

el següent lot. Idealment, aquest procés estarà impulsat per la calor residual generada pel compressor 

del processador de gas ISRU. 



Projecte de construcció d’una base al planeta Mart  Pág. 105 

 

Així com, també s’obté nitrogen, argó i diòxid de carboni de l’atmosfera marciana, aquest procés 

consta d’un primer filtratge per eliminar partícules seguit d’una compressió a varies atmosferes per 

permetre que el refredament de Joule-Thomson creï CO2 líquid o sòlid que permeti la separació eficient 

de les traces N2 (~ 2,7%) i Ar (~ 1,6%) del CO2 predominantment (~ 95,3%). Aquest gas separat, ara a la 

pressió interna de la colònia, es transfereix al sistema de gestió de l'aire on s'injecta aigües amunt del 

conjunt de revitalització de l'aire (ARS) per processar-lo juntament amb el flux substancialment més 

gran d'aire de l'habitat recirculant.  

El procés de gas in-situ és exotèrmic degut a la compressió, de forma que la calor residual generada 

s’utilitza per impulsar el processador d’aigua ISRU. Ara bé, en un futur s’espera que es puguin trobar 

altres usos pel CO2, com ara la generació alternativa d’oxigen i la producció de combustible de CO 

mitjançant el procés de canvi invers de gas d’aigua (RWGS). El CO2 també es pot utilitzar com a 

refrigerant per a EVA, com a gas de purga per eliminar pols de la clavilla d’aire, els panells solars i altres 

equips, i fins i tot com a font de força motriu en un motor de cicle d’expansió per alimentar rovers o 

accionar maquinària. 

Sistema de processament de residus humits (WWPS)  

Serveix per aïllar els residus humits humans (principalment orina, femta, residus d’aliments i residus 

d’higiene) i recuperar l’aigua mitjançant un enfocament de baixa tecnologia. En lloc d’introduir les 

complicacions significatives del processament directe d’orina i matèria fecal, aquest enfocament 

conceptual és un sistema d’assecat passiu que extreu aigua dels residus humans mantenint l’aïllament 

d’altres sistemes. Això s’aconsegueix utilitzant una membrana d’intercanvi d’humitat. L’aire sec de 

l’hàbitat que bufa per un costat de la membrana traurà la humitat del costat humit i càlid, juntament 

amb una quantitat limitada de contaminants coneguts. L’entrada de calor al costat dels residus provoca 

l’alliberament de vapor d’aigua dels residus humits. L'aire carregat de vapor d'aigua es retorna a l'AMS 

on s'eliminen les traces de contaminants i l'aigua es condensa i es transporta al WMS per a un posterior 

processament. Els residus humits residuals resultants (fangs) s’emmagatzemaran per al seu ús futur 

com a font de compostos orgànics i inorgànics. 
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Figura 60. Esquema de funcionament ECLSS per a un hàbitat a Mart [65] 

Sistemes energètics  

Cal disposar d’energia elèctrica per fer funcionar calefacció, suport vital, comunicacions, ordinadors, 

instrumentació científica, etc. Una gran varietat de consumidors menors sumarà un requisit 

substancial. L'energia per a la calefacció dependrà de la eficàcia de l'aïllament de l'hàbitat, però la baixa 

densitat atmosfèrica i els requisits per protegir-se de la radiació poden resultar en un baix consum 

d'energia per a la calefacció. L’energia solar pot ser suficient per al propi hàbitat, però caldria comptar 

amb un sistema d’emmagatzematge ja que la calefacció i altres sistemes hauran de funcionar durant 

la nit. [13].  

Així com, la NASA entre d’altres està dissenyant petites unitats de fissió per a l’exploració espacial amb 

una potència de disseny de 40 kW. Algunes unitats similars s’han utilitzat durant diverses missions 
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espacials i proporcionen una vida útil d’almenys 20 anys, depenent dels isòtops (el 238Pu és el més 

utilitzat i proporciona energia durant força temps) [13].  

Així doncs es planteja alimentar la base principalment amb energia solar fotovoltaica, ara bé cal tenir 

en compte que degut a la distància entre Mart i el Sol les tempestes globals de pols que contenen 

partícules de sorra ultra fina obstrueixen el sol a la superfície de Mart durant setmanes seguides, 

l’eficiència de les plaques serà inferior a la terrestre. Tot i fent ús de plaques d’alta eficiència, 

aproximadament un 25%, si la irradiància mitjana sobre la superfície marciana és de 589 W/m2 [13], 

l’energia produïda per les plaques serà molt baixa en comparació a la que es podria obtenir a la Terra. 

Ara bé, la superfície està àmpliament disponible a Mart i, per tant, la quantitat de panells portats a 

Mart només limita el seu pes quan es transporta des de la Terra. Tanmateix, la quantitat d'energia 

disponible amb els panells solars és extremadament limitada i seria convenient que el sistema tingui 

acoblat també a un petit reactor nuclear de suport.  

 

Autosuficiència  

Tot i que els pioners de l'exploració espacial van haver de sobreviure amb aliments desagradables que 

provenien de tubs, els astronautes actuals poden triar entre una àmplia gamma de menjars preparats 

a la Terra i envasats amb cura per evitar el deteriorament.  

Els hivernacles poden complementar la dieta dels astronautes. Depenent de la ubicació, es poden 

utilitzar sistemes a base de sòl, hidropònics o aeropònics. Els sistemes hidropònics i aeropònics són 

avantatjosos per als sistemes d'embarcacions espacials a bord, a causa del seu pes mínim, els sistemes 

basats en el sòl ofereixen l'avantatge d'utilitzar recursos in situ a la Lluna i Mart. A part de les aplicacions 

de sistemes nutricionals i de suport a la vida, els avantatges addicionals inclouen la millora sensorial i 

espacial de l’entorn a través de les plantes, així com proporcionant una ocupació significativa a través 

de la interacció individual. En vista de les missions de llarga durada, les instal·lacions de creixement de 

les plantes no s’han de considerar com un complement desitjable, sinó com un component essencial 

de l’hàbitat [35].  

A la Figura 61 es mostra un possible sistema de cultiu de plantes per a l’alimentació però que també 

permeti el recuperació de l’aigua, el cicle consisteix en aprofitar les aigües residuals que produeixen els 

humans per regar les plantes que actuarien con a destil·ladores evaporant-la per les fulles i finalment 

es recuperaria de la condensació de l’hivernacle per usar-la pel consum humà. La proporció de 

transpiració de les plantes és la relació entre la quantitat de transpiració d’aigua i la fixació fotosintètica 

d’energia, massa seca. Aquesta proporció pot estimar la quantitat d'aigua que es podria recuperar de 

l'aire a l'espai agrícola. Si les plantes produeixen aliments i oxigen per satisfer les necessitats de les 
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persones, la quantitat d'aigua recuperada de l'aire del sistema ha de superar els 200 litres per persona, 

el consum típic d'una persona a terra. 

Així com, els residus humans i la biomassa no comestible es compostarien per acció bacteriana i 

s’utilitzarien per fertilitzar el sòl amb nutrients per a les plantes.  

 

Figura 61. Esquema de sistema de cultiu [66] 
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3.4. Impacte ambiental, econòmic i social del projecte 

Un primer assentament humà a Mart és una aventura que només es pot permetre mitjançant la 

col·laboració internacional. Aquest projecte no només implica la tripulació, ni els milers que treballen 

directament per a l’èxit d’una missió, sinó que involucra a totes les persones de la Terra. A més, cal 

tenir en compte els diferents aspectes culturals per estimular l'opinió pública. Es pot considerar que 

societat està dividida en diferents grups d’interès específics, com podrien ser els governs, les 

organitzacions no governamentals (ONGs), agències espacials, empreses aeroespacials o de sectors 

implicats, contribuents, àmbit acadèmic, massa i xarxes socials entre d’altres. Cada un d’aquest grups 

pot tenir un opinió diferent enfront a diferents àmbits respecte les característiques que conformen el 

projecte en qüestió. Les àrees de conflicte poden ser de [67]: 

- Ciència i enginyeria 

- Impacte social 

- Polític 

- Educatiu i cultural 

- Econòmic i financer 

- Legal/assegurança 

- Normativa/política 

- Impacte ambiental 

Realitzant un estudi de les grups d’interès i la seva opinió en la matèria classificada segons l’àmbit es 

determina l’èxit de la realització d’una missió a Mart està lligada a tres factors claus [67]: 

a) Cooperació internacional 

b) Creixement i desenvolupament econòmic per a una estabilitat sostinguda en el 

finançament i l'assignació de recursos 

c) Tecnologies existents 

Els dos primers factors continuen sent els més crítics, ja que el fet que els recursos no sempre són 

il·limitats (o són una prioritat) i, en segon lloc, perquè la cooperació internacional comporta el factor 

inestable de la societat. A més, la qualitat de vida i el creixement econòmic depenen en gran mesura 

de la consciència científica i tecnològica i de la capacitat per incorporar aquest coneixement a 

l'economia i la massa social. De forma que es considera que hauria de ser responsabilitat dels grups 

d’interès desenvolupar el seu paper cap a l’avanç de l’exploració de l’espai humà tenint en compte la 

"consciència social". 

Pel que fa més concretament a l’impacte ambiental d’una missió tripulada a Mart i la construcció d’un 

assentament semi-permanent ocupat per humans hi ha molta polaritat d’opinions des de qui no ho té 

en consideració com qui considera que s’ha d’evitar tota interacció humana a l’espai per no 

contaminar-lo. A part de l’evident contaminació que es produiria en el procés de fabricació i llançament 
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de la nau transbordadora la contaminació ambiental més important produïda seria la de la superfície i 

atmosfera de Mart. Tal com afirma un informe del Consell Nacional d'Investigacions titulat 

"Contaminació biològica de Mart: qüestions i recomanacions" afirmava que les missions que portessin 

humans a Mart contaminarien inevitablement el planeta. Per aquest mateix motiu la NASA té un 

protocol de Protecció Planetaria que té com a objectiu protegir els cossos del sistema solar de la 

contaminació per la vida terrestre i protegir la Terra de possibles formes de vida que puguin ser 

retornades d'altres cossos del sistema solar. L’Oficina de Protecció Planetària de la NASA promou 

l’exploració responsable del sistema solar implementant i desenvolupant esforços per protegir la 

ciència, els entorns explorats i la Terra. Les polítiques i els requisits de protecció planetària de la NASA 

garanteixen una exploració científica segura i verificable per a la vida extraterrestre. Els objectius 

principals són [1]: 

- Controlar acuradament la contaminació cap endavant d'altres mons per organismes 

terrestres i materials orgànics transportats per naus espacials per tal de garantir la 

integritat de la recerca i l'estudi de la vida extraterrestre, si existeix. 

- Evitar rigorosament la contaminació cap enrere de la Terra per vida extraterrestre o 

molècules bioactives en mostres retornades de mons habitables per evitar 

conseqüències potencialment perjudicials per als humans i la biosfera terrestre. 

Per assolir aquests objectius, l’Oficina de Protecció Planetària ajuda en la construcció de naus espacials 

estèrils (o amb poca càrrega biològica), el desenvolupament de plans de vol que protegeixin els cossos 

planetaris d’interès, el desenvolupament de plans per protegir la Terra de mostres extraterrestres 

retornades i la formulació i aplicació de la política espacial tal com s'aplica a la Protecció Planetària. 

Planetary Protection treballa conjuntament amb els planificadors de missions del sistema solar per tal 

de garantir el compliment de la política de la NASA i els acords internacionals. En definitiva, l’objectiu 

de la Protecció Planetària és donar suport a l’estudi científic de l’evolució química i els orígens de la 

vida al sistema solar. 

Partint d’aquesta base en aquest projecte s’ha procurat minimitzar en mesura del possible la petjada 

humana sobre Mart. Primerament, com ja s’ha explicat tots els sistemes i subsistemes per assegurar 

l’habitabilitat de la base seran circuits pràcticament tancats, és a dir l’entrada inicial d’aigua (regolita) 

o aire de l’exterior al sistema serà tractada i purificada. D’altra banda, s’ha procurat obtenir una base 

que sigui el màxim autosuficient possible i independent de recursos terrestres, ja sigui en l’elecció dels 

materials usats per la construcció com per els consumibles.  
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4. Pressupost 

El pressupost que en resulta de la realització del present estudi és: 

 

Descripció Quantitat Preu unitari Preu 

Hores tècnica    

Adquisició de coneixements 540 h 0 €/h 0,00 € 

Redacció de projecte 210 h 35 €/h 7350,00 € 

Equipament    

Ordinador 750 h 1 €/h 750,00 € 

Total costos directes 
  

8100,00 € 

Costos indirectes  14 % 1134,00 € 

Total  
 

9234,00 € 

Benefici  9 % 831,06 € 

Total sense impostos  
 

10065,06 € 

IVA  21 % 2113,66 € 

Total a facturar  
 

12178,72 € 

    

Taula 17. Pressupost 

Ara bé, com s’ha explicat anteriorment es s’ha pressupostat una missió a Mart per al voltant d’uns 

500.000 milions de dòlars. Pel que fa diferents agències espacials hi ha un gran ball de xifres, ja que 

intervenen molts factors que poden alterar els costos, les estimacions que han fet algunes agències 

que estudien dur a terme un assentament a Mart són tan dispars com els que es mostren a la Taula 

18.  

 NASA SpaceX 

Cost de    

Cost del viatge $ 100.000 M $ 36.000 M 

Cost d’una membrana inflable de 120 m2 $ 36 M $ 150 M 

Cost de subsistència    

Transport i emmagatzematge d'aliments per un any $ 42 M $ 13 M 

Transport i maquinària automatitzada per proporcionar 
aigua 

$ 15,4 M $ 4,6 M 

Transport d’eines, plantes i protecció per una explotació 
agrícola 

$ 20.900 M $11.750 M 

TOTAL $ 121.000 M $ 48.000 M 

Taula 18. Pressupost d’un assentament a Mart comparat entre la NASA i SpaceX 
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5. Conclusions 

Mitjançant aquest treball s'han pogut establir una sèrie de requeriments que concreten i acoten les 

característiques fonamentals per fer realitat l'habitabilitat a Mart. Després de realitzar un anàlisi dels 

projectes descrits i establir els requisits necessaris s’ha pogut definir qualitativament una solució 

constructiva per a una futura base a Mart. Quedant determinats un òptim lloc d’emplaçament, el 

disseny que aquesta hauria de tenir, els materials principals i els sistemes constructius entre d’altres.  

Per el disseny de la base s’ha tingut en compte el factor humà, ja que no només cal dissenyar i 

aconseguir construccions segures que compleixin tots els requisits disposats en la part tècnica, sinó 

que s'ha de generar una vivència el més similar possible a la de la Terra. Així doncs, per motius 

purament psicològics dels ocupants de la base s’ha considerat imprescindible incorporar un espai 

exterior dins aquesta, encara que això comportés més complexitat al disseny. Resultant en un escut 

protector de radiació, impactes de petits meteorits, tempestes de pols i condicions de pressió i 

temperatures extremes, que encapsularia el que seria la base en sí i l’espai exterior.  

En segon lloc, l’escut exterior estarà compost per una membrana inflable de ETFE que assegurarà 

l’estanqueïtat de l’espai i de la cúpula protectora en sí que, a partir dels criteris de selecció, s’ha 

determinat el gel d’aigua disponible in-situ com a material més addient. A aquesta conclusió també 

han arribat altres parts com Clouds AO o la NASA. No obstant això, el gel en si és feble i per ser utilitzat 

com a material constructiu necessita un reforç; molts estudis apunten com a el millor l’addició de 

serradures, formant el que és conegut com prykrete. Entre la sorprenent varietat de tècniques 

constructives per una estructura de gel, en resulta que els sistema més adequat és la fabricació 

additiva. Ara bé, encara que la solució proposada en el present projecte sigui prometedora, caldria 

investigar més per determinar la viabilitat d’aquesta, sobretot el comportament del material i la 

aplicabilitat d’impressores 3D de gel en unes condicions tant adverses com son les de la superfície de 

Mart. L’impacte d’aquests factors en el procés de producció i la construcció no es va analitzar en la 

investigació. Així com, caldria analitzar l’energia necessària per fondre, purificar, transportar i imprimir 

el gel, ja que s’apunta que la demanda energètica per la construcció superarà notablement l’oferta 

disponible a Mart.  

En tercer lloc, s’ha analitzat les diferents alternatives de tècniques constructives plantejades en els 

projectes d’hàbitats a Mart existents; i s’ha acabat determinant que l’opció més idònia per a la 

construcció de la base és la impressió 3D d’un compost format per regolita marciana, guix de París com 

a aglutinant i aigua. Aquesta base estaria formada per un conjunt de petites estructures de base 

hexagonal adjacents entre sí, formant el que es veuria en planta com un rusc d’abelles. De la mateixa 

forma que per l’escut protector caldria investigar més sobre la aquesta solució, ja que es coneix la 

composició de la regolita d’algunes zones i s’estima com serà la resta però no es coneix exactament 
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quina és la composició del sòl a l’emplaçament escollit. Si bé s’han obtingut simulants que han permès 

realitzar experiments i caracteritzar-lo caldria ampliar-ne el coneixement incloent a les proves les 

condicions marcianes com la pressió, la temperatura i l’atmosfera.  

D’altra banda, la base ha d’incorporar sistemes que assegurin la seva habitabilitat, com ara de gestió 

de l’atmosfera interna per controlar-ne la concentració d’oxigen, vapor d’aigua o bé la pressió absoluta. 

Així com, també s’incorporen sistemes que permeten abastir-se de les necessitats bàsiques de forma 

autosuficient, com podria ser el subministrament d’energia elèctrica, que per les característiques del 

l’emplaçament moltes de les opcions disponibles a la Terra no son viables, de forma que la solució 

proposada en el projecte, que també planteja la NASA és l’ús de plaques solars fotovoltaiques amb el 

suport d’un mini reactor nuclear. Tots els sistemes descrits són crucials per als humans, de mode que 

la fallada d’un d’ells pot tenir conseqüències tràgiques. La majoria d’aquests ja s’han utilitzat per a naus 

espacials o estan actualment en funcionament a la ISS, de forma que només s’haurien d’adaptar a les 

condicions i necessitats de la superfície marciana. Mentre que d’altres com l’ISRPS, que ha de permetre 

als ocupants obtenir primer els materials per la construcció i desprès aigua i aire del sòl de Mart, es 

troba encara en fase d’estudi, ja que no s’ha pogut posar a prova.  

Desprès de l’estudi realitzat es pot concloure que Mart no pot abastir totalment les necessitats 

bàsiques dels possibles habitants, pel que dependria dels recursos de la Terra. Això genera moltes 

complicacions pel cost i dificultat de transport que suposa. Per a un assentament caldria transportar 

entre d’altres: impressores 3D per a les construccions, panells solars tèrmics i fotovoltaics, maquinària 

pel sistema d'utilització de recursos in-situ, etc. No obstant això, no només serà necessari el transport 

d'eines i sistemes, sinó que s'hauria de subministrar aliments per als dos anys que transcorrerien entre 

missions. 

Finalment, s’hauria de fer una anàlisi sobre la vida útil de l’hàbitat. Com que la redundància és vital a 

Mart, caldria investigar diferents escenaris, com per exemple esdeveniments sísmics, la influència de 

les tempestes de pols sobre l’estructura i la potència dels panells solars, la fallada d’una màquina, la 

influència del medi ambient sobre el gel (pressió, temperatura i gravetat) i desenvolupar possibles 

solucions per als problemes.  

Malgrat els avenços científics, a dia d'avui, hi ha encara grans incògnites sobre el planeta veí que caldrà 

resoldre per poder parlar de forma realista d'assentaments humans. No obstant això, l'interès científic 

i innovador que es reflecteix en tots els projectes estudiats en aquest treball, així com els nombrosos 

articles, llibres i informació existents sobre la futura colonització de Mart, col·laboren a que aquesta 

possibilitat resulti més atractiva i afavoreixen l'avanç de la investigació. 
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Annex 

A.1.    Plànol 1 – Emplaçament 

A.2.    Plànol 2 – Alçat i planta de l’escut protector 

A.3     Plànol 3 – Alçat i planta d’un mòdul de la base 

A.4     Plànol 4 – Distribució d’espai de la base 

A.5     Plànol 5 – Planta de la base 


