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RESUM:
En aquest Treball de Fi d’Estudis es realitzarà un estudi sobre el disseny d’un simulador
capaç de generar el camp magnètic que hi ha present en algunes de les òrbites terrestres
baixes conegudes.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es va haver de realitzar un anàlisi dels diferents
models de camp magnètic de la Terra per tal d’obtenir els seus valors. A més a més, un
estudi sobre les bobines de Helmholtz les quals s’encarregarien de generar aquests camps
magnètics.
Finalment, aquest treball disposa d’una explicació detallada dels diferents aspectes
mecànics de l’estructura conjuntament amb uns plànols per tal de poder dur a terme, en
un futur, la construcció d’aquest dispositiu. També, s’inclou el disseny del circuit
electrònic encarregat de subministrar el corrent elèctric necessari a les bobines de
Helmholtz, a més a més, també s’adjunta un codi Arduino encarregat de calcular aquest
corrent.

ABSTRACT:
In this degree thesis, a study will be carried out on the design of a simulator capable of
generating the magnetic field present in some of the known low Earth orbits.
To achieve this goal, it was necessary to make an analysis of the different magnetic field
models of the Earth to obtain their values. In addition, a study on Helmholtz coils that
would be responsible for generating these magnetic fields
Finally, this project has a detailed explanation of the different mechanical aspects of the
structure along with some plans in order to carry out, in the future, the construction of
this device. It also includes the design of the electronic circuit responsible for supplying
the necessary electrical current to the Helmholtz coils, in addition, an Arduino code
responsible for the calculation of this current is also attached.
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ÍNDEX D'ABREVIATURES
ISS

Estació Espacial Internacional o International Space
Station

ESEIAAT

Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa.

UPC

Universitat Politècnica de Catalunya.

PLATHON

Plataforma integrada de la simulació Hardware-in-loop per
la comunicació Òptica de Nanosatèl·lits.

ADCS

Sistema de Determinació i Control d’Actitud o Attitude
Determination and Control System.

IMU

Inertial Measurement Unit.

WMM

World Magnetic Model.

NOAA/NGDC

National Oceanographic and Atmospheric Administrations
and National Geophysical Data Center.

LEO

Òrbita terrestre baixa o Low Earth Orbit.

NASA

National Aeronautics and Space Administration.

HST

Hubble Satellite Telescope.

ENVISAT

Environmental Satellite.

MEO

Òrbita terrestre intermèdia o Medium Earth Orbit.

GSO

Òrbita geosíncrona o Geosynchronous Orbit.

HEO

Òrbita terrestre alta o High Earth Orbit.

ETSECCPB

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i
Ports de Barcelona.
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T

Tesla.

G

Gauss.

B

Camp magnètic.

F

Força de Lorentz.

N

Nombre d’espires

H

Distància entre bobines

P

Punt determinat a calcular el camp magnètic entre bobines de
Helmholtz.

µ0

Permeabilitat del buit o constant magnètica.

C

Configuració de les bobines de Helmholtz.

I

Intensitat de corrent elèctric.

l

Punt determinat de la configuració C.

dl

Diferencial de l.

⃑
𝐩

Vector que uneix entre el fil conductor i el punt P

p

Distància normal entre el fil conductor i el punt P.

α

Angle entre el fil conductor i el punt P.

r

Radi.

a

Meitat del costat d’un quadrat.

c

Costat d’un quadrat.

lfil

Longitud de filament de coure

ρ

Resistivitat elèctrica del coure.

Pot

Potència elèctrica.

R

Resistència elèctrica.

V

Voltatge elèctric.

lTOT

Longitud total del filament de coure

f.apil. Factor d’apilament d’una bobina.
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Capítol 1. INTRODUCCIÓ
1.1. Objectius
El principal objectiu del següent estudi és el disseny d’un simulador de camp magnètic
terrestre. Aquest dispositiu s’encarregarà de generar el camp magnètic que hi ha present
en algunes de les òrbites conegudes actualment com la de l’Estació Espacial
Internacional (ISS, International Space Station) o la del nanosatèl·lit català recentment
llançat anomenat Enxaneta i d’aquesta manera es podrà dur a terme les proves del control
d’actitud dels CubeSats.

1.2. Abast
El projecte contindrà els següents aspectes:
•

Breu explicació de l’estat de l’art sobre els CubeSats.

•

Una investigació de l’estat actual del camp magnètic de la Terra.

•

Una breu descripció de les òrbites que s’aplicaran en el simulador.

•

Una recerca i anàlisi sobre la generació de camps magnètics segons les
especificacions desitjades.

•

Un estudi detallat sobre el disseny mecànic i electrònic del simulador de camp
magnètic terrestre.

•

Un pressupost orientatiu del projecte.

Per tal de poder dur a terme els termes mencionats anteriorment, s’entregarà una sèrie de
documents i arxius conjuntament amb el simulador de camp magnètic:
•

Memòria. Es tracta del document on hi haurà tota aquella informació essencial
per tal de poder comprendre el desenvolupament del disseny. Primerament, es
realitzarà una sèrie d’explicacions teòriques sobre alguns dels aspectes
mencionats anteriorment, a continuació, es durà a terme l’anàlisi de la part més
pràctica del projecte. Finalment, es realitzarà un conjunt de conclusions sobre els
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resultats obtinguts i les millores a realitzar en un futur. A més a més, dins
d’aquesta memòria, concretament en els apèndixs, es podran trobar els plànols i
els codis Arduino del dispositiu.

1.3. Requeriments
El principal requisit d’aquest treball és el compliment de les tasques i aspectes mencionats
en l’abast, és a dir, poder realitzar el disseny del simulador de camp magnètic per a poder
facilitar la construcció d’aquest dispositiu i, finalment, poder realitzar les proves del
control d’actitud dels CubeSats amb un funcionament correcte.
A més a més, un dels altres requeriments demanats es tractava del disseny del dispositiu
amb el menor cost econòmic possible i que pugui ser fàcilment de construir, per tal de,
en un futur, poder crear més simuladors de camp magnètic en el laboratori de CubeSats
de l’ESEIAAT o d’altres institucions.
També, existeixen una sèrie d’especificacions més concretes i tècniques com l’aplicació
del camp magnètic d’algunes de les òrbites conegudes mencionades anteriorment, o la
simulació de la gravetat zero dels nanosatèl·lits. Aquests requeriments es mencionaran,
posteriorment, amb més detall i s’explicarà la resolució d’aquests.

1.4. Justificació
La necessitat de realitzar el disseny del simulador de camp magnètic per l’experimentació
del control d’actitud dels CubeSats sorgeix com una proposta del grup d’investigació
PLATHON (Plataforma integrada de la simulació Hardware-in-loop per la comunicació
Òptica de Nanosatèl·lits). Aquesta iniciativa es localitza en l’Escola Superior
d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), la qual
forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); té com a principal objectiu
la simulació d’una constel·lació de CubeSats la qual es troba en les òrbites terrestres
baixes. Aquests nanosatèl·lits són capaços de captar una determinada informació,
comunicar-la entre ells i, finalment, transmetre-la a la Terra. Per aquesta raó, el grup
d’investigació, mencionat anteriorment, requereix d’un simulador de camp geomagnètic
per tal de poder experimentar amb el control d’actitud dels satèl·lits i orientar-los per tal
de poder establir una comunicació amb un receptor col·locat en el laboratori.
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Capítol 2. ESTAT DE L’ART
En el següent capítol es realitzarà una breu explicació dels diferents conceptes relacionats
amb els satèl·lits, concretament dels CubeSats. També, es realitzarà una descripció dels
diferents components que formen part del Sistema de Determinació i Control d’Actitud
(Attitude Determination and Control System, ADCS) d’aquest tipus de satèl·lit, com els
de posicionament o els actuadors.

2.1. Satèl·lits
2.1.1. L’EVOLUCIÓ DEL SATÈL·LITS
La història sobre els satèl·lits artificials es va iniciar amb l’anomenat Sputnik 1, el qual
fou posat en òrbita el 1957 per part de la, ja extingida, Unió Soviètica (URSS) [1]. Des
d’aquest fenomen fins avui en dia, la tecnologia d’aquests vehicles espacials ha tingut
una gran evolució. Actualment, existeixen més de 3000 satèl·lits que estan orbitant al
voltant de la Terra i aquests tenen diferents propòsits com els de comunicacions
(Internet), de navegació (GPS), meteorològics, etc [2].

Il·lustració 1: Satèl·lit Sputnik 1
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L’evolució d’aquests satèl·lits com la d’altres components, com els ordinadors o telèfons
mòbils, es veu marcada per la miniaturització tecnològica. Aquest fenomen consisteix en
la reducció de les dimensions dels diferents components per tal de reduir espai, temps de
fabricació, costos econòmics i massa, però intentant evitar una baixada de l’eficiència
d’aquests [3]. Per aquesta raó, actualment els satèl·lits poden ser de diferents tipus segons
la massa d’aquests:
•

Satèl·lit gran: més de 1000 kg.

•

Satèl·lit mitjà: 500 – 1000 kg.

•

Minisatèl·lit: 100 – 500 kg.

•

Microsatèl·lit: 10 – 100 kg.

•

Nanosatèl·lit: 1 – 10 kg.

•

Picosatèl·lit: menys d’1kg.

Il·lustració 2: D'esquerra a dreta, satèl·lit gran (ISS), satèl·lit mitjà (DSCOVR), minisatèl·lit (DEMETER), nanosatèl·lit (CubeSat)

2.1.2. ELS CUBESATS
Els CubeSats es tracten d’uns satèl·lits amb unes característiques estandarditzades que
van sorgir per tal de poder ajudar a les universitats i institucions acadèmiques per dur a
terme projectes espacials dissenyats a l’any 1999 pels professors Jordi Puig-Suari de la
California Polytechnic State University (Cal Poly) i Bob Twiggs de la Leland Stanford
Junior University [4].
Una unitat d’aquests dispositius (1-U) esta formada per un cub de 100 x 100 x 100 mm i
una massa un mica superior a 1 kg. A més a més, aquests satèl·lits es poden combinar
entre ells donant lloc a uns CubeSats més complexos com el 2-U (100 x 100 x 200 mm)
o el 3-U (100 x 100 x 300 mm) [4].

5
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Il·lustració 3: Diferents tipus de CubeSats

Gràcies al disseny senzill, eficient i de baix cost econòmic dels CubeSats, aquests han
tingut un gran augment de popularitat en els últims anys. Actualment, aquests
nanosatèl·lits són utilitzats, majoritàriament, per universitats o institucions acadèmiques
i per empreses o companyies privades [5]. En la següent il·lustració, es pot observar
l’augment d’aquest tipus de vehicle espacial en els darrers anys i la previsió en els
pròxims quatre anys.

Il·lustració 4: Quantitat de nanosatèl·lits llançats per any i tipus d’organització

[5]
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2.2. Sistema de Determinació i Control d’Actitud
Aquest sistema és tracta d’un conjunt de components i algoritmes que són crucials per a
la navegació dels satèl·lits. El seu principal objectiu és la determinació de la orientació
en la que estan i, gràcies a la informació obtinguda, modificar-la fins assolir la desitjada,
sempre respecte un sistema de referència establert [6].
Tal com es pot llegir, aquest sistema es pot dividir en dues àrees diferents, però són
codependents pel bon funcionament d’aquests vehicles espacials. Aquestes són: el
sistema de determinació i el control d’actitud. [7]
2.2.1. EL SISTEMA DE DETERMINACIÓ
Consisteix en un conjunt de components que s’encarreguen de captar informació de
l’entorn del satèl·lit per tal d’aconseguir la orientació en la que esta. Aquest sistema
sempre segueix un sistema de referència concret com l’esfera celesta o prenent com a
punt d’origen un objecte del voltant.
Alguns dels components més utilitzats en CubeSats per la finalitat descrita anteriorment
són els següents:
•

Giroscopis: detecten la rotació de la nau respecte un espai tridimensional.
Aquests sensors requereixen d’un sistema de referència inercial per tal de
determinar la variació de la rotació.

•

Unitat de mesura inercial: també anomenades com a IMU, prové de Inertial
Measurement Unit. Es tracten d’uns dispositius electrònics capaços de determinar
la velocitat, la orientació i les forces gravitacionals d’un vehicle concret, per tal
de poder obtenir aquesta informació es fa un ús d’un conjunt d’acceleròmetres i
giroscopis. Tal com succeeix amb l’anterior dispositiu, requereixen d’un sistema
de referència inercial.

•

Sensors solars: es tracta d’un sensor capaç de detectar la posició i orientació del
Sol. Deguda a la seva bona fiabilitat, és un dels dispositius més utilitzats en
vehicles espacials.

•

Rastrejador d’estrelles: conegut més popularment com a Star Tracker. Tal com
es pot llegir el nom, és un sensor que s’encarrega de determinar la posició d’unes
estrelles concretes establertes per l’operari. Aquests dispositius, gràcies a la seva

7

CAPÍTOL 2. ESTAT DE L’ART

Disseny d’un simulador de camp magnètic terrestre en òrbites
LEO per proves de control d’actitud amb prototip CubeSat

bona fiabilitat i la quantitat d’informació sobre les estrelles descobertes i
observades actualment, són un dels utilitzats, tot i així poden patir errors òptics
(reflex del Sol a través de les naus del voltant o aberracions òptiques).
•

Magnetòmetre: s’encarrega de detectar i obtenir informació sobre el camp
magnètic, segons un sistema de referència establert, que hi ha en la posició actual
del vehicle. Un cop obtinguda, aquesta és comparada amb un mapa del camp
magnètic terrestre i, finalment, es determina la orientació de la nau espacial.
Aquests dispositius són normalment utilitzats pels vehicles que orbiten en les
òrbites baixes terrestres, ja que el camp magnètic de la Terra és molt dèbil en
aquestes altures.

Il·lustració 5: D'esquerra a dreta, IMU, Star Tracker i Magnetòmetre

2.2.2. EL CONTROL D’ACTITUD
Consisteix en un conjunt de dispositius que s’encarreguen de modificar la orientació
actual fins assolir la desitjada. Aquests components també s’encarreguen d’estabilitzar el
satèl·lit en un orientació i posició determinada. El control d’actitud també es realitza
prenent un sistema de referència concret que generalment coincideix amb el del sistema
de determinació.
Els dispositius més utilitzats que s’encarreguen del control dels CubeSats destaquen pel
seu baix consum de potència i recursos, a més a més, de disposar d’unes dimensions que
s’adapten a l’espai intern d’aquests nanosatèl·lits. Els més destacats són els següents:
•

Rodes d’inèrcia: es tracten d’uns volants de reacció units a un motor elèctric.
Llavors, gràcies al principi de la conservació del moment angular, quan la roda
gira en un sentit concret, el vehicle rotarà en el sentit contrari i amb una velocitat
proporcional a la del motor elèctric. Aquest actuador només permet el gir respecte
el centre de massa del satèl·lit sense possibilitat d’un moviment translacional .
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Magnetorquers: consisteixen en unes bobines electromagnètiques que quan s’hi
aplica un corrent elèctric es genera un dipol magnètic determinat que interactua
amb el camp magnètic de la Terra, cosa que provoca un parell de forces que fan
que roti el satèl·lit. Tal com succeeix amb els altres dispositius, ocupen un espai
reduït i tenen un consum de potència i recursos molt baix, però la seva principal
desavantatge és la baixa intensitat del camp magnètic terrestre que hi ha en
determinades òrbites, fet que impossibilita la detecció d’aquest per part dels
magnetorquers. Per aquesta raó, aquests dispositius són, generalment, utilitzats
pels vehicles espacials que es localitzen en les òrbites baixes terrestres.

•

Estabilitzador del gradient gravitacional: aquest mètode s’aplica en aquelles
naus que tenen un eix més llarg que els altres dos, aquest ha d’estar completament
alineat amb el centre del planeta. Llavors, com que en l’extrem més llunyà hi ha
menys forces gravitacional, es produeix un parell de forces. Aquest sistema és
considerat com a passiu, ja que no consumeix cap potència ni recursos del satèl·lit.

Il·lustració 6: Rodes d'inèrcia, magnetorquer i estabilitzador del gradient gravitacional
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Capítol 3. ANÀLISI DEL SISTEMA
En el següent capítol, es realitzarà una explicació dels aspectes teòrics més importants
que s’aplicaran pel disseny del simulador de camp magnètic de la Terra. El primer d’ells
es tracta del camp geomagnètic, es realitzarà una descripció del seu model analític i com
s’obtindran els valors d’aquest camp magnètic. En segon lloc, es detallaran les òrbites
que s’aplicaran per les proves del control d’actitud dels nanosatèl·lits. Finalment,
s’explicarà el mecanisme que s’aplicarà per tal de poder generar el camp magnètic desitjat
segons uns requeriments que es van establir a l’hora d’analitzar el problema.
Abans de continuar, cal mencionar que el camp magnètic es mesura amb el Tesla (T)
segons el Sistema d’Unitats Internacionals. Tot i així, la unitat més habitual per camps
dèbils és el Gauss (G), la relació entre les dues unitats és la següent:
1 𝑇 = 104 𝐺

(1)

3.1. El camp geomagnètic
El camp magnètic terrestre es pot descriure amb un model simplificat, el del dipol
magnètic. Aquest model descriu el camp magnètic de la Terra com un imant amb un pol
nord i sud magnètics, llavors les línies del camp emergeixen d’un pol, rodegen el planeta
fins que penetren per l’altre pol, de manera que es pot observar la forma d’aquest fenomen
[7].

Il·lustració 7: Model del dipol magnètic
terrestre
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Cal destacar que els pols magnètics no corresponen als geogràfics, hi ha un certa
inclinació entre l’eix magnètic i el geogràfic. Aquesta inclinació, gràcies a diverses
observacions, no és constant, sinó que al llarg de la història se sap que hi hagut variacions
d’aquesta desviació; fins i tot, es coneix que els pols magnètics s’han intercanviat de
posició.

Il·lustració 8: Desviació entre l'eix magnètic i el geogràfic

Aquest camp geomagnètic, també, pot ser descrit com un vector tridimensional (tres
components vectorials) en qualsevol punt concret de la Terra, generalment, denominat B.
Una de les formes d’obtenir aquest vector és fent ús d’un brúixola i es determina el nord
magnètic. Llavors, l’angle entre el nord geogràfic i la direcció marcada per la búixola és
la declinació, mentre que el format entre la direcció mesurada i l’horitzontal és la
inclinació. Finalment, la tercera component és la intensitat (F o força de Lorentz) que
descriu la força exercida pel camp magnètic. Com a conseqüència, s’obté un vector de
tres components que segueixen un sistema de coordenades esfèriques. Tot i així, aquest
vector tridimensional també es pot descriure seguint un sistema de coordenades
cartesianes on: la seva primera component, l’eix X, té direcció i sentit cap al nord
geogràfic; la segona, l’eix Y, apunta cap a l’est geogràfic; finalment, l’última component,
té una direcció i sentit cap al centre del planeta. Aquest últim sistema rep el nom de
sistema de coordenades Nord, Est i Avall (NED: North, East and Down coordinates) [8].
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de

coordenades

Malauradament, el model del dipol magnètic es tracta d’una descripció simplificada i poc
acurada del camp magnètic, ja que el camp no és uniforme en tota la superfície de la Terra
i, a més a més, és menor cada vegada que s’allunya d’aquesta. En els pols magnètics, es
localitzen els valors més alts del camp magnètic i cada cop que ens apropem a la línia
d’Equador, el valor del camp magnètic es veu reduït. Però, hi ha una sèrie d’anomalies
on es produeixen els valors més baixos del camp magnètic i que no es localitzen a
l’Equador, per tant no es compleix amb el mencionat anteriorment; una d’elles es tracta
de l’anomalia de l’Atlàntic Sud (observi en la següent il·lustració) .
Com a conseqüència de la raó mencionada anteriorment, els valors numèrics del camp
magnètic de la Terra provindran del World Magnetic Model (WMM) creat per la National
Oceanographic and Atmospheric Administrations and National Geophysical Data Center
(NOAA/NGDC). Aquest model descriu tots els valors del camp geomagnètic, tant en la
superfície terrestre com a una alçada determinada, de qualsevol punt de la Terra. A més
a més, aquesta organització realitza actualitzacions anualment de les dades recopilades
[9].

Localització

Intensitat del camp
magnètic (G)

Pol nord magnètic

0.6

Pol sud magnètic

0.6

Línia d’Equador

0.3

Anomalia de l’Atlàntic Sud

0.23

Taula 1: Valors del camp geomagnètic [9]
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Il·lustració 10: Mapa del WMM sobre la intensitat del camp geomagnètic en la superfície terrestre,
cada línia representa 1000 nT (any 2020). [9]

En aquest projecte, els valors del camp magnètic, tal com es menciona anteriorment,
provindran del WMM de la NOAA/NGDC, concretament d’una calculadora online
localitzada en la pàgina web de la organització anterior:
https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml#igrfwmm
Aquesta calculadora permet la obtenció dels valors numèrics del camp magnètic, tant en
les coordenades del sistema esfèric detallat anteriorment (declinació, inclinació i
intensitat) com en les del sistema cartesià (X, Y i Z), amb la introducció d’un punt concret
mitjançant la latitud, longitud i elevació respecte al nivell del mar. A més a més, el WMM,
en la versió actual de la calculadora online, permet la obtenció dels valors des del 2019
fins, mitjançant prediccions, el 2024.
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Il·lustració 11: Interfície d'usuari de la calculadora online del WMM (NOAA/NGDC) [9

3.2. Les òrbites
Un cop es coneixen les principals característiques del camp geomagnètic, a més a més,
del model d’on s’obtindran els seus valors numèrics, a continuació, es realitzarà una
descripció de les òrbites que s’aplicaran en el simulador de camp magnètic terrestre.
El simulador, realment, serà capaç de simular qualsevol òrbita on hi hagi una mínima
intensitat de camp magnètic, tot i així, des de PLATHON es desitja poder simular dues
òrbites de dos vehicles espacials coneguts: el de l’Estació Espacial Internacional (ISS) i
el de l’Enxaneta.

Il·lustració 12: L'Estació Espacial Internacional (ISS)
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Les trajectòries de les dues naus espacials mencionades anteriorment són considerades
com unes òrbites terrestres baixes o també anomenades com a òrbites LEO (Low Earth
Orbits). Aquestes es localitzen entre 200 i 2000 km sobre la superfície de la Terra. La
zona LEO es destaca per no requerir una gran quantitat d’energia per tal de col·locar-hi
un vehicle espacial, a més a més, en aquesta zona hi ha una baixa quantitat de problemes
relacionats amb la comunicació entre aquests vehicles i la Terra. Per aquesta raó, moltes
de les expedicions espacials tripulades han sigut realitzades en òrbites LEO, a excepció
del programa Apol·lo realitzat per la NASA, en el qual es va poder arribar a la Lluna. Tot
i així, el principal problema dels satèl·lits localitzats en òrbites LEO es tracta del poc
camp de visió de la Terra que disposen, per tant només poden observar una fracció
d’aquesta en el moment. Alguns dels vehicles més coneguts que orbiten en aquesta zona,
exceptuant els mencionats anteriorment, són el telescopi espacial Hubble o HST (Hubble
Space Telescope) localitzat a 540 km i el, ja inactiu, ENVISAT (Enviornmental Satellite)
que es troba a uns 800 km. [10]
Llavors, la òrbita de l’Estació Espacial Internacional o ISS es localitza en una elevació
entre uns 330 i 410 km, mentre que el de l’Enxaneta es troba a uns 540 i 570 km.
Cal mencionar que existeixen altres tipus d’òrbites segons la elevació en la que es troba,
aquestes són:
•

Òrbites terrestres mitjanes (MEO, Medium Earth Orbit): entre els 2000 km i
35768 km. [11]

•

Òrbites geosíncrona (GSO, Geosynchronous Orbit): en els 35786 km. [11]

•

Òrbites terrestres altes (HEO, High Earth Orbit): superior als 36000 km. [11]

Terra LEO

MEO

200 km 2000 km

GEO

HEO

35786 km

Il·lustració 13: Tipus òrbites terrestres segons elevació
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Il·lustració 14: Camp de visió segons l’òrbita

Tal com es menciona anteriorment, el camp magnètic terrestre és cada cop més dèbil quan
ens allunyem de la superfície de la Terra. Aquest fenomen es pot comprovar mitjançant
la calculadora de la NOAA/NGDC, mencionada en l’anterior apartat, i en la següent taula.
Es considerarà un únic punt geogràfic en totes les mesures, aquest seran les coordenades
de la ciutat de Terrassa. [9]
•

Coordenades de Terrassa: 41° 33′ 40″ N, 2° 00′ 29″ E
Elevació (km)

Camp magnètic terrestre (G)

0 (nivell del mar)

0.46

100

0.44

200 (capa més baixa de les LEO)

0.42

370 (òrbita de la ISS)

0.38

555 (òrbita de l’Enxaneta)

0.35

2000 (capa més alta de les LEO)

0.20

Taula 2: Valors del camp geomagnètic a Terrassa segons elevació [9]

Per tant, observant que pel mateix punt geogràfic escollit, la variació del camp magnètic
en les diferents elevacions és molt baixa. Tot i així, es pot comprovar que existeix una
reducció del camp magnètic, segons el WMM, cada cop que s’allunya de la superfície de
la Terra.
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Llavors, a l’hora de simular el camp magnètic de la Terra per les òrbites mencionades
anteriorment, es farà ús de l’anterior calculadora de l’organització NOAA/NGDC on
s’haurà d’introduir les coordenades (latitud, longitud i elevació) d’aquestes trajectòries.
Aquestes dades seran obtingudes gràcies al treball d’investigació realitzat per un dels
companys del grup d’experimentació PLATHON, el qual també realitza un Treball de Fi
de Grau relacionat amb el simulador de camp magnètic i els CubeSats.

3.3. Bobines de Helmholtz
A continuació, es farà una descripció detallada del mecanisme que s’utilitzarà per tal de
poder simular el sistema analitzat anteriorment, és a dir, el camp geomagnètic en un punt
geogràfic dins de la trajectòria de l’Estació Espacial Internacional o de l’Enxaneta.
A l’hora d’analitzar l’anterior sistema, es van crear dos requeriments importants per a la
generació del camp geomagnètic i d’aquesta manera evitar possibles problemes que
puguin aparèixer durant les proves del control d’actitud dels CubeSats, aquestes són les
següents:
1. El camp magnètic ha de ser uniforme i homogeni en la zona on es col·locarà el
nanosatèl·lit.
2. El dispositiu ha de ser capaç d’anul·lar el camp magnètic terrestre, per evitar
errors de lectura de dades.
Desprès d’una exhaustiva recerca d’informació sobre les diferents possibilitats per
generar el camp magnètic desitjat, s’ha arribat a la conclusió de que la millor opció es
tracten de les bobines de Helmholtz.
3.3.1. DESCRIPCIÓ
Les bobines de Helmholtz es tracten d’uns dispositius que són capaços de generar un
camp magnètic gairebé uniforme en una regió concreta. Aquestes es tracten, tal com diu
el nom, de dues bobines amb un nombre determinat d’espires (N) de fil conductor elèctric
que es troben en sèrie, col·locades paral·lelament i amb els seus centres geomètrics
separats en una distància (h) determinada segons la forma de la bobina, llavors se li aplica
un corrent elèctric i es crea el camp magnètic amb un determinada intensitat segons
diferents factors que s’observaran a continuació. Un parell de bobines només és capaç de
generar el camp magnètic en un eix (1 dimensió), per tant, per tal de generar-lo en les tres
dimensions s’hauran d’utilitzar tres parells de bobines de Helmholtz. [12]
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Il·lustració 15: Bobines de Helmholtz

3.3.2. PRINCIPI DE FUNCIONAMENT
El principi de funcionament d’aquest mecanisme es tracta de la llei de Biot-Savart.
Aquesta llei relaciona el camp magnètic en un punt determinat (P) amb el corrent elèctric
que el crea. Per tal de poder aplicar aquesta llei, el corrent elèctric ha de ser constant i no
pot ésser acumulat o descarregat en una zona concreta del conductor elèctric [13]. La
equació que descriu aquest fenomen és la següent (unitats segons el Sistema
Internacional):
⃑ =
𝐵

⃑⃑⃑ × 𝑝 (𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑)
𝜇0 𝐼𝑑𝑙
𝜇0 𝐼𝑑𝑙 · 𝑠𝑖𝑛𝛼
∫
⇒
𝐵
=
∫
4𝜋 𝐶 𝑝3
4𝜋 𝐶
𝑝2

On:
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•

⃑ 𝑜 𝐵: Camp magnètic en un punt determinat [T].
𝐵

•

𝜇0 : Permeabilitat magnètica del buit o constant magnètic [T·m·A-1].

•

𝐶 : Configuració del fil conductor (forma).

•

𝐼 : Corrent elèctrica [A].

•

𝑙 : Un punt determinat de la configuració 𝐶 [m].

•

⃑⃑⃑ 𝑜 𝑑𝑙 : Vector direcció de la configuració 𝐶 [m].
𝑑𝑙

•

𝑝 : vector que uneix entre el fil conductor i el punt P [m].

•

𝑝 : distància normal entre el punt P i el filament [m].

•

𝛼 : angle entre el punt P i el punt l [º].

(2)
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Tal com es pot observar en l’anterior equació, la forma de les bobines (configuració, C)
pot variar el camp magnètic generat. En aquest projecte, és molt important que el camp
que es simularà sigui el més homogeni possible, per aquesta raó, a continuació, es
realitzarà un anàlisi de dues possibilitats i s’escollirà la més adequada segons els resultats
obtinguts.
3.3.3. CIRCULARS VS QUADRADES
La primera d’elles es tracten d’unes bobines circulars separades en un distància (h) igual
al radi d’aquestes. Llavors, aplicant la equació de la llei de Biot-Savart (equació 2) per N
espires circulars, el camp magnètic generat en el centre entre les dues bobines s’obté
mitjançant la següent formulació, considerant un corrent elèctric (I) constant i uniforme,
a més a més, d’unes espires amb radi r (unitats segons el Sistema Internacional):
-

-

S’aplica la llei de Biot-Savart en cada bobina per un mateix punt:

𝐵𝑧,1 =

𝜇0
2

𝐵𝑧,2 =

𝜇0
2

𝐼𝑁𝑟 2
ℎ 23
[𝑟 2 + (𝑧 + ) ] ⁄2
2

(3)

𝐼𝑁𝑟 2
ℎ 23
[𝑟 2 + (𝑧 − ) ] ⁄2
2

(4)

S’aplica el principi de superposició:
(5)

𝐵𝑧 = 𝐵𝑧,1 + 𝐵𝑧,2

-

Llavors, s’obté l’expressió del camp magnètic per a qualsevol punt z [14]:

𝜇0 𝐼𝑁𝑟 2
𝐵𝑧 (𝑧) =
2

-

1
3
2 ⁄2

ℎ
[𝑟 2 + (𝑧 + 2) ]
{

1

+

(6)
3
2 ⁄2

ℎ
[𝑟 2 + (𝑧 − 2) ]

}

Si aplicant z = 0 (el centre de referència de les bobines) i h = r, el resultant es
tracta del camp generat en el punt mig entre les dues bobines:
𝐵𝑧 =

𝜇0 𝐼𝑁 8
𝑟 5√5

(7)
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𝑑𝑠 = 𝑑𝑙
ℎ=𝑎=𝑟

Il·lustració 16: Configuració circular bobines Helmholtz

La segona opció es tracten d’unes bobines quadrades separades en una distància (h) de
1.089a (a, es tracta de la meitat del costat del quadrat). Tal com succeeix amb les circulars,
aplicant la llei de Biot-Savart per unes bobines de N espires, el camp magnètic generat en
el centre i entre les dues bobines, considerant un corrent I constant i uniforme, a més a
més, d’una longitud del costat del quadrat c (unitats segons el Sistema Internacional):
-

Aplicació de la llei de Biot-Savart per cada bobina:
𝐵𝑧,1 =

2𝜇0 𝑁𝐼𝑎2

2𝜇0 𝑁𝐼𝑎2

𝐵𝑧,2 =
𝜋 [𝑎2

-

(8)

ℎ 2
ℎ 21
𝜋 [𝑎2 + (𝑧 + ) ] [2𝑎2 + (𝑧 + ) ] ⁄2
2
2

ℎ 2
ℎ 2 1⁄2
2
+ (𝑧 − ) ] [2𝑎 + (𝑧 − ) ]
2
2

(9)

Aplicant el principi de superposició, s’obté l’expressió del camp magnètic en
qualsevol punt z [14]:

𝐵𝑧 (𝑧) =

2𝜇0 𝑁𝐼𝑎2
𝜋

-

1
1
2 ⁄2

ℎ 2
ℎ
[𝑎2 + (𝑧 + ) ] [2𝑎2 + (𝑧 + ) ]
2
2
{

1

+

}

Finalment, el camp magnètic generat en el punt mig entre les dues bobines (z = 0)
i aplicant h =1.089a seria el següent:
𝐵𝑧 ≈

21

(10)

1⁄
2

ℎ 2
ℎ 2
[𝑎2 + (𝑧 − ) ] [2𝑎2 + (𝑧 − ) ]
2
2

0.681𝜇0 𝑁𝐼
𝑎

(11)
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Il·lustració 17: Configuració quadrada bobines Helmholtz

Un cop es coneixen les expressions per tal d’obtenir el camp magnètic segons la
configuració seleccionada (circulars o quadrades), a continuació, es procedirà amb
l’aplicació d’aquestes fórmules mitjançant un software de simulació de magnetisme
(CST Studio de l’empresa Dassault Systèmes ®) per tal de poder determinar aquella
configuració que generi un camp magnètic més homogeni en el punt mig entre les
dues bobines.
Per a la següent simulació, s’aplicarà una sola espira (N =1) i una intensitat de corrent
elèctric d’uns 10 A (I = 10 A) en ambdues configuracions. Mentre que en les circulars
s’aplicarà un radi de 500 mm (r = 500 mm) i en les quadrades un costat de 1000 mm
(a = 500 mm). El resultat obtingut es tractarà d’una gràfica lineal que representa la
intensitat del camp magnètic en l’eix z d’una secció paral·lela a les bobines i situada
en el punt mencionat anteriorment.
0.45

Camp magnètic [G]

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

0.05
Eix y [mm]
Il·lustració 18: Gràfica camp magnètic configuracions

Circulars
Quadrades
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Tal com es pot observar en la anterior gràfica, la intensitat del camp magnètic generat en
el punt detallat anteriorment és gairebé igual tant en les bobines circulars com en les
quadrades. Tot i així, el camp generat en la zona intermèdia per la primera possibilitat
mostra una distribució més homogènia respecte a les quadrades, ja que la variació
d’aquest camp és menor.
Per tant, la opció més idònia pel simulador de camp magnètic seran les bobines amb una
configuració circular, ja que ofereixen una major homogeneïtat d’aquest camp i,
d’aquesta manera, hi haurà un menor error de mesura a l’hora de realitzar les proves
experimentals del control d’actitud dels CubeSats.
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Capítol 4. DISSENY DEL SIMULADOR
Un cop es coneixen les bases teòriques que estan involucrades en el simulador de camp
magnètic terrestre, a continuació, es procedirà amb una descripció detallada dels diferents
aspectes relacionats amb el disseny d’aquest dispositiu. En primer lloc, es procedirà amb
un explicació dels requeriments o limitacions principals respecte el disseny, tals com les
dimensions o els materials a utilitzar. Després, es realitzarà una explicació sobre els
càlculs del dimensionament de les bobines de Helmholtz. A continuació, es procedirà
amb una descripció de l’estructura mecànica i de cadascuna de les peces que estan
involucrades en el simulador, a més a més, de mostrar els diferents plànols tant del conjunt
com de cadascuna de les parts. Finalment, s’exposarà el circuit electrònic a dissenyar per
tal de poder generar el camp magnètic desitjat, s’inclourà un codi Arduino d’aquest circuit
localitzat en l’apèndix.

4.1. Limitacions o requeriments del disseny
Les limitacions que s’aplicaran en el disseny del simulador han estat imposades després
d’una exhaustiva recerca d’informació sobre diferents models de simuladors amb bobines
de Helmholtz. A més a més, alguns requeriments han sigut aplicats per desig del grup
d’investigació PLATHON. Els requisits a destacar es tracten dels següents:
1- Ús de bobines de Helmholtz circulars. Tal com s’ha observat en l’anterior apartat,
aquesta configuració proporciona una major homogeneïtat del camp magnètic en
el punt intermedi del dispositiu generador. A més a més, s’ha preferit aquesta
forma per tal de poder generar menys errors de mesures durant el control d’actitud
dels nanosatèl·lits.
2- Ús de filament de coure com a conductor elèctric en les bobines de Helmholtz. El
coure es tracta del material més utilitzat per aquest propòsit deguda a la seva bona
conductivitat elèctrica.
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3- El camp magnètic màxim a generar en el simulador han de ser uns 100 µT (1
Gauss), sabent que el camp geomagnètic més gran existent té un valor d’uns 60
µT (0.6 Gauss). D’aquesta manera, s’obtindrà un marge de seguretat davant de
possibles anomalies que puguin aparèixer durant les proves.
4- Disseny d’un simulador capaç de generar un camp magnètic tridimensional (3
eixos), per tal d’oferir una simulació més real. Per tant, s’haurà de dissenyar tres
parells de bobines de Helmholtz, un per cada eix.
5- Utilització de materials no ferromagnètics o diamagnètics en la zona de treball per
evitar anomalies en el camp magnètic generat. Aquesta zona es tracta de l’espai
que hi ha en el mig entre els tres parells de bobines.
6- Aplicar la màxima ergonomia possible per tal de poder evitar incomoditats a
l’hora de treballar amb el dispositiu. Aquest aspecte imposarà uns requisits a
l’hora de fer el dimensionament del simulador, llavors s’haurà situar la zona de
treball en una localització còmode (col·locar-la en una alçada on es pugui
manipular-la sense haver de fer posicions antinaturals).
7- El simulador ha d’incorporar algun sistema com rodes per tal de poder-lo moure’l
lliurament pel laboratori. A més a més, d’un dispositiu bloquejador per tal
d’immobilitzar-lo durant els experiments.
8- El CubeSat ha d’estar col·locat sobre un mecanisme que pugui rotar segons l’eix
vertical amb la menor fricció possible. Aquest fet es per tal de poder simular la
gravetat zero en aquest eix de rotació determinat.
9- El circuit electrònic estarà limitat amb els dispositius disponibles que es troben en
el laboratori de PLATHON. En el subapartat corresponent, s’especificaran els
diferents components electrònics que s’utilitzaran.
10- El simulador de camp geomagnètic no ha de comportar grans dificultats en la
construcció d’aquest i els materials utilitzats han de ser de fàcil obtenció (centres
de bricolatge convencionals o ferreteries o subministraments industrials pel
particular). Aquest aspecte implica el fet de poder crear més d’un simulador sense
haver grans dificultats, per tal de poder realitzar més d’un experiment amb
diferents dispositius.
11- El cost econòmic ha de ser el més baix possible i fent ús de materials o
components amb bona qualitat per tal d’obtenir una bona eficàcia.
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4.2. Dimensionament de les bobines de Helmholtz
En aquest apartat, es procedirà amb l’explicació dels diferents càlculs aplicats per tal de
poder obtenir les dimensions de les bobines, el tipus de filament, el corrent necessari, etc.
Totes les expressions s’apliquen en unitats del Sistema Internacional, en cas contrari,
s’indicarà.
4.2.1. FORMULARI
En primer lloc, l’expressió principal que s’aplica es tracta d’una reformulació de la llei
de Biot-Savart per a una configuració circular (equació 7), per tal de poder calcular el
nombre d’espires N necessàries per tal de generar un camp magnètic B determinat
aplicant un corrent elèctric I i un radi de les bobines r determinats:
𝐵=

𝜇0 𝐼𝑁 8
𝑟 5√5

𝑁=

𝑟𝐵 5√5
𝜇0 𝐼 8

(7)

(12)

Pel càlcul de la longitud del filament de coure necessari per tal de poder fer N espires
d’una sola bobina, s’aplicarà la següent fórmula:
𝑙𝑓𝑖𝑙 = 2𝜋𝑟𝑁

(13)

Amb el valor obtingut amb l’anterior expressió, es podrà calcular la resistència elèctrica
del filament d’una bobina en funció de les resistivitat ρ i de la secció del filament S:
𝑙𝑓𝑖𝑙
(14)
𝑆
Llavors, amb la resistència calculada, es procedeix amb el càlcul de la potència generada
𝑅=𝜌

per una bobina aplicant l’efecte Joule:
𝑃𝑜𝑡 = 𝐼 2 𝑅

(15)

També, es pot calcular el voltatge necessari del parell de bobines aplicant la llei d’Ohm:
2𝑃𝑜𝑡
𝑉 = 2𝐼𝑅 =
= √2𝑃𝑜𝑡𝑅
(16)
𝐼
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Llavors, les anteriors expressions seran aplicades pel parell de bobines principals que es
tracten les de l’eix Z (Bz). Per tant, pel dimensionament de les de l’eix X i Y, es procedirà
de la següent manera (suposant que es desitja el mateix camp magnètic en els tres parells
de bobines de Helmholtz per un mateix corrent elèctric I):
𝐵𝑧 = 𝐵𝑥 = 𝐵𝑦
𝜇0 𝐼𝑁𝑦 8
𝜇0 𝐼𝑁𝑧 8
𝜇0 𝐼𝑁𝑥 8
=
=
𝑟𝑧 5√5
𝑟𝑥 5√5
𝑟𝑦 5√5
𝑁𝑦
𝑁𝑧
𝑁𝑥
=
=
𝑟𝑧
𝑟𝑥
𝑟𝑦

(17)

Amb l’anterior expressió es podrà calcular la quantitat d’espires i el radi de les bobines
dels altres eixos i aplicant les fórmules descrites anteriorment (equacions 13, 14, 15 i 16)
es pot obtenir els diferents valors necessaris del dimensionament del simulador per a cada
parella de bobines.
Llavors, la longitud del filament de coure total necessari es calcularà de la següent
manera:
𝑙 𝑇𝑂𝑇 = 2 ∗ (𝑙𝑧 + 𝑙𝑥 + 𝑙𝑦 )
(18)

Totes aquestes expressions estaran en funció de la intensitat de corrent elèctric (I) i de la
secció del filament de coure (S), concretament del radi d’aquest (rCu).
4.2.2. DADES
Aquelles dades que són constants es tracten de les següents:
•

Permeabilitat magnètica del buit o constant magnètica:
𝜇0 = 4𝜋 · 10−7

•

𝑇𝑚
𝐴

Resistivitat del coure a 20ºC – 25 ºC:
𝜌 = 1.7 · 10−8 Ω𝑚

•

Radi de les bobines principals (eix Z):
𝑟𝑧 = 0.5 𝑚 = 500 𝑚𝑚

•

Radi de les bobines secundàries (eix X):
𝑟𝑥 = 0.485 𝑚 = 485 𝑚𝑚
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Radi de les bobines terciàries (eix Y):
𝑟𝑧 = 0.515 𝑚 = 515 𝑚𝑚

•

Camp magnètic màxim a generar:
𝑟𝑧 = 100 𝜇𝑇 = 1 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠

Cal mencionar que els valors dels radis de les bobines es van obtenir d’un predisseny que
es va realitzar durant la recerca d’informació, a més a més, aquests valors estan
relacionats amb l’ergonomia del simulador de camp magnètic terrestre.
Tal com es menciona anteriorment, les dues pròximes dades (I i rCu) són variables i els
seus valors estaran compresos dins d’uns determinats rangs. Els valors del corrent elèctric
depenen de la font d’alimentació que es disposa en el laboratori de PLATHON (en
l’apartat de disseny electrònic, s’explicarà en detall aquesta font), mentre que els del radi
del filament de coure es tracten de les dimensions comercials que es poden comprar.
•

Intensitat del corrent elèctric:
𝐼 = [0.25 − 2] 𝐴

•

Radi del filament de coure:
𝑟𝐶𝑢 = [0.25 − 0.5] 𝑚𝑚

4.2.3. TAULA RESUM I RESULTATS
Per tal de poder seleccionar les dimensions més idònies, a continuació, es disposa d’una
taula on es podrà observar els resultats obtinguts després d’aplicar totes les expressions
anteriors. A més a més, s’inclouran unes columnes relacionades amb el filament de coure
per tal de seleccionar el més idoni segons el seu cost econòmic (els preus d’aquests es
localitzen en la pàgina web de RS Components).
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2

1

0.75

1

1.2

[A]

I

0.375

0.25

0.25

0.25

[mm]

rCu

56

56

75

56

47

37

55

55

73

55

46

29

40

58

58

76

58

49

87,92

119,32

175,84

175,84

235,5

175,84

147,58

[m]

lfil-z

87,92

116,18

172,7

172,7

229,22

172,7

144,44

[m]

lfil-x

91,06

125,6

182,12

182,12

238,64

182,12

153,86

[m]

lfil-y

3,4

4,6

3,8

6,8

20,4

15,2

12,8

[Ω]

Rz

13,6

10,3

3,8

6,8

11,5

15,2

18,4

[W]

Pz

13,6

13,8

7,6

13,5

30,6

30,5

30,7

[V]

Vz

533,8

722,2

1061,32

1061,32

1406,72

1061,32

891,76

99

99

56

99

221

221

221

carret [m]

Longitud

6

8

19

11

7

5

5

necessària

Quantitat

18,04

18,04

18,04

18,04

19,05

19,05

19,05

[€]

unitari

Preu

108,24

144,32

342,76

198,44

133,35

95,25

95,25

[€]

total

Preu
lTOT [m]

3
1
0.5
38

28

Ny

4
1
0.375
28

Nx

5
1.5
0.375

Nz

6
2

Cas

7

Taula 3:Resultats dimensionament bobines de Helmholtz
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Observant l’anterior taula de resultats dels càlculs aplicats, es pot arribar a les següents
conclusions:
Si per un mateix valor de radi del filament de coure i es varia el corrent elèctric, quan
aquest augmenta, es produeix una reducció de la quantitat d’espires necessàries (tant en
els casos 1, 2, 3 i en els 4, 6 i 7) i, alhora, també es disminueix la quantitat de coure i,
conseqüentment, el seu cost econòmic; ment. Tot i així, la potència consumida pateix un
augment, i, observant els casos 1, 2 i 3 per separats dels 4, 6 i 7, el voltatge necessari no
pateix grans variacions.
Per l’altra banda, si es manté el valor del corrent elèctric i es varia el del radi del filament,
quan aquest augmenta, la resistència elèctrica es disminueix degut a l’augment de secció
del conductor i, com a conseqüència, es requereix de menys voltatge i consumeix menys
potència. Tot i així, tant la quantitat de coure i d’espires com el seu cost econòmic no
pateixen variacions.
Finalment, els casos més favorables segons els resultats obtinguts es tracten del 1, 2 i 7,
deguda a la menor presència de coure i, per tant, del menor cost econòmic. Tot i així, el
cas més idoni i adequat pel simulador de camp magnètic d’aquest estudi es tracta del
número 7. Tot i que aquest cas tingui un preu econòmic un mica més elevat que en els
altres dos, la potència consumida i el voltatge necessari en el cas 7 són gairebé la meitat
als dels casos 1 i 2. Aquest fet implica un menor escalfament del coure per culpa de
l’efecte Joule i la necessitat d’una font d’alimentació que proporcioni un voltatge més
baix.
De cara al disseny i la construcció del simulador, és molt preferible que sobri filament de
coure per si sorgeix alguna incidència a l’hora d’enrotllar el conductor per crear les
bobines de Helmholtz. En el cas seleccionat, es disposarà d’uns 60 metres de fil de coure
sobrant.
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4.3. Disseny mecànic
A continuació, es procedirà amb la descripció detallada de cadascuna de les parts de
l’estructura del simulador de camp geomagnètic. Per tal de comprendre amb més facilitat
la següent informació, els plànols del simulador es localitzen en l’apèndix d’aquesta
memòria.
4.3.1. INSPIRACIÓ
El disseny aplicat esta basat en el simulador que hi ha existent en el NanoSat Lab, aquesta
institució es tracta d’un laboratori d’experimentació amb CubeSats localitzat a
l’ETSECCPB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeries de Camins, Canals i Ports de
Barcelona) de la UPC. El dispositiu que disposen fou dissenyat i construït per l’empresa
Serviciencia, S.L.U. [15] [16]
Tot i que les dimensions i l’estructura d’aquest simulador seran similars a les que es
dissenyaran en aquest projecte, les capacitats que poden oferir cadascun d’ells seran
diferents. El del NanoSat Lab pot generar camps magnètics fins als 8 Gauss, mentre que
el dissenyat en aquest estudi només oferirà camps magnètics màxims d’1 Gauss. [15]

Il·lustració 19: Simulador de camp geomagnètic del
NanoSat Llab
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4.3.2. EL CONJUNT
Els plànols SimMag – 01 i SimMag – 02 localitzats en l’apèndix A descriuen les
dimensions del conjunt, a més a més’ d’una sèrie de vistes isomètriques per tal de captar
visualment el disseny proposat.
Llavors, per tal de poder facilitar la descripció del simulador, les peces que el formen han
sigut dividides en tres classes: les que formen part de les bobines de Helmholtz, les de
l’Air Bearing i les de l’estructura.
A continuació, es procedirà amb una explicació detallada de cadascuna de les peces que
hi ha implicades en les respectives parts, a més a més de descriure els seus propòsits i els
materials a utilitzar.
Per tal de determinar amb claredat les diferents parts del simulador observi la següent
imatge o el plànol SimMag - 03 de l’apèndix A.

Anelles

Elements
estructurals

Air Bearing

Il·lustració 20: Renderitzat del simulador dissenyat
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➢ BOBINES DE HELMHOLTZ
Les parts que formaran part de les bobines són les anomenades anelles, les quals actuaran
com a suport per tal d’enrotllar-hi el filament de coure al voltant d’aquestes.
El material utilitzat per aquestes parts es tracten de barres d’alumini amb un perfil en
forma d’U (la U es col·loca de manera que “miri” cap a l’exterior del cercle) amb unes
dimensions d’uns 10 x 10 x 1,5 mm i que han estat doblegades fins formar el cercle amb
el radi calculat en l’apartat de dimensionament d’aquestes bobines.
Poden observar amb detall en els plànols SimMag - 04, SimMag - 05 i SimMag - 06 que
es localitzen en els apèndixs A.

Il·lustració 21: Barra
alumini amb perfil U

Il·lustració 22:
perfil U anelles

Dimensions

Cal mencionar que es farà servir l’alumini deguda a la seva característica paramagnètica,
és a dir, es produeix una atracció magnètica si s’apliquen camps molt elevats, cosa que
no provocarà cap problema en el simulador dissenyat, ja que els valors del camp són molt
baixos.
Aquestes anelles es poden obtenir mitjançant empreses especialitzades en el doblegat de
perfils d’alumini.
Un aspecte a destacar sobre la construcció de les bobines de Helmholtz utilitzant aquestes
anelles es tracta de l’anomenat factor d’apilament. Aquest factor és un percentatge que
indica la secció que ocupen les espires de coure en la zona on es col·loca el conductor.

Zona lliure

Zona ocupada

Il·lustració 23:Factor d'apilament bobines
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Aquest factor es calcula aplicant la següent expressió:
𝑓. 𝑎𝑝𝑖𝑙. =

𝑓. 𝑎𝑝𝑖𝑙. =

𝑆𝐶𝑢
· 100
𝑆𝐴𝑙

(19)

7 · 2,73
· 100 = 32,2%
7 · 8,5

Per tant, el filament de coure enrotllat dins de la U de les anelles ocuparan un mica més
del 32% de l’espai disponible en el pitjor dels casos, és a dir, en les bobines on hi hauran
29 espires. Per aquesta raó, la quantitat d’espires, el radi del conductor i les dimensions
del perfil d’alumini són adequats en el cas del factor d’apilament.
➢ L’AIR BEARING:
Les peces que hi formen part es troben al mig del simulador i es tracten dels components
que formen part del sistema que subjecten el CubeSat, perquè no es bellugui durant les
proves de control i, també, s’encarreguen de simular la gravetat zero.
En el plànol SimMag – 07 de l’apèndix A hi trobarà les dimensions de l’espai màxim que
ocuparà aquest subconjunt.

Il·lustració 24: Renderitzat subconjunt Air
Bearing
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El mecanisme per simular la gravetat zero que s’aplicarà es tractarà d’un Air Bearing,
que, tal com es tradueix, es tracta d’un “rodament d’aire”. El principi de funcionament
d’aquest dispositiu es tracta de la creació d’una pel·lícula fina d’aire pressuritzat entre
dues superfícies de manera que es crea un suport de càrregues amb baixa fricció entre les
dues cares.

Il·lustració 25: Exemple d'Air Bearing

Llavors, aplicant aquest sistema en el simulador dissenyat, els dos components
encarregats de generar l’Air Bearing són: el Conexionat Air Bearing i la Ròtula Air
Bearing. Observi en el llistat d’especejament d’aquesta part en el plànol SimMag - 08 de
l’apèndix A.
La peça Conexionat disposa d’un ràcord d’entrada d’aire en el qual es connectarà un
compressor d’aire que disposa PLATHON en el seu laboratori. Llavors, l’aire entrarà a
través d’aquest orifici i sortirà per uns forats d’uns 2 mm de diàmetre localitzats en la part
superior de l’anterior peça. Aquest aire formarà la pel·lícula entre les superfícies
esfèriques de les peces Ròtula i Conexionat de manera que es podrà simular la gravetat
zero.

Ròtula

Conexionat

Ràcord
d’entrada aire
Il·lustració 26: Air Bearing del simulador magnètic
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Un altre aspecte a destacar dins del subconjunt Air Bearing es tracten d’uns pesos
col·locats en la peça Placa Air Bearing. La seva principal funció es tracta de poder
equilibrar la ròtula fins que el CubeSat es trobi completament recte. Tot i així, gràcies a
la forma esfèrica de la peça Ròtula i amb l’ajuda dels pesos es pot realitzar experiments
on els nanosatèl·lits es trobin en inclinacions determinades.

Il·lustració 27: Inclinació de l'Air Bearing

La inclinació màxima que es pot aplicar és d’aproximadament uns 45º respecte la vertical.
La resta de components que formen part d’aquest subconjunt es poden localitzar en el
plànol SigMag – 08 on hi ha un llistat d’especejament amb la marca, quantitat, material i
norma aplicada. A més a més, podrà trobar els plànols de les peces seguint el número de
la marca en l’apèndix A.
Cal mencionar que la majoria d’aquests components es poden obtenir en centres de
bricolatge convencionals, exceptuant les peces 4, 5, 6, 8 i 12. Aquestes últimes s’obtenen
a partir d’una impressora 3D deguda a la complexitat de les formes desitjades. El material
utilitzat en la impressió és l’anomenat HP PA12CB. Podrà localitzar les característiques
d’aquest material en l’apèndix E.
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➢ ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS
Les peces que formen part d’aquesta classe es tracten d’aquelles que constituiran
l’estructura mecànica del simulador. Aquesta estructura inclou aquelles parts
encarregades de subjectar les anelles de les bobines de Helmholtz en les posicions
requerides, també les encarregades de poder moure o immobilitzar el simulador.
Totes aquestes peces només tenen una funcionalitat purament estructural i no disposen de
cap complexitat determinada per tal de crear-les. Tot i així, les peces 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 i 33 es fabriquen mitjançant impressió 3D fent ús del mateix material
mencionat anteriorment (HP PA12CB), degudes, tal com succeeix amb algunes de les de
l’Air Bearing, a les seves formes.
Observi en els plànols SimMag – 09 i SimMag 10 per tal de conèixer les dimensions de
l’estructura i el llistat d’especejament d’aquesta.

Il·lustració 28: Estructura del simulador
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4.4. Disseny electrònic
En aquest apartat es detallarà el circuit electrònic que s’aplicarà per tal de poder generar
camps magnètics amb una intensitat determinada tant siguin positius com negatius. A més
a més, es descriuran els diferents components que s’utilitzaran on, també, es mencionaran
les limitacions més destacades de cadascun d’aquests. Posteriorment, es descriurà
l’algoritme que s’aplicarà per tal de poder modificar el camp magnètic, aquest incorporarà
un codi Arduino el que es podrà localitzar a l’apèndix. Finalment, s’explicarà la prova
realitzada per tal de comprovar el funcionament del codi amb un circuit que simularia el
del simulador de camp magnètic terrestre.
Cal mencionar que totes les fitxes tècniques (Datasheets) de cada component es localitzen
en l’apèndix B que per tal de poder obtenir informació més detallada i tècnica d’aquests.
4.4.1. EL CIRCUIT ELECTRÒNIC
El circuit es localitzarà sobre la taula i estarà format per una font de tensió que pugui
proporcionar el voltatge necessari per alimentar a les 3 bobines de Helmholtz, 3 ponts H
L298N (un per cada parella de bobines), una placa BluePill (STM32) que s’encarregarà
de rebre el codi Arduino i gestionaria una sèrie d’entrades i sortides que es mencionaran
posteriorment, i les bobines de Helmholtz dissenyades anteriorment. Aquest circuit es
pot observar esquemàticament en la següent il·lustració.
EIX X

EIX Y

EIX Z

Il·lustració 29:Esquema circuit electrònic simulador
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Font de tensió FA-665B: encarregada de proporcionar la tensió necessària per
generar el camp magnètic requerit. Aquesta font és capaç de subministrar tensions
entre 0 – 30 V amb un corrent entre 0 – 5 A. Segons els càlculs del
dimensionament de les bobines, es requereixen d’uns 13,6 V en total, però és
subministraran uns 15 V, d’aquesta manera es deixa un marge de seguretat davant
de possibles pèrdues. A més a més, cada parella consumirà uns 2 A de corrent
elèctric, per tant es col·locaran dues fonts FA – 665B en paral·lel per tal de poder
subministrar aquests 2 A en les tres parelles de bobines

Il·lustració 30: Font FA - 665B

•

Pont H L298N: aquest dispositiu provocarà el canvi de sentit del corrent elèctric
mitjançant la introducció d’unes variables lògiques. Per tant, aquest mòdul
permetrà generar els camps magnètics negatius (sentit contrari). A més a més, es
podrà controlar la quantitat de voltatge en la sortida i, conseqüentment, la
intensitat del camp magnètic. Aquest control es realitzarà mitjançant una senyal
PWM generada per la Blue Pill.

Il·lustració 32: Esquema elèctric L298N
Il·lustració 31: Pont H L298N
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Placa Blue Pill (STM32): encarregada de controlar les diferents variables
d’entrada i sortida per generar el camp magnètic. A més a més, ha de generar la
senyal PWM per tal de poder variar la intensitat d’aquest camp. La seva
programació és compatible amb el llenguatge Arduino.
Aquesta placa estarà alimentada mitjançant la connexió amb un ordinador a través
d’un cable Micro USB, ja que s’haurà de fer ús del seu Serial Port per tal de poder
introduir el camp magnètic generat en els 3 eixos.

Il·lustració 34: Blue Pill STM32

Il·lustració 34: Pin-out Blue Pill

4.4.2. EL CODI
Tal com s’ha mencionat anteriorment, s’introduirà un codi Arduino en la Blue Pill, aquest
ha de permetre modificar el camp magnètic del simulador mitjançant la introducció de 3
valors, un per cada eix. El missatge amb aquests valors s’enviaran a través del Serial Port
i ha de tenir el següent format:
(-)X.XX;(-)Y.YY;(-)Z.ZZ o (-)X,XX;(-)Y,YY;(-)Z,ZZ
Cada valor contindrà un guió, si es negatiu, o res, si es positiu; un número de tres xifres,
1 enter i 2 decimals, es pot utilitzar punt o com per diferenciar-los (el codi es capaç
d’acceptar els dos signes) i, finalment, cada valor estarà separat per un punt i coma.
Cal mencionar que el camp magnètic ha de ser introduït en Gauss.
Llavors, un cop introduït els valors de camp magnètic, el codi calcularà el voltatge
necessari i amb aquest valor es calcularà el cicle de treball de la senyal PWM per tal de
generar el camp magnètic desitjat.
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Aquest codi, anomenat SimMag_Codi_BluePill, es pot localitzar en l’apèndix B.
Per tal de comprovar que l’anterior codi funciona, es va realitzar una prova amb uns
motors CC, els quals simularien les bobines de Helmholtz, i es va provar que funcionava
tant el canvi de sentit com la velocitat de gir. Tot i així, es va haver d’adaptar el codi per
aquesta prova el qual és l’anomenat SimMag_Prova_Motors localitzat en l’apèndix B.

Il·lustració 35:Prova Codi Blue Pill amb motors CC

Els resultats obtinguts van ser satisfactoris, tant el canvi de sentit com el de la velocitat
de gir es van poder controlar amb la introducció dels valors amb el format de missatge
descrit anteriorment. Per tant, el codi aplicat en el simulador, en un principi, també
funcionaria, ja que no hi ha grans variacions en la programació respecte a la aplicada amb
els motors de corrent continua, la principal diferència es troba en la obtenció del valor de
la senyal PWM.
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Capítol 5. PRESSUPOST ORIENTATIU
En el següent capítol es presentarà el pressupost orientatiu d’aquest simulador de camp
magnètic. També, es realitzarà una comparació amb el cost econòmic del simulador del
NanoSat Lab de l’empresa ServiCiencia S.L.M. [15] [16]
(OBSERVI LA SEGÜENT PÀGINA)
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Taula 4: Pressupost orientatiu simulador
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El cost orientatiu per a la construcció del simulador de camp geomagnètic per a la prova
del control d’actitud dels CubeSats tindria un valor d’uns 1065 euros. Mentre que el cost
del simulador construït per l’empresa ServiCiencia, S.L.M té un valor d’uns 8000 euros.
Per tant, això suposa una reducció d’aproximadament d’un 87%, tot i que les prestacions
d’ambdós dispositius no són iguals, però pel propòsit de PLATHON el simulador
dissenyat en aquest estudi és l’adequat. [16]
Pot observar amb detall els preus del simulador de ServiCiencia, S.L.M en l’apèndix C.
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Capítol 6. CONCLUSIONS
Els resultats obtinguts durant el disseny del simulador de camp magnètic terrestre per les
proves de control d’actitud dels CubeSats han sigut satisfactoris. El projecte compleix
amb cadascun dels requeriments analitzats per tal de dur un bon funcionament d’aquest
dispositiu amb el menor d’errors possibles i sempre respectant les limitacions que hi ha
presents.
A més a més, el projecte s’ha realitzat de manera que es pugui dur a terme la construcció
d’aquest dispositiu amb el menor d’inoportunitats que puguin aparèixer, tot i així no es
descarten aquestes, però sempre es poden realitzar modificar en alguns aspectes del
mecanisme, ja que aquest és flexible i es pot adaptar a les circumstàncies requerides.
Algunes de les parts on puguin aparèixer inoportunitats es troba en la programació del
simulador, ja que no s’ha pogut realitzar proves per comprovar el bon funcionament del
codi Arduino.
Quant en l’aspecte econòmic, el resultat obtingut és l’adequat, ja que s’ha pogut dissenyar
un simulador que compleix amb els aspectes demanats i suposa una reducció d’un 87%
del cost respecte al simulador situat al NanoSat Lab, encara que les capacitats de cadascun
d’ells siguin diferents.
Finalment, tot i que l’estudi realitzat en el disseny d’aquest dispositiu compleix amb
cadascun dels requisits i desitjos tant del grup PLATHON com del sistema que s’ha
d’aplicar, sempre hi ha un marge de millora. Alguns aspectes a millorar seria el pressupost
total del projecte en el qual es podria reduir-lo o, també, millorar la programació del
simulador per tal de poder introduir els valors del camp magnètic d’una manera més
còmode i atractiva.
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Il·lustració 36:Resultats finals
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Apèndix A – PLÀNOLS
(OBSERVI LA SEGÜENT PÀGINA)
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Disseny d’un simulador de camp magnètic terrestre en òrbites
LEO per proves de control d’actitud amb prototip CubeSat

Apèndix B – CODIS ARDUINO
SimMag_Codi_BluePill
//------------------------------------------------------------//DEFINICIÓ PORTS DE LA BLUEPILL (BLUEPILL PORTS DEFINITION)
//Pont H nº1 (H Bridge nº1)
#define enA PA0
#define in1 PA1
#define in2 PA2
#define enB PA3
#define in3 PA4
#define in4 PA5
//Pont H nº2 (H Bridge nº2)
#define enC PA6
#define in5 PA7
#define in6 PB0
//------------------------------------------------------------//DECLARACIÓ DE VARIABLES (VARIABLE'S DECLARATION)
//Variables relacionades amb els valors dels eixos (Variables related
values' from axis)
float eixX_MAG=0;
float eixY_MAG=0;
float eixZ_MAG=0;
float eixX_AUX=0;
float eixY_AUX=0;
float eixZ_AUX=0;
float eixX_CURRENT=0;
float eixY_CURRENT=0;
float eixZ_CURRENT=0;
float eixX_VOLT=0;
float eixY_VOLT=0;
float eixZ_VOLT=0;
float eixX_DUTY=0;
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float eixY_DUTY=0;
float eixZ_DUTY=0;
float eixX_PWM=0;
float eixY_PWM=0;
float eixZ_PWM=0;
bool eixX_NEG=false;
bool eixY_NEG=false;
bool eixZ_NEG=false;
//Variables auxiliars (Auxilary variables)
int dataReal=0;
int dataDecimal=0;
long dataPow=1;
bool negatiu=false;
bool decimal = false;
int eix = 0;
bool Missatge_CHECK = true;
//-----------------------------------------------------------//PROGRAMACIÓ DE LA BLUEPILL (BLUEPILL PROGRAMMATION)
void setup() {
// Declaració d'entrades i sortides de la Bluepill (Declaration of
inputs and outputs of Bluepill)
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(enC, OUTPUT);
pinMode(in5, OUTPUT);
pinMode(in6, OUTPUT);
//Posada a zero de les sortides (Reset of outputs)
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,LOW);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,LOW);
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digitalWrite(in5,LOW);
digitalWrite(in6,LOW);
//Posada en marxa del Serial (Serial engage)
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// Ús del mètode naive per llegir els missatges d'entrada (Use of
naive methode for reading of input messages)
char incomingChar = Serial.read();
if (incomingChar == '-'){
negatiu = true;
}
else if (incomingChar == '.' && incomingChar == ','){
decimal = true;
}
else if (incomingChar >= '0' && incomingChar <= '9'){
if (decimal == false){
dataReal = (dataReal * 10) + (incomingChar - '0');
}
else{
dataDecimal = (dataDecimal * 10) + (incomingChar - '0');
dataPow *= 10;
}
}
else if (incomingChar == ';'){
eix++;
if (eix == 1){
eixX_MAG = (float) dataReal + (float) dataDecimal / dataPow;
eixX_AUX = eixX_MAG;
eixX_AUX = negatiu ? -eixX_AUX : eixX_AUX;
if (negatiu == true){
eixX_NEG = true;
negatiu = false;
}
}
else if (eix == 2){
eixY_MAG = (float) dataReal + (float) dataDecimal / dataPow;
eixY_AUX = eixX_MAG;
eixY_AUX = negatiu ? -eixY_AUX : eixY_AUX;
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if (negatiu == true){
eixY_NEG = true;
negatiu = false;
}
eix = 0;
}
negatiu = false;
decimal = false;
dataReal = 0;
dataDecimal = 0;
dataPow = 1;
}
else if (incoming Char != '-' && incomingChar != ',' && incomingChar
!= ';' && incomingChar != '\n' && incomingChar < '0' && incomingChar >
'9'){
Missatge_CHECK = false;
}
else if (incomingChar == '\n'){l
eixZ_MAG = (float) dataReal + (float) dataDecimal / dataPow;
eixZ_AUX = eixZ_MAG;
eixZ_AUX = negatiu ? -eixZ_AUX : eixZ_AUX;
if (negatiu == true) eixZ_NEG = true;
negatiu = false;
decimal = false;
dataReal= 0;
dataDecimal = 0;
dataPow = 1;
eix = 0;
if (Missatge_CHECK == true){
Serial.print("Camp magnètic X = ");
Serial.print(eixX_AUX);
Serial.print("Camp magnètic Y = ");
Serial.print(eixY_AUX);
Serial.print("Camp magnètic Z = ");
Serial.print(eixZ_AUX);
if (eixX_NEG == false){
digitalWrite(in1,HIGH);
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digitalWrite(in2, LOW);
}
else {
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,HIGH);
}
if (eixY_NEG == false){
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
}
else {
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,HIGH);
}
if (eixZ_NEG == false){
digitalWrite(in5,HIGH);
digitalWrite(in6, LOW);
}
else {
digitalWrite(in5,LOW);
digitalWrite(in6,HIGH);
}
Serial.println("ESTAT ENTRADES PONT H:");
if (in1 == HIGH) Serial.println("in1=HIGH");
else Serial.println ("in1=LOW");
if (in2== HIGH) Serial.println("in2 = HIGH");
else Serial.println ("in2 =LOW");
if (in3 == HIGH) Serial.println("in3=HIGH");
else Serial.println ("in3=LOW");
if (in4== HIGH) Serial.println("in4 = HIGH");
else Serial.println ("in4 =LOW");
if (in5 == HIGH) Serial.println("in5=HIGH");
else Serial.println ("in5=LOW");
if (in6== HIGH) Serial.println("in6 = HIGH");
else Serial.println ("in6 =LOW");
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// Càlcul del corrent necessàri per genere el camp magnètic demanat
(Calculation of the needed current in order to create the required
magnetic field)
eixX_CURRENT = 9929.73 * eixX_MAG;
eixY_CURRENT = 9806.96 * eixY_MAG;
eixZ_CURRENT = 9874.94 * eixZ_MAG;
//Càlcul del voltatge necessàri per generar el corrent demanat
(Calculation of the necessary voltage to genearate the required
current)
eixX_VOLT = 13.54 * eixX_CURRENT;
eixY_VOLT = 12.9 * eixY_CURRENT;
eixZ_VOLT = 14.44 * eixZ_CURRENT;
//Càlcul del cicle de treball del senyal PWM (Calculation of the duty
cycle from the PWM signal)
eixX_DUTY = eixX_VOLT/15;
eixY_DUTY = eixY_VOLT/15;
eixZ_DUTY = eixZ_VOLT/15;
//Càlcul de la quantitat de bits per generar el senyal PWM
(Calculation of the quantity of bits to generate the PWM signal)
eixX_PWM = eixX_VOLT * 255;
eixY_PWM = eixY_VOLT * 255;
eixZ_PWM = eixZ_VOLT * 255;
//Sortida de bits per eix (Exit of bits for each axis)
analogWrite(enA, eixX_PWM);
delay(100);
analogWrite(enB, eixY_PWM);
delay(100);
analogWrite(enC, eixZ_PWM);
delay(100);
//Posada en zero totes les variables dels eixos (Reset of whole
variables realted the axis)
float eixX_MAG=0;
float eixY_MAG=0;
float eixZ_MAG=0;
float eixX_AUX=0;
float eixY_AUX=0;

75

APÈNDIXS

Disseny d’un simulador de camp magnètic terrestre en òrbites
LEO per proves de control d’actitud amb prototip CubeSat

float eixZ_AUX=0;
float eixX_CURRENT=0;
float eixY_CURRENT=0;
float eixZ_CURRENT=0;
float eixX_VOLT=0;
float eixY_VOLT=0;
float eixZ_VOLT=0;
float eixX_DUTY=0;
float eixY_DUTY=0;
float eixZ_DUTY=0;
float eixX_PWM=0;
float eixY_PWM=0;
float eixZ_PWM=0;
bool eixX_NEG=false;
bool eixY_NEG=false;
bool eixZ_NEG=false;
Serial.println ("Camps magnètics nous introduïts");
}
else{
Serial.println("Format del missatge incorrecte");
Missatge_CHECK = true;
float eixX_MAG=0;
float eixY_MAG=0;
float eixZ_MAG=0;
float eixX_AUX=0;
float eixY_AUX=0;
float eixZ_AUX=0;
float eixX_CURRENT=0;
float eixY_CURRENT=0;
float eixZ_CURRENT=0;
float eixX_VOLT=0;
float eixY_VOLT=0;
float eixZ_VOLT=0;
float eixX_DUTY=0;
float eixY_DUTY=0;
float eixZ_DUTY=0;
float eixX_PWM=0;
float eixY_PWM=0;
float eixZ_PWM=0;
bool eixX_NEG=false;
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bool eixZ_NEG=false;
}
}
}

SimMag_Prova_Motors
#define enA PA3
#define in1 PA4
#define in2 PA5
#define enB PA0
#define in3 PA1
#define in4 PA2
#define enC PA6
#define in5 PA7
#define in6 PB0
#define DEBUG(a) Serial.println(a);
float ejeSerialX=0;
float ejeSerialY=0;
float ejeSerialZ=0;
float ejeX=0;
float ejeY=0;
float ejeZ=0;
float ejeXOut=0;
float DutyCicleX=0;
float ejeYOut=0;
float DutyCicleY=0;
float ejeZOut=0;
float DutyCicleZ=0;
int dataReal=0;
int dataDecimal=0;
long dataPow=1;
bool negatiu=false;
bool decimal=false;
bool ejeXneg=false;
bool ejeYneg=false;
bool ejeZneg=false;
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int eje=0;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(enC, OUTPUT);
pinMode(in5, OUTPUT);
pinMode(in6, OUTPUT);
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,LOW);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,LOW);
digitalWrite(in5,LOW);
digitalWrite(in6,LOW);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
char incomingChar=Serial.read();
if(incomingChar=='-'){
negatiu=true;
}
else if (incomingChar=='.' || incomingChar==','){
decimal=true;
}
else if (incomingChar>='0' && incomingChar<='9'){
if (decimal==false){
dataReal=(dataReal * 10)+(incomingChar - '0');
}
else{
dataDecimal=(dataDecimal * 10) + (incomingChar - '0');
dataPow*=10;
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}
}
else if (incomingChar==';'){
eje++;
if (eje==1){
ejeSerialX=(float)dataReal+(float)dataDecimal/dataPow;
ejeX = ejeSerialX;
ejeX = negatiu ? -ejeX : ejeX;
if (negatiu == true) {
ejeXneg = true;
negatiu=false;
}
}
else if(eje==2){
ejeSerialY=(float)dataReal+(float)dataDecimal/dataPow;
ejeY = ejeSerialY;
ejeY = negatiu ? -ejeY : ejeY;
if (negatiu == true) {
ejeYneg = true;
negatiu=false;
}
eje=0;
}
negatiu=false;
decimal=false;
dataReal=0;
dataDecimal=0;
dataPow=1;
}
else if (incomingChar=='\n'){
ejeSerialZ=(float)dataReal+(float)dataDecimal/dataPow;
ejeZ = ejeSerialZ;
ejeZ = negatiu ? -ejeZ : ejeZ;
if (negatiu == true) ejeZneg = true;
negatiu=false;
decimal=false;
dataReal=0;
dataDecimal=0;
dataPow=1;
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eje=0;
Serial.print("Eje X = ");
Serial.println(ejeX);
Serial.print("Eje Y = ");
Serial.println(ejeY);
Serial.print("Eje Z = ");
Serial.println(ejeZ);
if (ejeXneg == false){
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
}
else {
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,HIGH);
}
if (ejeYneg == false){
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
}
else {
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,HIGH);
}
if (ejeZneg == false){
digitalWrite(in5,HIGH);
digitalWrite(in6, LOW);
}
else {
digitalWrite(in5,LOW);
digitalWrite(in6,HIGH);
}
if (in1 == HIGH) Serial.println("in1=HIGH");
else Serial.println ("in1=LOW");
if (in2== HIGH) Serial.println("in2 = HIGH");
else Serial.println ("in2 =LOW");
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if (in3 == HIGH) Serial.println("in3=HIGH");
else Serial.println ("in3=LOW");
if (in4== HIGH) Serial.println("in4 = HIGH");
else Serial.println ("in4 =LOW");
if (in5 == HIGH) Serial.println("in5=HIGH");
else Serial.println ("in5=LOW");
if (in6== HIGH) Serial.println("in6 = HIGH");
else Serial.println ("in6 =LOW");
DutyCicleX=ejeSerialX/5;
ejeXOut=DutyCicleX*255;
Serial.println(ejeXOut);
analogWrite(enA,ejeXOut);
delay(500);
DutyCicleY=ejeSerialY/5;
ejeYOut=DutyCicleY*255;
Serial.println(ejeYOut);
analogWrite(enB,ejeYOut);
delay(500);
DutyCicleZ=ejeSerialZ/5;
ejeZOut=DutyCicleZ*255;
Serial.println(ejeZOut);
analogWrite(enC,ejeZOut);
delay(500);
ejeXOut=0;
ejeYOut=0;
ejeZOut=0;
ejeXneg=false;
ejeYneg=false;
ejeZneg=false;
Serial.println("Datos introducidos");
}
}
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•
•

Los precios son en Euro (€) y “Franco de Fábrica” (Ex Works). No incluyen los
gastos de transporte ni el IVA 21% (si fuera aplicable).
Estos precios para 2021 pueden ser modificados antes de fin de año.

Tipo

Descripción

Precio (€)

BM4-2000-3-A - cuadradas, de 2 m, del tipo de Merritt con 4 bobinas por eje
Suministrado desmontado, para ser montado por el Cliente. Embalado en una caja paletizada.
Su transporte debería ser de superficie, en camión o barco.
BM4-2000-3-A
Conjunto en tres ejes: X, Y y Z (3D).
41.000
Por favor, consúltennos para artículos opcionales, como suelo elevado, soporte para DUT, etc.
Familias BHC2000-A y BHC2000-B (2 m, cuadradas)
Suministradas desmontadas; a montar por el cliente. Incluye embalaje en caja de madera paletizada.
El transporte debería ser de superficie, por camión o barco.
BHC2000-3-A
Conjunto de tres ejes: X, Y, Z.
18.682
BHC2000-2A-A

Conjunto de dos ejes: X, Y.

13.915

BHC2000-2B-A

Conjunto de dos ejes: X, Z.

13.189

BHC2000-1A-A

Conjunto de un eje: Y (puede ser instalado vertical u horizontal).

BHC2000-3-B

Conjunto de tres ejes: X, Y, Z.

15.912

BHC2000-2A-B

Conjunto de dos ejes: X, Y.

11.737

BHC2000-2B-B

Conjunto de dos ejes: X, Z.

11.253

BHC2000-1A-B

Conjunto de un eje: Y (puede ser instalado vertical u horizontal).

7.865

7.018

Accesorios opcionales
BHC2000-DUTST-1

Soporte de altura variable para dispositivo bajo prueba (DUT).

3.200

BHC2000-F-A

Módulo A para suelo elevado.

647

BHC2000-F-B

Módulo B para suelo elevado.

290

Familias BH1300-A y BH1300-C - Suministradas montadas, listas para funcionar
Incluyendo embalaje en una caja de madera paletizada.
Nota importante: La forma de envío deberá ser analizada para cada destino, ya que debido a las
dimensiones de la caja podría no ser posible despacharla por vía aérea.
Los conjuntos de bobinas BH1300-A y BH1300-C son idénticos, excepto en sus bobinados y en las
especificaciones eléctricas. La versión "C" es adecuada para CA hasta aproximadamente 100 Hz.
BH1300-3-A/C
Conjunto de tres ejes: X, Y, Z.
6.963
BH1300-2A-A/C

Conjunto de dos ejes: X, Y.

5.401

BH1300-2B-A/C

Conjunto de dos ejes: X, Z.

5.269

BH1300-1A-A/C

Conjunto de un eje: X.

3.333

BH1300-1B-A/C
Conjunto de un eje: Z.
3.223
Familia BH1300-A y BH1300-C - Suministradas desmontadas; a montar por el cliente
Incluyendo embalaje en una caja de madera paletizada.
BH1300-3-A/C
Conjunto de tres ejes: X, Y, Z.
7.293
BH1300-2A-A/C

Conjunto de dos ejes: X, Y.

5.731

BH1300-2B-A/C

Conjunto de dos ejes: X, Z.

5.599

BH1300-1A-A/C

Conjunto de un eje: X.

3.663

BH1300-1B-A/C

Conjunto de un eje: Z.

3.553
Continúa en pág. 2 Æ
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PBH1300-P1

Familias BH1300-x-x - Accesorios opcionales
Peana no magnética, con pies de altura ajustable.

PBH1300-R1

Peana no magnética, con ruedas con bloqueo.

1.155

BH1300-DUTST-1

Soporte de altura variable para Dispositivo Bajo Prueba (DBP/DUT)

2.750

968

Familia BH600-B (embalaje en caja de madera incluido)
BH600-3-B

Conjunto de tres ejes: X, Y, Z.

3.454

BH600-2A-B

Conjunto de dos ejes: X, Y.

2.464

BH600-2B-B

Conjunto de dos ejes: X, Z.

2.200

BH600-1A-B

Conjunto de un eje: X.

1.716

BH600-1B-B

Conjunto de un eje: Z.

1.650

BH600-DUTST-1

Soporte opcional de altura variable para dispositivo bajo prueba (DUT).

1.650

BH600-P1

Pedestal para el conjunto, con pies de altura ajustable.

480

- Comprobación y corrección opcional para error de ortogonalidad <± 0,1º = Euro 200.Familia BH300-A (embalaje en caja de cartón incluido)
BH300-3-A

Conjunto de tres ejes: X, Y, Z.

1.848

BH300-2A-A

Conjunto de dos ejes: X, Y.

1.248

BH300-2B-A

Conjunto de dos ejes: X, Z.

1.212

BH300-1A-A

Conjunto de un eje: X.

812

BH300-1B-A

Conjunto de un eje: Z.
Soporte opcional para dispositivo bajo prueba (DUT), para ser fijado a
BH300-DUTST-1
las bobinas Z.
- Comprobación y corrección opcional para error de ortogonalidad <± 0,1º = Euro 150.-

812
110

Familia BH300HF-B (embalaje incluido)
BH300HF-3-B

Conjunto de tres ejes: X, Y, Z.

1.848

BH300HF-2A-B

Conjunto de dos ejes: X, Y.

1.248

BH300HF-2B-B

Conjunto de dos ejes: X, Z.

1.212

BH300HF-1A-B

Conjunto de un eje: X.

812

BH300HF-1B-B

Conjunto de un eje: Z.
Soporte opcional para dispositivo bajo prueba (DUT), para ser fijado a
las bobinas Z.

812

BH300-DUTST-1

Bobinas sueltas de los conjuntos estándar de arriba.

110
Consultar

Familia BHC-2
BHC-2

Bobina miniatura para calibración, CC - BF.

396

BHC-2RF

Bobina miniatura para calibración, BF - AF/RF.

370

BHC-2 + Kit para sondas

BHC-2 con kit de soporte de sondas.

616

BHC-2RF + Kit para sondas

BHC-2RF con kit de soporte de sondas.

590

Kit para sondas

Kit de soporte de sondas.

250
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN DOBLE
2 X 0 A 30 V / 5 A Y AUXILIAR 5 V / 3 A

FA-665B Fuente doble 2 x 0 a 30 V / 5 A y auxiliar 5 V / 3A
La fuente de alimentación FA-665B proporciona
dos salidas variables de tensión entre 0 y 30 V
simétricas y una corriente hasta 5 A. Todas las
salidas están perfectamente protegidas contra
cortocircuitos en cualquier ajuste de control ya
que la corriente máxima que puede proporcionar
es ajustable internamente.
Las fuentes variables pueden funcionar de forma
independiente, modo serie para alcanzar los 60 V
y modo paralelo para poder entregar 10 A.
La fuente de alimentación doble tiene cuatro
displays que permiten al usuario leer la tensión y
corriente de forma simultánea.
Se ha incorporado un interruptor de corte de
salida para parar la alimentación de los circuitos bajo prueba sin tener que modificar los ajustes de los mandos. Gracias
a esta aplicación, la FA-665B está especialmente indicada para laboratorios, centros de reparación y mantenimiento así
como para centros educativos.

La herramienta perfecta para laboratorios


Especificaciones
Salida variable 1
Tensión
Corriente
Regulación de red
Regulación de carga
Ruido y rizado

salida variable 2
Tensión
Corriente
Regulación de red
Regulación de carga
Ruido y rizado

Muy indicada para Universidades, Centros de Formación Secundaria y Automoción

FA-665B

0 ± 30 V
0~5A
CV 1x10-4 + 3 mV
CC 2x10-3 + 3 mA
CV 1x10-4 + 4 mV
CC 2x10-3 + 5 mA
CV 1 mV rms
CC 3 mA rms

Salida Fija
Tensión
Corriente
Regulación de red
Regulación de carga
Ruido y rizado
Resolución de lectura
Tensión
Corriente
Alimentación
Tensión

0 ± 30 V
0~5A
CV 1x10-4 + 3 mV
CC 2x10-3 + 3 mA
CV 1x10-4 + 4 mV
CC 2x10-3 + 5 mA
CV 1 mV rms
CC 3 mA rms

Características mecánicas
Dimensiones
Peso

PROMAX ELECTRONICA, S. L.
Francesc Moragas, 71 * 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * BARCELONA * SPAIN
Tel: (+34) 93 184 77 05 * Fax: (+34) 93 338 11 26 * e-mail:promax@promax.es * http://www.promax.es

0~5V
0~3A
1%
1%
5 mV rms

± (0,2 % Rgd + 2 dígitos)
± (1,0 % Rgd + 2 dígitos)

110 ~ 127 V AC ± 10%
220 ~ 240 V AC ± 10% (seleccionable)

260 (A.) x 160 (Al.) x 340 (Pr.) mm
10 kg

Diseño y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 09-15
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Hoja de datos del controlador de motores L298N (Rojo)

Controlador de Motores L298N (Rojo)

Descripción:
La base de este módulo es el circuito
integrado L298N, el cual es un doble
puente H.
Este es capaz de manejar niveles altos
voltaje y de corriente, además de estar
diseñado para soportar cargas inductivas
tales como relés, solenoides, motores de
corriente continua y motores paso a
paso. Este tipo de cargas las soporta
gracias a unos diodos, los cuales
absorben las corrientes inversas que producen estas cargas.
Dispone de dos puentes para habilitar o deshabilitar las salidas independientemente
de las señales de entrada. También incorpora un interruptor para la conexión y
desconexión de toda la placa.
Otra de las cosas muy útiles de la que dispone, es un regulador 7805, el cual,
estabiliza la tensión de entrada de la placa a 5V y la entrega por una salida.

Descripción de las partes del
Driver:
-1: Conector para la salida 3 y 4.
-2: Conector para la salida 1 y 2.
-3: Driver L298N.
-4: Salida de 5V.
-5: GND
-6: VCC

www.leantec.es

store@leantec.es

Hoja de datos del controlador de motores L298N (Rojo)

-7: Jumper para la activación.
-8: Pines para el control de giro de los motores.
-9: Pin para el control PWM del motor 2.
-10: Pin para el control PWM del motor 1.

Características electrónicas:
-Driver: L298N.
-Tensión de alimentación del driver: 6-48V
-Intensidad máxima de cada canal del driver: 2A.
-Salida lógica de 5V.
-Potencia máxima 25W, a una temperatura de 75ºC.
-Temperatura de trabajo: -25ºC a 130ºC.
-Peso aproximado de módulo: 48g.

Esquema electrónico:

www.leantec.es

store@leantec.es
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Ejemplo de conexión:
-Vcc: Tensión a la que van a funcionar los
motores.
-Gnd.
- In´s motor 1: Pines para el control de giro
del motor 1.
- In´s motor 2: Pines para el control de giro
del motor 2.
-PWM 1: Control de velocidad del motor 1.
-PWM 2: Control de velocidad del motor 2.

www.leantec.es

store@leantec.es
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STM32-base
Home

Guides

Concepts


Boards

Cheatsheets

Github

Blue Pill
STM32F103C8T6



Board



Name

Blue Pill

Part

Unknown

Brand

Unknown

Origin

China



Microcontroller

Part

STM32F103C8T6

Manufacturer

ST-Microelectronics

Core

Arm Cortex-M3

Max. Clock
Speed

72MHz

Package

LQFP 48 pins



Blue Pill: Variants

Internal memories

FLASH

64KiB

SRAM

20KiB



Pictures

Blue Pill: Perspective view

Oscillators

HSI

8MHz

LSI

40kHz

HSE

8MHz

LSE

32.768kHz

https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html
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Power



Sources

Blue Pill: Top view

Any +3.3V pin (+3.3V)
Any +5V pin (+5V)
USB connector (+5V)

VDDA pin

No

VSSA pin

No

VREF- pin

No

VREF+ pin

No

Backup
battery

None

Regulator



Manufacturer

Shanghai TX Electronics SciTech Co., Ltd

Blue Pill: Bottom view



Resources

 Variants

Part

TX6211B (DE=A1D)

Package

SOT23-5 5 pins

 Top view

Input

+3.6V to +5.5V

 Bottom view

Output

+3.3V @ 300mA

Datasheet

TX6211B.pdf

 Schematic
 3D printable mount

PCB


Color

Blue

Size (w x l)

23mm x 53mm

Mounting

Breadboard



 Perspective view

Remarks
Warning: The +5V pins on this board are
directly connected to the +5V pin of the
USB connector. There is no protection in
place. Do not power this board through
USB and an external power supply at the
same time.
Warning: This board may have a wrong
value of resistor on the USB D+ pin. Instead

https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html
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STM32F103C8T6 - Blue Pill | STM32-base project

value of resistor on the USB D pin. Instead
of a 1.5kΩ it has either a 10kΩ or 4.7kΩ
resistor. This can be solved by replacing the
resistor with the right value.
Trivia: This board got its name from a
forum post at the STM32duino forums and
is a reference to the movie The Matrix.



Inputs



Outputs



Connectors

 Reset button

 Power LED

 Header 1

 BOOT0 jumper

 User LED

 Header 2

 BOOT1 jumper



Devices

None

 SWD header
 USB connector

Inputs & outputs


Reset button



Power LED

Name

RESET

Name

PWR

Reference

-

Reference

-

Type

Button

Type

LED

Connected
to
Mode



NRST
Active low

BOOT0 jumper

Connected
to
Mode



+3.3V rail
N.A.

User LED

Name

-

Name

PC13

Reference

-

Reference

-

Type

2-way jumper

Type

LED

Connected
to

BOOT0

Connected
to

PC13

Mode

N.A.

Mode

Sink


Name

BOOT1 jumper
-

https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html
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Reference

-

Type

2-way jumper

Connected
to
Mode

PB2
N.A.

Connectors & headers


Header 1 properties



Header 1 pins

Name

Unknown

#

Name

Function

Connected to

Reference

None

1

VB

-

VBAT

pin header (2.54mm, 20x1,

2

C13

-

PC13

3

C14

-

PC14

4

C15

-

PC15

5

A0

-

PA0

6

A1

-

PA1

7

A2

-

PA2

8

A3

-

PA3

9

A4

-

PA4

10

A5

-

PA5

11

A6

-

PA6

12

A7

-

PA7

13

B0

-

PB0

14

B1

-

PB1

15

B10

-

PB10

16

B11

-

PB11

17

R

-

NRST

18

3.3

-

+3.3V rail

19

G

-

Ground plane

20

G

-

Ground plane

Type

male)

https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html
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Header 2 properties



Header 2 pins

Name

Unknown

#

Name

Function

Connected to

Reference

None

1

3.3

-

+3.3V rail

Type

pin header (2.54mm, 20x1,

2

G

-

Ground plane

3

5V

-

+5V rail

4

B9

-

PB9

5

B8

-

PB8

6

B7

-

PB7

7

B6

-

PB6

8

B5

-

PB5

9

B4

-

PB4

10

B3

-

PB3

11

A15

-

PA15

12

A12

-

PA12

13

A11

-

PA11

14

A10

-

PA10

15

A9

-

PA9

16

A8

-

PA8

17

B15

-

PB15

18

B14

-

PB14

19

B13

-

PB13

20

B12

-

PB12



SWD header pins

male)



SWD header properties

Name

SWD

#

Name

Function

Connected to

Reference

None

1

3V3

VCC

+3.3V rail

Type

pin header (2.54mm, 4x1,
male)

2

CLK

SWCLK

PA14

3

DIO

SWDIO

PA13

4

GND

GND

Ground plane

https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html
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USB connector



USB connector pins

properties

#

Name

Function

Connected to

Name

USB

1

-

VCC

+5V rail

Reference

None

2

-

D-

PA11

Type

USB Micro

3

-

D+

PA12

4

-

ID

N.C.

5

-

GND

Ground plane

This is the STM32-base project website. Learn more
about the STM32-base project or check out this project
on Github. The STM32-base project is in no way affiliated
with STMicroelectronics.

https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html

This website is hosted on Github Pages. This page is
designed to last. Check out which licenses apply to this
website and its contents. Check out the Privacy policy.
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White paper

HP 3D HR CB PA 12 for
HP Jet Fusion 500 Series
3D Printers
Mechanical Properties

White paper | HP 3D HR CB PA 12 for HP Jet Fusion 500 Series 3D Printers – Mechanical Properties

Introduction
At HP, we are committed to providing part designers and part manufacturers with the technical information and
resources needed to enable them to unlock the full potential of 3D printing and prepare them for the future era of digital
manufacturing.
The aim of this white paper is to illustrate the mechanical properties of HP 3D Printing materials that can be achieved
with HP Jet Fusion 500 Series 3D Printers.
In this white paper, you will find:
• Key mechanical properties for HP 3D High Reusability (HR)1 Color Boost (CB) PA 12,
• A detailed explanation of the test conditions under which these values were obtained, and
• Additional information on the mechanical properties of thermoplastic materials, and a glossary of key terms used.

Material properties for HP 3D HR CB PA 12
Test job for white parts
The baseline mechanical properties for HP 3D HR CB PA 12 with the HP Jet Fusion 500 Series 3D Printers were
characterized using a test job Job2643_Mechanical_Half_Datasheet_R1_White.ssp (Figure 1) to evaluate white part
properties and material performance.
The print volume was packed at 6.3% and had a total of 212 white diagnostic parts that were distributed throughout the
printable volume.
The configuration of this job is shown in Figure 1.

Figure 1. Job2643_Mechanical_Half_Datasheet_R1_White.ssp
mechanical properties characterization job

Test job description

Job2643_Mechanical_Half_Datasheet_R1_White.ssp

Total parts

212

Time to print

8 hours

Time to cool (Auto Cool & Reclaim)

7 hours

Packing density

6.3%
Table 1. General description of the test job

1. HP Jet Fusion 3D Printing Solutions using HP 3D High Reusability PA 12 provide up to 80% powder reusability ratio, producing functional parts batch after batch. For testing, material
is aged in real printing conditions and powder is tracked by generations (worst case for reusability). Parts are then made from each generation and tested for mechanical properties
and accuracy.

White paper | HP 3D HR CB PA 12 for HP Jet Fusion 500 Series 3D Printers – Mechanical Properties

Standard tensile sample parts Type I, Type V, and Impact Izod (3.2 mm) were selected to measure the different metrics in three
different orientations.
Number of samples
X

Y

Z

Tensile Type I

20

20

42

Tensile Type V

15

15

30

Impact Izod (3.2 mm)

20

20

30

Table 2. Number of samples used in the test job

Test job for colored parts
The baseline mechanical properties for HP 3D HR CB PA 12 with the HP Jet Fusion 580 Color 3D Printer have been characterized
using a standard job Job2717_Mechanical_Half_Datasheet_R1_Color.ssp (Figure 2) to evaluate colored part properties and
material performance.
The printable volume was packed at 6.3% and had a total of 212 colored diagnostic parts that were distributed throughout the
printable volume. The configuration of this job can be seen in Figure 2.

Figure 2. Job2717_Mechanical_Half_Datasheet_R1_Color.ssp mechanical properties characterization job

Test job description

Job 2717_Mechanical_Half_Datasheet_R1_Color.ssp

Total parts

212

Time to print

8 hours

Time to cool (Auto Cool & Reclaim)

7 hours

Packing density

6.3%
Table 3. General description of the test job
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Standard tensile sample parts Type I, Type V, and Impact Izod (3.2 mm) were selected to measure the different metrics in
three different orientations.
Number of samples
X

Y

Z

Tensile Type I

20

20

42

Tensile Type V

15

15

30

Impact Izod 3.2 mm

20

20

30

Table 4. Number of samples used in the test job

Characterization test results
Results for white parts
The mechanical property values for white parts indicated in Table 5 have been characterized using the test job for white
parts mentioned previously in the HP Jet Fusion 580 Color 3D Printer with the Mono Balanced print profile, with Type I
tensile specimens following the ASTM D638 standard.
HP 3D HR CB PA 12 white parts printed on the HP Jet Fusion 540 3D Printer with the CB PA 12 Balanced print profile will
produce similar results.
HP 3D HR CB PA 12i ii iii

Average (XY)

Average Z

Test Method

Tensile strength (MPa)iv

49

49

ASTM D638

Tensile modulus (MPa)

1800

1900

ASTM D638

iv

Elongation at yield (%)

11

9

ASTM D638

Elongation at break (%)

17

11

ASTM D638

Impact strength (kJ/m )

3.2

2.7

ASTM D256

2 v

Density (g/cm )

1.01

3

ASTM D792

i. Based on internal testing and measured using the Job2643_Mechanical_Half_Datasheet_R1_White.ssp. Results may vary with other jobs and geometries.
ii. Using HP 3D HR CB PA 12 material, 20% refresh ratio, Balanced print profile, natural cooling and measured after bead-blasting with glass beads at 5-6 bars.
iii. Following all HP-recommended printer setup and adjustment processes.
iv. Tensile strength typical variation (95% of parts) falls within the 46-53 MPa range, while tensile modulus values remain within the 1650 to 2300 MPa range.
v. Using the Izod test method A with notched @ 3.2 mm specimen according to the ASTM D256 standard.

Table 5. Results for white parts in HP 3D HR CB PA 12 printed with Mono Balanced print profile
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Results for colored parts
The mechanical property values for colored parts indicated in Table 6 have been obtained from the HP Jet Fusion 580
Color 3D Printer, for HP 3D HR CB PA 12 with the Color Balanced print profile, using Type I tensile specimens following the
ASTM D638 standard.
Average mechanical properties may vary by color and are indicated by the ranges below. Dark colors such as black tend
to fall in the low end of these ranges.
HP 3D HR CB PA 12i ii iii

Average (XY)

Average (Z)

Test Method

Tensile strength (MPa)

36-44

34-45

ASTM D638

Tensile modulus (MPa)

1300-1600

1400-1700

ASTM D638

Elongation at yield (%)

10-12

5-10

ASTM D638

Elongation at break (%)

10-17

5-12

ASTM D638

Impact strength (kJ/m )

3.6-3.9

2.5-3.0

ASTM D256

2 iv

Density (g/cm3)

1.01

ASTM D792

i. Based on internal testing and measured using the Job2717_Mechanical_Half_Datasheet_R1_Color.ssp. Results may vary with other jobs and geometries.
ii. Using HP 3D HR CB PA 12 material, 20% refresh ratio, Balanced print profile, natural cooling, and measured after bead-blasting with glass beads at 5-6 bars.
iii. Following all HP-recommended printer setup and adjustment processes.
iv. Using the Izod test method A with notched @ 3.2 mm specimen according to the ASTM D256 standard.

Table 6. Results for colored parts in HP 3D HR CB PA 12 printed with Color Balanced print profile
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Appendix 1: Choosing the right material for mechanical requirements
One of the most critical aspects to understand before choosing a material is the stresses the part will experience in its
regular operation mode. The chosen material must meet the application’s requirements in terms of behavior under
stress and provide a suitable yield point in order not to impact the part’s functionality. Loads, boundary conditions, and
design space for the part are usually given parameters, which cannot be modified. In some other cases where the loads
may vary due to a dynamic situation, other factors and calculations should be considered to ensure, for instance, that the
part withstand fatigue.
Ideally, designers should choose the material based on the application’s specific requirements. However, performing
the final selection is not easy, as often not all of the requirements for the application are known and, even if they are,
there may not be a clear correlation between these final application requirements and the generic material properties
(characterized by the standard procedures) or the variations the materials may have depending on the environment and
conditions in which they operate. To simplify this choice, the commonly used process for material selection involves three
steps:
STEP 1: Select a material with generic properties according to key attributes. In thermoplastics, the most commonly used
properties are tensile strength, tensile modulus, and elongation, (but others may also be considered).
• Tensile strength measures the resistance of the material to breaking under tension.
• Tensile modulus measures the rigidity or resistance to elastic deformation.
• Elongation measures the deformation (elastic or plastic) that a part undergoes given a certain strain.

Stress

Strain hardening

Necking

σ (MPa)
Ultimate strength

Fracture
Yield strength

Rise

Run
Young’s modulus = Rise = Slope
Run

Ɛ@Y
Elastic region
(reversible)

Ɛ@B
Plastic region
(non reversible)
Figure 3. A typical stress-strain curve for a ductile material

Strain
Ɛ (%)

White paper | HP 3D HR CB PA 12 for HP Jet Fusion 500 Series 3D Printers – Mechanical Properties

These properties and the relative behavior of polymers compared to other materials are shown in Figure 4.
Yield
Elastic

Plastic

σ (MPa)

ceramics

Strength

metals

Energy absorption

Stiﬀness

polymers

0.1

10

100

Ductility

Ɛ (%)

Figure 4. Comparison of polymer, metal, and ceramic materials

STEP 2: Once a material has been selected, the design of the part needs to be performed in line with HP Multi Jet Fusion
design guidelines, allowing enough of a design margin (two or three times, depending on the property) to accommodate
for all possible variations in the part itself or in the application-specific conditions.
STEP 3: Even after the design has been performed according to these principles, it is highly advisable to conduct a
full application-specific qualification to ensure the precision of the design, obtain validation data that represent the
application’s end-to-end performance, and characterize its variation over time or according to other production and
application variation factors.
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Appendix 2: Key terms
• Tensile strength or Ultimate Tensile Strength (UTS) is typically measured in MPa or N/mm2. It is the capacity of
a material to withstand tension loads. Tensile strength is measured by the maximum stress that a material can
withstand while being pulled before breaking.
• Tensile modulus or Modulus of Elasticity or Young’s Modulus or E is typically measured in MPa or N/mm2. It is a
mechanical property that measures the stiffness of a solid material. It defines the relationship between stress and
strain in a material in the linear elasticity regime. Since thermoplastics have a very short linear elasticity zone, it
is calculated as the slope of the stress-strain curve very close to zero. Tensile modulus is required as an input for
mechanical FEA simulations.
• Elongation measures the deformation that a part undergoes given a certain stress, for thermoplastics it is typically
expressed as a percentage (%) of the deformed amount versus the original part length.
Elongation at yield in thermoplastics is the deformation corresponding to the tensile strength point, so
where the stress-strain curve has its maximum.
Elongation at break is the deformation corresponding to the fracture point of the part.
• Impact strength measures the impact resistance of a material or the amount of energy absorbed by a material
during fracture which has to do with its toughness. The units are typically kJ/m2 so energy per unit area. There are
two standard methods to measure it: the Izod and the Charpy. Notched and unnotched specimens are used on the
specific pendulum testers to determine the impact strength and the notch sensitivity.
• Stress is the force density (quotient of internal force and effective area prevailing in every area element). There are
two types of stresses depending on their direction to the cross-sectional plane studied: normal stress and shear stress.
• Deformation refers to any stress on a solid body that generates strain. A distinction is made between elastic and
plastic deformation. Elastic deformations disappear once the imposed external load has been removed. Plastic
deformations occur when the inner stresses exceed a certain limit that is intrinsic to the material. In this case
deformations will remain after removal of the external load. Hence, plastic deformation is permanent and nonreversible.
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