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Introducció 

 

’univers és un tema que ja fa temps que m’apassiona. Crec que és increïble la seva 

immensitat i el seu ordre a la vegada; també és increïble que els petits punts de 

llum que veiem a la nit siguin, en realitat, estrelles gegants que es troben a 

distàncies inimaginables; com en som de petits, nosaltres, respecte tot el que ens 

envolta; i com  un lloc en el qual vivim pot ésser tan desconegut... 

Per això vaig pensar que una bona oportunitat per conèixer una mica més aquest gran 

desconegut era fer el treball de recerca sobre algun aspecte que hi estigués relacionat. Però el 

temps va anar passant, vaig anar descartant diferents opcions i quan s’acostava el moment de la 

decisió final, jo seguia amb una única idea segura: el meu treball havia d’estar relacionat amb 

l’univers o la seva exploració. 

Tot buscant temes, vaig assistir a unes conferències que es van fer al Museu Marítim de 

Barcelona amb motiu de la Setmana de l’Aeronàutica i l’Espai, l’octubre de 2007. Un dels 

conferenciants era un membre de l’Agència Espacial Europea (ESA), director del Centre 

Tecnològic per a la indústria de l’Aeronàutica i de l’Espai (CTAE) i delegat general de la 

Comunitat de Ciutats Ariane (CVA): Joan de Dalmau. 

Vaig decidir posar-me en contacte amb ell, que va ser molt amable des del primer moment i 

em va presentar el doctor Ed Chester, cap de recerca del CTAE. 

En la nostra primera entrevista, el Dr. Ed Chester em va exposar una idea que ell s’havia 

plantejat com a possible treball d’investigació, però que no havia pogut dur a terme a causa de la 

manca de temps. Tractava sobre els satèl·lits artificials que orbiten la Lluna, i els entrebancs, que 

no han estat previstos durant el disseny d’aquests satèl·lits, amb els quals es poden trobar un cop 

ja són en funcionament. 

Quan s’envia un satèl·lit a l’espai es procura que la massa sigui mínima, i per això es calcula 

acuradament el rendiment de les plaques solars - la seva font d’energia -  per tal que la seva mida 

sigui just la que necessiten. Però en missions anteriors de satèl·lits artificials a l’espai es van 

adonar que en alguns moments de l’òrbita el rendiment de les plaques era inferior al que havien 

previst.  

L 
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Em va explicar també  que la llum és favorable al rendiment de les plaques, mentre que la 

calor el fa baixar. Per això, aquest descens del rendiment va ésser atribuït a alguna font 

d’escalfor que no havien considerat. 

 I aquesta font és l’albedo, l’energia solar reflectida per la superfície d’astres com els planetes 

o la Lluna, que depèn de la composició de la superfície. Per tant, les fonts d’energia d’un satèl·lit 

que orbita la Lluna no són només el sol i l’escalfor emesa per la Lluna, sinó també els rajos de 

sol reflectits a la superfície lunar i que incideixen sobre el satèl·lit. (Figura 1.1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta albedo, que en principi no es tenia en compte, pot afectar el rendiment dels satèl·lits 

en alguns punts i per això conèixer-la millor pot ser útil a l’hora de fabricar els satèl·lits i les 

plaques. 

A més, aquest petit inconvenient per a la tecnologia podria utilitzar-se positivament per a la 

ciència. Tenint en compte que el coeficient d’albedo depèn del tipus de superfície, si un satèl·lit 

en òrbita al voltant de la Lluna pogués enregistrar els canvis de temperatura a cada punt, es 

podria calcular quina és l’albedo. I la idea de recerca del Dr. Chester era que, amb la unió 

d’aquestes dades, es podria confeccionar un mapa d’albedo que ajudaria a entendre millor la 

composició de la Lluna. 

Això seria un bon projecte, però presenta alguns inconvenients o  problemes.  

Font: pròpia 

Figura 1.1: Esquema de fonts tèrmiques per a un satèl·lit que orbita la Lluna. 
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Per començar, els satèl·lits estan dissenyats perquè les seves plaques formin sempre un angle 

molt proper a zero amb els rajos procedents del sol, per tal que la llum que hi incideixi sigui la 

màxima. Això provoca que l’angle que formen les plaques amb l’albedo procedent de la Lluna 

vagi canviant (Figura 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, els detectors mesuren la temperatura amb una freqüència determinada, que de moment 

no coneixem, perquè el satèl·lit que s’enviarà properament a la Lluna encara no està en 

funcionament, i tant pot  ser que només la mesuri dues vegades cada òrbita com que la mesuri 

contínuament.  

Si fos el primer cas, el mapa d’albedo només tindria dos valors i el resultat seria com una 

imatge amb només dos píxels. I perquè una imatge quedi ben definida es necessita que hi hagi 

molts més píxels. El mateix passa amb el mapa d’albedo: perquè aquest quedés definit, es 

necessitarien molts més valors. 

Per altra banda, i referent al tema de com es mesura la temperatura, cal tenir en compte que els 

satèl·lits viatgen a una velocitat elevada i que les variacions de temperatura no són immediates. 

Per això, si el termòmetre indica un valor en un punt, pot ser que aquest valor, en realitat, 

correspongui a un punt anterior. 

En la figura 1.3, per exemple, l’albedo 1 no escalfa el satèl·lit immediatament sinó que ha de 

passar un temps de reacció. Com que el satèl·lit es mou a una gran velocitat, la variació de 

Figura 1.2: Angle del satèl·lit respecte al Sol i la Lluna 

Font: Pròpia 
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temperatura causada per aquesta albedo no es notarà fins al punt B. És a dir, el canvi de 

temperatura que es detectarà al punt B correspondrà a l’albedo 1 i no a l’albedo 2 (que, pel 

mateix motiu, no es detectarà fins al punt C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I amb tot això, per últim,  podríem descobrir que, encara que en alguns punts l’albedo afecti el 

rendiment del satèl·lit, en el conjunt de tota l’òrbita pot no ser prou important com per tenir-la en 

compte. Llavors, com que la variació de temperatura no seria prou significativa, no es podrien 

distingir els diferents graus d’albedo.  

És a dir, pot ser que la contribució de l’albedo a l’escalfament del satèl·lit sigui tan petita, que 

durant la major part del temps ni tan sols es noti. I en aquest cas, si l’albedo només es pogués 

detectar molt de tant en tant, realitzar el projecte del mapa d’albedo lunar seria impossible. 

Tots aquests entrebancs són la causa que abans de dur a terme el projecte del mapa d’albedo 

lunar, s’hauria de comprovar si realment això és possible. L’angle canvia constantment; el mapa 

d’albedo pot ser com una imatge amb pocs píxels, el satèl·lit es mou massa ràpid i, a més, no se 

sap si l’albedo és prou gran com perquè es pugui detectar al llarg de tota l’òrbita. Vist d’aquesta 

manera, sembla que tot sigui advers a estudiar la composició de la Lluna creant un mapa 

d’albedo.  

Però si, tot i aquests entrebancs, el mapa d’albedo fos un projecte factible, el pròxim satèl·lit 

que serà posat en òrbita al voltant de la Lluna, el Lunar Mission BW1, podria recollir la 

informació necessària per a crear un mapa d’albedo. I aquest projecte representaria un avenç 

important en la investigació de la nostra veïna, la Lluna. 

C 

 

Font: pròpia 

Figura 1.3: Temps de reacció abans que es produeixi un canvi de temperatura. 
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1.1 Objectius i hipòtesi: 

En aquest punt neix el meu treball de recerca, els objectius del qual són: 

- Calcular si l’albedo lunar causa una variació de temperatura sobre les plaques dels satèl·lits 

artificials que orbiten la Lluna. 

- Saber si aquesta variació de temperatura és prou significativa com per afectar el rendiment 

dels esmentats satèl·lits. 

- Comprovar si es pot estudiar aquest fenomen i conèixer quina és la variació de temperatura 

causada per l’albedo per tal de millorar el disseny i l’aprofitament energètic dels satèl·lits 

artificials que orbiten la Lluna. 

- Descobrir si es podria realitzar un mapa d’albedo a partir de les dades d’un satèl·lit artificial 

que orbiti la Lluna.  

La hipòtesi del meu treball és que l’albedo lunar pot causar una variació de temperatura 

significativa en les plaques solars d’un satèl·lit que orbiti la Lluna i, en conseqüència, afectar-ne 

el rendiment. 

Si es confirma la hipòtesi, conèixer aquesta variació de temperatura podrà ajudar a calcular 

més acuradament el rendiment dels satèl·lits i, també, a crear un mapa d’albedo. 

Per poder calcular si aquesta diferència de temperatura és prou significativa, començaré  

centrant-me en un primer cas en el qual la situació del satèl·lit respecte la Lluna sigui favorable a 

aquesta variació. Si en aquest cas es confirma la hipòtesi, aniré analitzant amb més profunditat 

cada situació, per saber en quin punt la variació de temperatura causada per l’albedo deixa de ser 

considerable. 

D’aquesta manera, encara que l’estudi de l’albedo lunar a partir de la temperatura del satèl·lit 

no sigui possible al llarg de tota l’òrbita, perquè hi ha molts factors que hi intervenen, podré 

conèixer en quines zones sí que ho és.  

I en cas que aquest projecte es pugui realitzar amb el satèl·lit BW1 Lunar Mission, se sabria en 

quins punts cal enregistrar la temperatura per poder estudiar l’albedo lunar i, en conseqüència, la 

superfície de la Lluna. 

A continuació presento el treball L’albedo lunar i els satèl·lits¸ amb l’esperança que 

pugui representar una petita aportació a l’exploració del gran univers. 
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2. Metodologia 

 

l procés de realització d’aquest treball es podria dividir en tres etapes: recerca 

teòrica, càlculs previs i càlculs definitius. Són aquestes etapes les que determinen 

l’estructura del treball, dividit en aquests mateixos blocs. 

Després de la nostra primera entrevista amb el Dr. Ed Chester
1
, durant la qual em va proposar 

que fes aquest treball de recerca, no sabia massa bé per on començar.  

De seguida em vaig adonar que el que calia fer era adquirir una bona base teòrica, ja que 

per poder realitzar el treball em mancaven molts coneixements. Així doncs, durant els primers 

mesos vaig anar recopilant informació teòrica sobre els satèl·lits artificials, les plaques solars, 

l’albedo i la Lluna. Aquesta informació la vaig trobar tant a internet com en llibres que vaig  

aconseguir a través de: 

  - Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

  - Biblioteca de la Universitat Politècnica de Catalunya 

  - Biblioteca municipal de Girona 

- Google books, una pàgina de Google en la qual es poden consultar digitalment 

els llibres dels que els autors han donat permís per fer-ho. 

Aquesta última font era nova per mi, ja que mai no havia utilitzat aquest servei de Google. 

Però m’ha estat molt útil per poder trobar llibres especialitzats i consultar-los fàcilment. Ha 

representat sobretot un gran avantatge de cara als llibres estrangers que costen més de trobar a 

les biblioteques. 

A part, vaig anar a un campus de física, Physis 2008, organitzat per la Universitat de 

Barcelona i una de les pràctiques del campus em va servir per a conèixer una mica millor el 

funcionament de les plaques solars. 

Aquesta base teòrica em va permetre començar a estructurar el treball lligant i entenent tot allò 

de què m’havia parlat el Dr. Ed Chester en la primera entrevista però que no m’havia quedat del 

                                                           
1
 Cap de recerca del CTAE, centre dedicat a l’aeronàutica amb el qual vaig contactar abans de començar 

el treball, que em va proposar de fer aquesta recerca. V. Capítol 1.Introducció.  

E 
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tot clar. Per això, quan ja sabia millor cap on aniria dirigida la meva recerca vaig concertar una 

segona entrevista amb el Dr.  Chester. 

Així doncs, amb el suport del que havia après en aquesta primera recerca d’informació, ja 

estava preparada per afrontar la part principal del treball: els càlculs de les variacions de 

temperatura del satèl·lit. 

Tot i això, aquests càlculs no els podia efectuar directament sinó que necessitava tot un seguit 

de dades i càlculs previs, que constitueixen el segon gran apartat del treball, titulat Passos 

Previs. Per començar, per tal de poder calcular quina part de l’energia procedent de la Lluna 

arriba al satèl·lit es necessita una integral de superfície, l’Angle Sòlid. Donat que no sabia fer 

integrals, durant l’estiu vaig estar fent classes de matemàtiques per aprendre’n i poder conèixer 

una mica millor l’angle sòlid. D’aquesta manera, tot i que calcular-lo seguia sent complicat,  el 

fet de saber de què es tractava em va permetre buscar alternatives. Per a les alternatives vaig 

utilitzar el programa AutoCAD 2007 i el llibre Spacecraft Systems Engineering. Aquest llibre 

m’ha estat molt útil per a totes les parts del treball, i no només per a aconseguir aquesta fórmula. 

El segon entrebanc amb el qual vaig topar a l’hora de realitzar la part pràctica era trobar la 

relació entre l’energia que arriba a un satèl·lit i la temperatura d’aquest. Tot i que a priori em 

pensava que seria molt fàcil trobar aquesta relació, la realitat va ser que em va costar força. Per 

poder avançar en aquest aspecte, em vaig posar en contacte amb quatre centres dedicats a la 

fabricació de plaques solars per a satèl·lits: GMV, una empresa amb seu a Madrid; Faro 

Technologies, Inc, i Emcore Photovoltaics, dues empreses d’Estats Units; i Indicorp Solar, una 

empresa amb seu a Barcelona.  Em van contestar molt amablement Navid Fatemi, director de 

màrqueting, vendes i programes d’Emcore Photovoltaics; i Pau Ferret, màxim responsable 

d’Indicorp Solar.  A aquest últim també li vaig poder consultar quin és el màxim canvi de 

temperatura que hi pot haver perquè aquest no afecti el rendiment i quina és la mínima diferència 

de temperatura perquè aquesta es pugui detectar.  

 

Més tard vaig trobar en el llibre Spacecraft Systems Engineering  un exemple de com calcular 

la temperatura d’un satèl·lit que orbita la Terra. A partir d’aquest exemple, se’m va ocórrer 

aplicar-ho al cas d’un satèl·lit que orbita la Lluna i canviant les equacions de la radiació terrestre 

per la radiació lunar, i de l’albedo terrestre per l’albedo lunar, vaig obtenir la fórmula que 

necessitava pel meu treball. Aquesta fórmula va ser la que finalment vaig utilitzar.  
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D’aquesta manera, ja havia completat la segona part del treball de recerca i podia passar al 

tercer, i últim, pas. Un cop havia trobat tot el que necessitava, ja podia començar a realitzar els 

càlculs de variació de temperatura.  

Vaig realitzar els càlculs complets amb el programa Excel 2007. En un full de càlcul d’aquest 

programa vaig introduir les fórmules que havia trobat en els passos previs amb les variables que 

necessitava, altura i angle. A partir d’aquí, un cop la fórmula ja estava introduïda només calia 

anar canviant les variables per obtenir nous resultats. D’aquesta manera vaig poder calcular la 

variació de temperatura d’un satèl·lit en unes mil situacions diferents, aproximadament. 

Quan ja tenia tots els resultats, va arribar el moment d’anar-los a ensenyar al Dr. Ed Chester 

per saber si el procediment que havia seguit  per obtenir-los havia estat l’adequat. En aquesta 

última entrevista, el Dr. Chester va dir-me que les fórmules utilitzades eren les correctes i que els 

resultats li semblaven coherents. 

En aquest moment, el procés que havia anat  seguint des que vaig començar a buscar 

informació fins a poder obtenir uns resultats havia acabat, i només faltava plasmar-lo en el 

treball. 

Segons les etapes del treball i l’ordre que vaig anar seguint, aquesta recerca es divideix en tres 

grans blocs: 

- El primer constitueix tota la base teòrica necessària per poder avançar amb la part 

pràctica.  

- El segon bloc inclou tot el conjunt de proves, dades i càlculs necessaris per a la 

obtenció dels resultats definitius.  

- I, per últim, el tercer bloc conté els càlculs de la variació de temperatura d’un satèl·lit 

causats per l’albedo, l’objectiu principal del treball. 

 

Per poder plasmar en el treball tot aquest procés, he utilitzat una sèrie d’abreviacions i termes 

que descric a continuació: 

- Cfr. (Confrontació) – Indica la font de la qual s’ha extret una cita o idea. 

- Figura – Es refereix a una il·lustració creada, és a dir, no analògica, que serveix per 

facilitar la comprensió d’un concepte. 

- Font – Origen d’una figura, fotografia, gràfic o taula. 
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Font: Pròpia si jo sóc l’autora d’algun element, i en cas que jo hagi creat quelcom 

basant-me en un model, ho indico mitjançant Font: Pròpia basada en i a 

continuació apareix la font del model. 

- Gràfic – Representació en eixos de coordenades d’un conjunt de dades. 

- Taula – Es refereix a un conjunt de dades expressades de forma sistemàtica. 

- V. (Vegeu) – Indica un altre apartat del treball on s’amplia la informació sobre un tema. 

 

Finalment, tot i que la informació no sempre va ser fàcil de trobar, de mica en mica i gràcies a 

l’ajuda de persones sense les quals el treball no hauria pogut assolir el seu objectiu, vaig 

aconseguir anar superant les dificultats que aquesta recerca em presentava fins a arribar a poder 

calcular com varia la temperatura d’un satèl·lit a causa de l’albedo lunar, que era justament 

l’objectiu del treball de recerca. 
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3. Fonaments teòrics: 

 

3.1 Sobre la Lluna: 

a Lluna és l’únic satèl·lit natural que orbita al voltant de la terra i el cinquè més 

gran del sistema solar, després de Ganimedes, Tità, Cal·listo i Ió. 

És el cos celest més proper a la Terra i l’únic que ha estat visitat per l’ésser 

humà. També és el cos que brilla més a la nit, tot i que no emet cap tipus de llum pròpia sinó que 

simplement reflecteix la llum del sol. 

La Lluna és força més petita que la Terra (el seu radi representa un 27% del radi terrestre). A 

més, la massa de la Terra és 81 vegades major que la de la Lluna, cosa que provoca que la força 

de la gravetat a la superfície lunar sigui una sisena part de la força de gravetat  a la Terra. Això 

vol dir que a la Lluna,  una persona té la sensació de pesar sis vegades menys que a la Terra i que 

el objectes cauen a la Lluna molt més lentament del que ho fan a la Terra.  

Tot i això, comparat amb la relació d’altres planetes i els seus satèl·lits naturals, la diferència 

de la mida de la Terra i de la Lluna no és gaire gran, ja que ambdues es troben a la mateixa 

escala.  Només Caront (satèl·lit de Plutó) és més gran en relació al cos que orbita,  ja que el radi 

de Caront representa un 54,74 % del radi de Plutó. 

A més, a causa de la proximitat entre aquests dos cossos (a la velocitat de la llum
2
, es tarda 

una mitjana de 1,28 segons per anar de la Terra a la Lluna), la gravetat de la Lluna té efectes, a la 

Terra malgrat ser relativament petita. Uns d’aquests efectes són les marees, produïdes per 

l’atracció de la Lluna. I és precisament a causa d’aquestes marees que la Terra gira més 

lentament i atrau la Lluna amb menys força. Per això la Lluna s’allunya de la Terra a una 

velocitat d’uns 3,8 cm per any. 

 

 

 

                                                           
2
 Velocitat de la llum (c) = 299792458m/s 

L 



  - 13 - 
 

3.1.1 Com és la Lluna?  

Si una nit es mira la Lluna a ull nu, es poden distingir 

fàcilment unes grans taques fosques i zones més o menys 

brillants que les separen. 

Les zones més brillants són altiplans, també anomenats 

terrae, que presenten una gran quantitat de cràters. 

Aquests cràters són el resultat de l’impacte de meteorits, 

asteroides i cometes amb la superfície lunar (hi arriben a 

grans velocitats perquè la Lluna no té atmosfera)  i els 

seus diàmetres poden ser de mides molt diferents: des de 

centímetres fins a 2500km. 

Les grans taques fosques s’anomenen mars (maria) i 

fa bilions d’anys, quan a la Lluna encara hi havia una 

gran activitat volcànica, estaven parcialment inundats de 

lava. Quan la lava es va solidificar va formar roca llisa. 

Des de llavors també s’hi ha anat formant cràters. 

Actualment la Lluna és un astre pràcticament mort. Els 

sismòmetres que s’hi van instal·lar en les missions de 

l’Apol·lo no han detectat, de moment, cap tremolor que 

superi els 2 graus a l’escala de Richter. És a dir, no hi ha 

hagut cap moviment sísmic important. Tot i això, es creu 

a l’interior de l’astre encara hi ha un nucli de fusió de 

1000 km de radi.
5
 

Per tal de poder analitzar les roques lunars des de la Terra s’utilitzen tres fonts diferents: les 

roques recollides en les missions Apol·lo
 
(diferents missions organitzades per la NASA sis de les 

                                                           
3
 Mes sideral: Temps que tarda a completar una òrbita al voltant de La Terra respecte a les estrelles. 

4
 Mes sinòdic: Temps que tarda a completar una òrbita al voltant de La Terra respecte al Sol. Aquest és 

lleugerament més llarg perquè mentre la Lluna gira al voltant de la Terra, la Terra gira al voltant del Sol i, 

per tant, la Lluna necessita més temps per “atrapar-la”.  

5
 Cfr. LACROUX, Jean i LEGRAND, Christian, Descubrir la Luna 

  

 

 
 Lluna plena vista des de la Terra. 

 Distància mitjana 

Lluna-Terra (km) 

384467 

 Diàmetre 

Equatorial (km) 

3476 

 Superfície (km
2) 

37958621 

 Massa (kg) 7,35x10
22 

 Densitat 

mitjana (g/cm
3) 

3,34
 

 Gravetat a la 

superfície (m/s
2
) 

1.62 

 Període de 

rotació 

29,5 dies 

 Mes sideral
3
 27,3 dies 

 Mes sinòdic
4
 29,5 dies 

 Font: Pròpia 

 

 Taula 3.1: Algunes dades de La 

Lluna. 
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quals
6 

van arribar a la Lluna amb tripulació), les mostres portades per les missions Luna (una 

sèrie de missions no tripulades enviades a la Lluna per la Unió Soviètica, tres de les quals
7
 van 

portar-ne mostres) i les roques que, de forma natural, són expulsades de la seva superfície i 

arriben a la Terra en forma de meteorits lunars. 

En general, les roques lunars són més antigues que les terrestres i són basalts formats per 

diversos minerals. Els minerals més comuns
8
 que es troben a la Lluna són: 

 

Mineral Fórmula Elements 

 

Plagiòclasi 

(del grup dels feldspats) 

 

CaAl2Si2O8 
9

 

 

Calci (Ca) 

Alumini (Al) 

Silici (Si) 

Oxigen (O) 

 

 

Piroxè 

 

 

MgSiO3-FeSiO3-CaSiO3 

Ferro (Fe) 

Magnesi (Mg) 

Calci (Ca) 

Silici (Si) 

Oxigen (O) 

 

Olivina 

 

Mg2SiO4-Fe2SiO4 

Magnesi (Mg) 

Ferro (Fe) 

Silici (Si) 

Oxigen (O) 

 

Ilmenita 

 

FeTiO3 

Ferro (Fe) 

Titani (Ti) 

Oxigen (O) 

                                 Font: Pròpia 
 

Taula 3.2: Minerals que es troben a la Lluna, per ordre d’abundància. 

Això és el que se sap, de moment, sobre els minerals que formen la Lluna. Tot i això, ni les 

missions Apol·lo ni les Luna han portat mostres de tota la superfície lunar, sinó que només ho 

han fet d’algunes zones, ja que una sola missió no pot recollir roques de tota la superfície.  

                                                           
6
 Van arribar a la Lluna, entre els anys 1969 i 1972, l’Apol·lo 11, Apol·lo 12, Apol·lo 14, Apol·lo 15, 

Apol·lo 16 i Apol·lo 17. 

7
 Van portar roques lunars la Luna 16 (1970), Luna 20 (1972) i Luna 24 (1976) 

8
 Cfr. MILONE, Eugene i WILSON, William, Solar System Astrophysics 

9
 En realitat la plagiòclasi és la combinació de CaAl2Si2O8 i NaAlSi3O8, amb diferents proporcions 

segons el tipus de roca. Les roques lunars només contenen CaAl2Si2O8. 
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Per aquest motiu, tot i que es pot saber quins minerals formen cada roca, no es pot saber amb 

exactitud quines roques, i amb quina proporció, formen la superfície lunar. Els percentatges que 

es tenen sobre les roques lunars són aproximacions fetes a partir dels mars i altiplans dels quals 

se n’han extret les mostres. 

Tot i això, pot ser que en algun mar o altiplà s’hi trobi alguna roca desconeguda, o bé que les 

proporcions d’aquestes no siguin realment com imaginem. 

Per poder resoldre aquest dubte, seria útil un sistema que pogués estudiar totes les roques de la 

superfície de la Lluna en conjunt. D’aquesta manera no hi hauria limitacions ni s’hauria de 

suposar que el que sabem d’unes zones és igual a tota la superfície. 

   

L’anortosita (formada sobretot per 

plagiòclasi) es la roca més abundant 

que s’ha trobat a la Lluna. 

Aquesta mostra va ser recollida per 

les missions Apol·lo. 

Font: www.clearwatersun.org 
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3.2 Sobre l’albedo: 

3.2.1 Definició d’albedo: 

’albedo es defineix com el quocient entre l'energia reflectida per un cos i l'energia 

que hi incideix. 

𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 =  
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡
 

 

Aquest valor pot estar comprès entre 0 i 1, de manera que com més fosc és un cos, la seva 

albedo es troba més propera a 0. 

El tipus de superfície és el que determina l’albedo segons la seva composició, rugositat, 

humitat, etc. Alguns exemples d’albedo en relació a les superfícies són
10

: 

 

Superfície Albedo 

Aigua 0,05 – 0,20 

Gel 0,6 

Neu fresca 

Neu vella 

0,75 – 0,9 

0,35 - 0,7 

Núvols 0,75 – 0,95 

Boscos 0,05 – 0,15 

Sorra 0,20 – 0,45 

 

                                                           
10

 Cfr. VERA MELLA, Nelson, Atlas climático de irradiación solar a partir de imágenes del satélite 

NOAA. Aplicación a la península Ibérica,  

http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1019105-082541//06Nvm06de17.pdf 

L 

Taula 3.3: Albedos típiques d’algunes superfícies 

Font: Pròpia, basada en VERA MELLA, Nelson, Atlas 

climático de irradiación solar a partir de imágenes del 

satélite NOAA. Aplicación a la península Ibérica 
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Quan es tracta de cossos celestes, com els planetes, l’albedo no depèn només de la superfície 

sinó també de les propietats atmosfèriques. En la taula 3.4 es mostren les albedos dels planetes 

del sistema solar
11

: 

 

Planeta Albedo 

Mercuri 0,06 – 0,10 

Venus 0,60 – 0,76 

Terra 0,31 – 0,39 

Mart 0,15 

Júpiter 0,41 – 0,52 

Saturn 0,42 – 0,76 

Urà 0,45 – 0,66 

Neptú 0,35 – 0,62 

 

 

3.2.1 Albedo terrestre: 

L’albedo terrestre s’utilitza per definir els climes locals i globals mitjançant la diferència entre 

l’energia absorbida i l’energia irradiada per la Terra.  

La reflectància de la superfície determina quina quantitat d’energia solar s’absorbeix, i aquesta 

energia absorbida és la que escalfa la terra i els oceans. 

Per aquest motiu, l’albedo de la superfície terrestre ha estat estudiada per satèl·lits artificials 

que orbiten la Terra amb finalitats meteorològiques. El Projecte internacional de climatologia de 

núvols a través de satèl·lits (ISCCP
12

), que forma part del Programa de Recerca Climàtica 

                                                           
11

 Cfr. SAVAGE, Chris, “Thermal Control of Spacecraft”, inclòs en AAVV, Spacecraft Systems 

Engineering. 

12
 Nom original: International Satellite Cloud Climatology Project 

Taula 3.4: Albedos dels planetes del sistema solar 

Font: AAVV, Spacecraft 

Systems Engineering 
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Mundial (WCRP
13

), ha estat recollint dades de l’albedo de la superfície i atmosfera terrestres des 

de l’any 1983
14

. 

Les dades enregistrades permeten crear mapes de l’albedo terrestre, com els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Albedo lunar: 

L’albedo lunar mitjana és de 0,07. Això vol dir que la Lluna només reflecteix un 7 % de 

l’energia procedent del Sol, per tant és un cos relativament fosc. Si la Lluna tingués la mateixa 

albedo que la Terra (compresa entre 0,31 i 0,39), seria cinc vegades més brillant. 

L’albedo dels mars de la Lluna (maria) és encara més dèbil i no arriba al 0,05. Els continents 

(terrae), en canvi són força més brillants i la seva albedo por arribar a ser superior a 0,2.
15

  

 

 

 

                                                           
13

 Nom original: World Cimate Research Project 

14
 Cfr. GOLEA, Violeta i TRAVIS, Larry, ISCCP Surface Climatology, 

  http://isccp.giss.nasa.gov/products/browsesurf1.html 

15
 Cfr. LACROUX, Jean i LEGRAND Christian, , Descubrir la Luna, pàg. 84. 

Albedo anual mitjana de la superfície terrestre. 

Font: ISCCP Surface Climatology, http://isccp.giss.nasa.gov/ 
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Satèl·lit articial GPS  

Font: http://lorenznow.com/MyImages/ 
GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg  

3.3 Sobre els satèl·lits artificials: 

3.3.1 Aspectes generals: 

ls satèl·lits artificials són objectes fabricats que orbiten al voltant d’un cos a 

l’espai. 

 Les funcions dels satèl·lits són moltes i molt 

variades. Alguns són viables econòmicament, com els 

satèl·lits dedicats a les comunicacions, al temps i a la navegació. 

Altres duen a terme recerca científica i són útils per a conèixer millor 

la Terra, el sistema solar i l’univers. L’estudi de l’escalfament global 

o l’observació dels forats a la capa d’ozó, per exemple, no serien 

possibles  sense la perspectiva general que ofereixen els satèl·lits. I 

totes aquestes aplicacions també són utilitzades, paral·lelament, per 

col·laborar en activitats militars.  

En conjunt, totes les diferents missions dels satèl·lits es poden relacionar amb algun d’aquests 

camps: comunicacions, observació de la Terra, meteorologia, navegació, astronomia, exploració 

espacial, activitats militars, estacions espacials, desenvolupament tecnològic
16

. 

Però quan es du a terme una d’aquestes missions, cal considerar que el satèl·lit per si mateix és 

només un element d’un sistema més complet. (Figura 3.1). Per començar, hi ha d’haver un 

sistema de llançament que situï el vehicle a la seva òrbita. I un cop el satèl·lit entri en 

funcionament, és necessari un sistema terrestre de control que rebi la informació. I cada un dels 

elements del sistema general ha d’interactuar amb els altres elements per poder assolir l’objectiu 

de la missió
25

. 

 

 

 

                                                           
16

Cfr. STARK, John, SWINERD, Graham, TATNALL, Adrian, “Introduction” inclòs en AAVV, 

Spacecraft Systems Engineering  

E 
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Imatge generada amb ordinadors per 

l’Agència Espacial Europea (ESA) que 

representa els objectes que es troben en 

òrbita al voltant de la Terra. 

Font: www.theglobeandmail.com, 15/04/08  

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Situació històrica: 

El primer satèl·lit artificial que l’home va aconseguir posar en òrbita amb èxit va ser   l’ 

Sputnik I, enviat per la Unió Soviètica l’any 1957. En poques dècades, la tecnologia ha avançat 

tan ràpidament que les missions tripulades d’Estats Units a la Lluna ja són història. Satèl·lits no 

tripulats han sobrevolat tots els cossos grans del sistema solar, excepte Plutó, i s’ha aconseguit 

aterrar a planetes, llunes i asteroides
25

.  

Actualment, l’activitat humana a l’espai se centra en la construcció en òrbita de l’Estació 

Espacial Internacional (ISS), un programa de llarga durada en el qual estan involucrats Estats 

Units, Europa, Rússia i Japó.  

A part, molts països tenen la capacitat  de posar una 

nau espacial en òrbita. La gran majoria de satèl·lits 

artificials orbiten la Terra, tot i que també n’hi ha al 

voltant de Venus, Mart, Júpiter, la Lluna i el Sol. Més 

de 12000 objectes es troben en òrbita al voltant de la 

Terra, 11500 dels quals a una altitud inferior als 1500 

km
17

. 

 

                                                           
17

 Cfr. The globe and mail, versió on-line, “In pictures”, 15/04/08 

Figura 3.1: Sistema global del qual forma part un satèl·lit 

Font: AAVV, Spacecraft Sytems Engineering 

Satèl·lit 

 
Llançador 

Estació 

terrestre 
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3.3.3 Fonts d’energia: 

En general, el sistema elèctric dels satèl·lits està format per tres elements principals: fonts 

d’energia primària i secundària, i la xarxa de control i distribució de l’energia
18

. 

Font d’energia primària: Converteix un combustible o un altre tipus d’energia en energia 

elèctrica.  

La majoria dels satèl·lits actuals utilitzen els panells solars com a font d’energia primària, que 

converteixen l’energia solar en elèctrica. Però depenent del tipus de missió i la seva durada 

s’utilitzen altres fonts d’energia primària: les piles de combustible, generadors termoelèctrics per 

radioisòtops (RTG) , i altres (Figura 3.2). Les piles de combustible converteixen l’energia d’una 

reacció d’oxidació en elèctrica, i els generadors termoelèctrics per radioisòtops es basen en 

l’efecte termoelèctric que és possible generar un voltatge entre dos materials si es manté una 

diferència de temperatura entre aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font d’energia secundària: Emmagatzema energia i proveeix energia elèctrica al satèl·lit quan 

la font d’energia primària no està disponible. Les bateries s’utilizen generalment com a font 

                                                           
18

 Cfr. STARK, John, “Electrical Power Systems” inclòs en AAVV, Spacecraft Systems Engineering 

Figura 3.2: Fonts energètiques en relació a la durada de la missió. 

Bateries 
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Motor 

criogènic i 
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combustible 
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combustible 

Sistema 

dinàmic 

nuclear 
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nuclear i solar 
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Font: ANGRIST, S. W., Direct Energy Conversion 
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d’energia secundària. Aquestes subministren electricitat al satèl·lit si la font primària no pot fer-

ho i quan la font primària torna a estar disponible les carrega de nou. 

 

La xarxa de control i distribució de l’energia és necessària perquè tots els diferents dispositius 

del satèl·lit rebin energia quan els faci falta. 

 

3.3.4 Lunar Mission BW1: 

Actualment existeixen diferents projectes d’enviar un satèl·lit a la Lluna abans que acabi la 

pròxima dècada. Un d’aquests és el minisatèl·lit Lunar Mission BW1, que s’està desenvolupant 

a l’Institut de Sistemes Espacials (IRS) de la Universitat de Stuttgart, a Alemanya.  

Els anomenats satèl·lits petits són satèl·lits amb una massa inferior als 1000 kg que amb els 

últims anys han adquirit molta importància perquè possibiliten una minimització tècnica en un 

moment en què moltes de les missions que es duen a terme no necessiten satèl·lits de grans 

masses. A més, un altre avantatge dels satèl·lits petits és que el seu desenvolupament requereix 

menys temps i menys recursos econòmics. 

Per aprofitar l’oportunitat que ofereixen els minisatèl·lits de provar nous sistemes a l’espai en 

un temps curt i un pressupost baix, l’Institut de Sistemes Espacials de la Universitat de Stuttgart 

va crear el programa Programa de satèl·lits petits de Stuttgart, on es desenvolupen i 

construeixen diferents satèl·lits petits, entre els quals destaquen: Flying Laptop, PERSEUS, 

Cermit/Desire i Lunar Mission BW1 

Aquest últim serà enviat a la Lluna en els pròxims anys, i podria realitzar el projecte del mapa 

d’albedo, en cas que fos possible. 

 

Detalls de la missió: 

Massa: Menys de 200 kg 

Mida: ~ 1x1x1 m
3 

La missió està dividida en les fases següents: 
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Figura 3.3: Fase 

descendent del 

minisatèl·lit Lunar 

Mission BW1 

Font: http://www.kleinsatelliten.de/ 

bw1/bw1_mission.en.php 

Figura 3.4: Col·locació dels panells solars 

del minisatèl·lit Lunar Mission BW1 

Font: http://www.kleinsatelliten.de/ 
bw1/bw1_mission.en.php 

1. Fase de llançament: el vehicle llançador deixa el satèl·lit en 

òrbita al voltant de la Terra. 

2. Fase ascendent: l’òrbita del satèl·lit al voltant de la Terra va 

creixent. 

3. Fase creuer: l’orbita del satèl·lit s’estén fins a entrar sota la 

influència de la gravetat lunar. 

4.  Fase de captura: el satèl·lit entra en òrbita el·líptica al 

voltant de la Lluna 

5. Fase descendent: els satèl·lit s’estabilitza en una òrbita 

circular al voltant de la Lluna (~ a 100 km) 

6. Fase d’impacte: impacte controlat del satèl·lit a la superfície lunar. 

Font d’energia: L’energia elèctrica subministrada al Lunar Mission BW1 es generarà 

mitjançant sis panells solars amb una àrea total de 6m
2
. Aquestes plaques estaran fetes 

d’Arsenur de Gal·li (GaAs) amb una eficiència aproximada de 26 %. 
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3.4 Sobre l’energia solar: 

 

’energia solar es pot transformar de dues maneres. La primera utilitza l’energia 

solar per produir escalfor i s’obté mitjançant col·lectors tèrmics, que són 

dispositius que capten la radiació solar per escalfar aire o aigua. L’energia 

obtinguda s’anomena energia solar tèrmica. La segona, que és la que utilitzen els 

satèl·lits, utilitza la radiació solar per produir directament electricitat mitjançant panells 

fotovoltaics. De l’energia resultant, se’n diu energia solar fotovoltaica.  

 

3.4.1 Cèl·lules solars: 

Cada panell solar està format per la unió d’un gran nombre de 

cèl·lules solars o fotovoltaiques. Les cèl·lules solars són els 

dispositius que transformen l’energia solar en electricitat. Tot i 

que cada cèl·lula produeix un corrent i una intensitat relativament 

petits, les connexions en sèrie i/o paral·lel d’aquestes cèl·lules 

permeten subministrar desenes de Kilowatts. 

 

3.4.2 Tipus de cèl·lules solars: 

Les cèl·lules solars poden estar formades per materials diversos, Silici (Si), Arsenur de Gal·li 

(GaAs), Tel·lenur de Cadmi (CdTe) i altres, cadascuna amb unes característiques concretes. 

 

 

 

 

 

L 

Panell solar format per cèl·lules 

fotovoltaiques 

Font: http://www.speedace.info/solar_cells.htm 

Figura 3.5: Eficiència teórica de les cèl·lules 

solars de Silici i Aresnur de Gal·li en funció de 

la temperatura. 

Font: RAUSCHENBACH, H.S, Solar Cell Array Design Handbook 
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Com es pot veure, el rendiment i la resistència de les plaques d’arsenur de gal·li és molt 

superior a les de Silici. Tot i això, l’arsenur de gal·li és poc abundant i per tant és força més car. 

Per aquest motiu, quan es tracta de plaques per a cases o per a màquines terrestres s’utilitza el 

silici, que presenta una bona relació entre la qualitat i el preu.  

Però si es tracta de plaques per a dispositius que han de ser enviats a l’espai, és important que 

aquestes tinguin un bon rendiment i es deteriorin poc per tal d’utilitzar la mínima massa possible. 

Per això, en aquests casos s’utilitza més sovint l’arsenur de gal·li.  

 

3.4.3 Característiques de les cèl·lules solars: 

La corba d’intensitat - tensió que defineix el comportament d’una cèl·lula solar és la següent: 

 

 

 

 

 

 

El punt de treball de la cèl·lula queda determinat per la resistència de càrrega externa (R). Per 

a qualsevol valor de R, el voltatge i la intensitat són els corresponents al punt d’intersecció de la 

corba intensitat – voltatge i de la recta de pendent 1/R. 

Si la resistència és infinita (circuit obert), la intensitat és nul·la i la tensió (Vca) és màxima. Si 

la resistència és 0 (curtcircuit), la intensitat és màxima (Icc) i la tensió és nul·la. 

La potència elèctrica que subministra la cèl·lula a la resistència és el producte Voltatge x 

Intensitat, que correspon a l’àrea del rectangle dibuixat en la figura 3.6 

El punt de funcionament òptim és aquell en què la potència és màxima, anomenat punt de 

màxima potència (mpp). En aquest punt el rectangle inscrit en la corba intensitat –voltatge és 

màxim. El punt de màxima potència, correspon al vèrtex de la funció potència (Figura 3.7 ) 

Figura 3.6: Corba característica intensitat – 

voltatge d’una cèl·lula solar. 

Font: MÉNDEZ MUÑIZ, Javier María et al, Energía Solar Fotovoltaica 
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El fet més destacat del rendiment de les plaques solars és que aquest rendiment 

disminueix a mesura que augmenta la temperatura.  Si la temperatura augmenta un grau, 

aquesta variació ja és prou significativa com per afectar el rendiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corba intensitat – voltatge depèn de: 

- La temperatura:  

A mesura que augmenta, disminueix el voltatge i augmenta la intensitat. Però l’efecte de la 

temperatura sobre la intensitat és menys d’un 10 % de l’efecte en el voltatge, de manera que el 

resultat és una disminució de la potència amb l’augment de temperatura. 

Per calcular el voltatge (V), intensitat (I) i potència (P) en relació a la temperatura a partir 

d’unes condicions de referència, s’utilitzen les següents fórmules: 

𝑉 =  𝑉𝑟𝑒𝑓 + 𝛾𝑣 𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓    𝐼 =  𝐼𝑟𝑒𝑓 + 𝛾𝑖 𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓           𝑃 =  𝑃𝑟𝑒𝑓 + 𝛾𝑝 𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓   

On Vref, Iref i Pref són els valors de referència i γv, γi, γp són constants. 

- La distància i radiació:  

A mesura que augmenta la distància del satèl·lit al Sol, la intensitat de la radiació que arriba al 

satèl·lit disminueix. En aquest cas, el corrent que subministra la cèl·lula solar també disminueix i 

el voltatge es manté constant, si no hi ha un descens de temperatura; en aquest darrer cas, el 

voltatge augmenta.  
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Font: www.affordable-solar.com 

Figura 3.7  : Intensitat, potència i punt de máxima potència (mpp) en relació al voltatge. 
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4. Passos previs 

 

er tal de poder calcular quina és la variació de temperatura d’un satèl·lit causada per 

l’albedo és necessari tenir una sèrie de dades sobre la Lluna, l’albedo lunar i els 

satèl·lits. A part d’aquestes dades, s’ha de saber de quina manera es pot calcular la 

variació de temperatura en relació a l’energia de l’albedo lunar.  

A continuació es troben les dades prèvies, la recerca de com calcular l’augment de temperatura 

i l’avaluació de les diferents possibilitats.  

4.1 Dades prèvies: 

4.1.1  Lluna
19

: 

Diàmetre: 3.476 km 

Radi mitjà: 1.737,5 km 

Massa: 7,35 x 10
22

 kg 

Gravetat a la superfície: 1,62 m/s
2 

Temperatura a la superfície: 120ºC de dia i -153ºC de nit. 

Intensitat de radiació
20

: 438W/m
2 

Superfície: 37.958.621 km
2
 

Albedo mitjana: 0,07 

4.1.2 Energia solar: 

Energia mitjana procedent del sol: 1371W/m
2
 

 

                                                           
19

 Cfr. Arnett, Bill, Pre-apollo exploration of the Moon URL: http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect19_3.html 

20
 Tot i que la Lluna no emeti llum pròpia, qualsevol cos amb una temperatura diferent de 0 K emet 

escalfor, anomenada radiació tèrmica. 

P 
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4.1.3 Plaques solars dels satèl·lits: 

Material: Arsenur de Gal·li, GaAs 

Coeficient d’emitància del GaAs: 0,80 

Coeficient d’absorbància del GaAs: 0,88 

 

A l’hora de realitzar els càlculs, considerarem una primera situació (Figura4.1) on l’augment 

de temperatura sigui entre els més elevats possibles, ja que si en aquest punt no és significatiu, 

no caldrà seguir per a la resta. Per aquest primer punt considerarem que el satèl·lit es troba a una 

altura de 100 km i a un angle de 0º, i a partir d’aquí, anirem canviant aquestes dues variables. 

Pel que fa a l’albedo, n’utilitzarem una de 0,1. L’albedo mitjana de la Lluna és de 0,07, però si 

l’aproximem a 0,1 simplificarem molt els càlculs sense variar els resultats significativament. A 

més, 0,07 és només l’albedo mitjana i, per tant, hi ha zones en què és superior. I l’àrea del 

satèl·lit l’agafarem de 10 m
2
, tot i que en realitat, quan ens referim a l’àrea del satèl·lit volem dir 

àrea de les plaques solars, que, de fet, són les que es veuen afectades per l’albedo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Distribució de l’energia: 

 Si es vol conèixer com augmenta la temperatura de les plaques solars a causa de l’albedo 

lunar, el primer que cal és saber quina quantitat d’energia solar reflectida per la superfície lunar 

arriba al satèl·lit. 

Font: Pròpia 

LLUNA 
γ = 0º 

100 km 1371 W/m
2
 

1371 W/m
2
 

0,1x1371 W/m
2
 

Albedo = 0,1 

SATÈL·LIT 

Àrea = 10 m
2 

SOL 

Figura 4.1: Cas inicial 
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Per a calcular aquest factor, cal tenir en compte que no tota la Lluna il·lumina el satèl·lit i que 

la llum no es mou en línia recta, sinó que es dispersa (Figura 4.2.1). Per tant, l’àrea de la Lluna 

que afecta el satèl·lit no és la mateixa que la de les plaques solars (Figura 4.2.2) sinó que és 

superior (Figura 4.2.3)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Angle Sòlid: 

Abans d’explicar què és l’angle sòlid, recordem que un angle pla mesura l’obertura de dues 

semirectes que es tallen en un punt. Les semirectes constitueixen els costats de l’angle i el punt 

d’intersecció
21

 és el vèrtex de l’angle.  

Quan ens centrem en la tercera dimensió, en lloc de parlar d’un angle pla parlarem de l’angle 

sòlid. 

Per poder descriure què és l’angle sòlid, imaginem un punt O i una superfície A qualsevol a 

una distància r del punt O (Figura 4.3.1). A continuació formem un con amb vèrtex a O les 

generatrius
22

 del qual passin pel contorn d’ A (Figura 4.3.2).  

De la mateixa manera que per mesurar un angle pla hem traçat una circumferència amb centre 

al vèrtex de les dues semirectes, per mesurar l’angle sòlid traçarem una esfera de radi unitat (és a 

dir, radi = 1) amb centre al punt O (Figura 4.3.3).  

                                                           
21

 Intersecció: Punt en què dues línies, dos plans, etc. es tallen l’un a l’altre. 

22
 Generatriu: Línia generadora, que movent-se genera una superfície (Gran Enciclopèdia Catalana). 

 Figura 4.2.1      Figura 4.2.2         Figura 4.2.3 

           Font: Pròpia
    

Figura 4.2: Dispersió de la llum. 
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Amb aquesta imatge podem definir l’angle sòlid com l’àrea de l’esfera interceptada pel con 

(Figura 4.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, l’angle sòlid és la regió d’una esfera limitada per una semirecta amb l’origen fix al 

centre de l’esfera que recorre una línia tancada. 

L’angle sòlid, Ω, és igual a: 

Ω =  
𝐴

𝑟2
    on 𝐴 i 𝑟2estan mesurats en m2 

La unitat de l’angle sòlid són els estereoradiants (sr). A partir de la fórmula, es pot saber que 

un estereoradiant  és l’angle sòlid que determina sobre una esfera una àrea equivalent a la d’un 

quadrat de costat igual al radi de l’esfera, de manera que A/r
2 

=r
2
/r

2 
=1 (Figura 4.4) 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Un estereoradiant 

Font: Pròpia 
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Font: Pròpia, basada en  

http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/angsolid.html 
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Figura 4.3: Definició de l’angle sòlid. 
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Com que la superfície màxima que pot comprendre un angle sòlid és la de l’esfera (4πr2), 

l’angle sòlid màxim és de: 

Ω =  
𝐴

𝑟2
=

4𝜋𝑟2

𝑟2
= 4𝜋 𝑠𝑟 

Però cal tenir en compte que no tots els casos són tan simples. Per ser més exactes i generals, 

l’angle sòlid per a una superfície A fixat en un punt O es calcula amb la integral de superfície:   

   

Ω =  
𝑟 1 · 𝑛   𝑑𝐴

𝑟2
𝐴

 

On  r1 és el radi unitari de la circumferència 

 n és la normal
23

 de la superfície A 

 r és la distància del punt O a la superfície A. 

 

Per exemple: 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, si desenvolupem la fórmula de l’angle sòlid veiem que el producte escalar
24

 

entre els vectors r1 i n és el cosinus de l’angle entre aquests dos vectors, que multiplicat per dA 

és igual a la projecció
25

 d’aquesta àrea sobre l’esfera amb centre O: 

 

                                                           
23

 Vector normal: Vector perpendicular a la superfície. 

24
 Producte escalar: Producte entre dos vectors; és igual al producte dels seus mòduls pel cosinus de 

l’angle que formen. El producte escalar no és una magnitud vectorial, és un nombre. 

25
 Projecció: Representació d’un punt, línia o pla sobre un altre pla. 

Font: Pròpia, basada en 

http://baldufa.upc.es/baldufa/glossari/angle_solid/angle_solid.htm 
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Figura 4.5: Exemple d’angle sòlid 
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Ω =  
𝑟 1 · 𝑛   𝑑𝐴

𝑟2
=

𝐴

=  
𝑟1 · 𝑛 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 · 𝑑𝐴

𝑟2
=  

1 · 1 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 · 𝑑𝐴

𝑟2
𝐴

=  
𝑑𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟2
𝐴𝐴

 

 

Però com que l’angle sòlid és una integral complicada i difícil de calcular, per saber quina 

quantitat d’energia procedent de la Lluna arriba al satèl·lit intentarem buscar alternatives: 

 

4.2.2 Tangents: 

 
Per començar provarem de conèixer quina és la superfície lunar que il·lumina el satèl·lit amb 

les tangents
26

  a la Lluna des d’un punt, el satèl·lit. És a dir, considerarem que la llum de la Lluna 

que arriba al satèl·lit no pot ser més que la queda compresa dins les tangents a la Lluna que 

passen pel satèl·lit (Figura 4.6) 

 

 

 

 

 

Per tal de trobar quina és l’àrea compresa entre aquestes tangents utilitzarem 

 

 

Primer de tot dibuixarem, amb AutoCAD, en les mides proporcionals, una esfera amb el 

diàmetre de la Lluna (3476 km) i el satèl·lit a la distància corresponent (100 km). 

D’aquesta manera podem comprovar que en relació a les dimensions de la Lluna, el satèl·lit 

pot ser considerat com un punt. 

A continuació, buscarem quines són les tangents a l’esfera que passen pel satèl·lit. Tot i que la 

Lluna i el satèl·lit són tridimensionals, es poden representar mitjançant un alçat de dues 

                                                           
26

 Tangent: Que toca en un sol punt una línia o superfície. 

Figura 4.6: Suposem que la llum que arriba al satèl·lit ha d’estar compresa dins les tangents a 

la Lluna que passen pel satèl·lit. 

Font: pròpia 
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dimensions. És per això que per trobar les tangents a l’esfera podem buscar primer les tangents a 

la circumferència que passen per un punt, el satèl·lit. 

Per saber quina serà l’àrea compresa per aquestes tangents cal que apliquem aquests resultats a 

la tercera dimensió.  

En aquest cas, les tangents a la Lluna que passen per un punt són les generatrius d’un con al 

vèrtex del qual hi ha el satèl·lit I la intersecció entre aquest con i l’esfera lunar, és a dir, els punts 

on es troben, defineix el casquet esfèric que es veu des del satèl·lit. 

L’àrea d’aquest casquet esfèric és la que busquem, és a dir, l’àrea compresa dins les tangents a 

la Lluna que passen pel satèl·lit. 

Per poder-la calcular sabem que la superfície d’un casquet esfèric és: 

𝐴 = 2𝜋𝑅 

 

on:   Àrea d’una zona esfèrica 

   Radi de l’esfera 

   Altura de la zona esfèrica 

Per tant, només cal saber quina és l’altura del nostre casquet esfèric.  

En la figura 4.8 es mostra la Lluna, el satèl·lit, i les generatrius que delimiten la zona esfèrica 

que il·lumina al satèl·lit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅 =  

 =  

𝐴 =  

Font: Pròpia, basada en 

http://www.vitutor.com/geo/esp/.html 

Figura 4.7: Casquet esfèric 
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Figura 4.8: Esfera lunar, satèl·lit i casquet esfèric que es veu des del satèl·lit. 

 

Font: Pròpia 
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Com que el dibuix és a escala 1:10
4
, podem saber que l’altura del casquet esfèric que il·lumina 

el satèl·lit és de 9,46x10
4 

m. 

A partir d’aquesta dada, podem calcular fàcilment la superfície lunar que afecta al satèl·lit i la 

relació entre aquesta i l’àrea total de la Lluna. 

Per tant, substituint els valors que hem trobat a la fórmula de superfície del casquet esfèric: 

 R = 346,6 x 10 

 h = 9,46 x 10
4 

À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡 = 2𝜋𝑅 = 2 × 𝜋 × 346,6 × 104 × 9,46 × 104 = 2,06 × 1012m 

que representen un  

à𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡

à𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 =

2,06 × 1012

3,79 × 1013
× 100 = 5,44% de la superfície lunar 

 

Veient els resultats d’aquests càlculs, ens adonem que la suposició que hem fet al 

començament d’estudiar les tangents com a alternativa de l’angle sòlid és errònia, tal i com 

s’explica a continuació. 

Cal tenir en compte que, com ja hem dit, la llum no viatja en línia recta. Per tant, no podem 

estimar que un 5,44% de l’energia reflectida per la Lluna arriba al satèl·lit, ja que el resultat 

obtingut seria molt superior al real.  

És a dir, no es pot considerar que tota la llum que surt de la superfície lunar que hem calculat 

arriba al satèl·lit (Figura 4.9.1) perquè una part es dispersa (Figura 4.9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4.9.1             Figura 4.9.2 

 

Figura 4.9: Gran part de la llum que surt de la superficie lunar vista des del satèl·lit es dispersa. 

Font: pròpia 
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A més, pel mateix fet que la llum no viatja en línia recta, no podem assegurar que l’energia 

que arriba al satèl·lit procedeixi de la superfície lunar vista des del satèl·lit
27

. 

 

4.2.3 Factor de visibilitat: 

El factor de visibilitat és la fracció de la radiació que surt d’una superfície i arriba a una altra.  

El factor de visibilitat F12 entre dues superfícies és igual a: 

𝐹12 =   
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜋𝑠2
𝑑𝐴1𝑑𝐴2

𝐴2𝐴1

 

 

Aquesta fórmula es pot trobar buscant la relació entre la radiació que surt d’una superfície i 

arriba a una altra i la radiació total que surt de la primera superfície. D’aquesta manera, tenim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partint de la Figura 4.10, obtenim que l’energia total que surt de la superfície A1 en direcció 

A2, per unitat d’àrea i unitat d’angle sòlid és: 

𝐼1 = 𝐼𝑜𝑐𝑜𝑠𝜃 

                                                           
27

 Superfície lunar vista des del satèl·lit: superfície compresa dins les tangents a la Lluna que passen pel 

satèl·lit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ 

γ 

Figura 4.10: Geometria del factor de visibilitat entre dues superfícies 

Font: AAVV, Spacecraft Systems Engineering 
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On Io és la intensitat de radiació normal a A1. Ara es multiplica per l’àrea dA1, i l’angle sòlid. 

Recordem que  l’equació de l’angle sòlid és  Ω =  
𝑑𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟2𝐴
, que en aquest cas s’expressaria 

com Ω =  
𝑑𝐴2𝑐𝑜𝑠𝛾

𝑠2𝐴
.  Per tant, la radiació total que surt de la superfície A1 i arriba a la 

superfície A2 és: 

𝑑𝑄12 = 𝐼𝑜𝑑𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑑𝐴2𝑐𝑜𝑠𝛾

𝑠2
 

És a dir: 

𝑄12 = 𝐼𝑜   
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝛾

𝑠2
𝐴2𝐴1

𝑑𝐴1𝑑𝐴2 

 

Però a part, és necessari saber la radiació total que surt d’A1. Aquesta radiació es pot escampar 

per tota una semiesfera. Per això, de la mateixa manera que per saber quina radiació surt d’A1 en 

direcció a A2 per unitat de superfície i angle sòlid es multiplica la intensitat de radiació normal a 

A1 (Io) per l’angle θ, per saber la radiació que s’escampa per tota la semiesfera es multiplica 

l’àrea A1, per Io i s’integren els dos angles que permeten arribar a qualsevol punt de l’esfera. Un 

d’aquests dos angles, φ, és el que es mou en el pla horitzontal i pot estar comprès entre 0 i 2π 

radiants. L’altre, ϕ, es mou en el pla vertical, pot estar comprès entre 0 i π/2 radiants. I amb la 

combinació d’aquests dos es pot formar tota una semiesfera
28

: 

 

 

 

 

 

 

𝑄1𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1𝐼𝑜   𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜙𝑑𝜙 𝑑𝜑

𝜋
2

0

2𝜋

0

= 𝐴1𝐼𝑜   𝑠𝑖𝑛
2𝜙

2
 

2𝜋

0

𝜋
2

0

𝑑𝜑 = 𝐴1𝐼𝑜  
1

2
𝑑𝜑

2𝜋

0

= 𝐴1𝐼𝑜2𝜋
1

2

= 𝐴1𝐼𝑜𝜋 

                                                           
28

 Cfr. de la integració dels angles d’una esfera: CURTO DÍAZ, Joaquim, Càlcul de la Temperatura 

d'un satèl·lit que orbita la lluna, suposant que la Terra, la Lluna i el satèl·lit són cossos negres 

ϕ 

φ 

Figura 4.11: Semiesfera 
Font: Pròpia 
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Per tant, el factor de visibilitat és
29

: 

𝐹12 =
𝑄12

𝑄1𝑡𝑜𝑡
=

1

𝐴1
  

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜋𝑠2
𝐴2𝐴1

𝑑𝐴1𝑑𝐴2 

 

La fórmula d’aquest factor segueix sent tan complicada com l’angle sòlid. Amb tot i això, 

quan es tracta d’un vehicle petit i pla que orbita un planeta o cos esfèric (Figura 7.16), com en el 

cas d’un satèl·lit que orbiti la Lluna, existeix una fórmula simplificada de F12
30

: 

𝐹12 =  
cos 𝛾

(1 +

𝑟)2

         si         𝛾 + 𝑠𝑖𝑛−1  
1

1 +

𝑟

 <  
Π

2
 

On: 

 γ  és l’angle que forma el vector normal del satèl·lit amb el de la superfície lunar. 

 h és l’altura del satèl·lit respecte  la superfície lunar. 

 r és el radi de la Lluna, 1737,5 km. 

 

 

 

 

 

 

Però l’inconvenient d’aquesta fórmula és que ha de complir una condició i, per tant, no és 

vàlida per a totes les combinacions d’altura i angle. 

És per això que abans de calcular quin és el factor de visibilitat en cada cas, cal saber si en el 

cas en qüestió es pot o no utilitzar l’equació simple. 

                                                           
29

 Cfr. demostració de la fórmula del factor de visibilitat: SAVAGE, Chris, “Thermal Control of 

Spacecraft” inclòs en AAVV, Spacecraft Systems Engineering (Third edition). 

30
 Cfr. HENDERSON,Ross, “Thermal Control of Spacecraft” inclòs en AAVV, Spacecraft Systems 

Engineering (Second edition). 

𝛾 

 

𝑟 

Figura 4.12: Esquema d’un vehicle petit i pla al voltant d’un planeta o cos esfèric 

Font: Pròpia, basada en AAVV, Spacecraft Systems Engineering 
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Les tres variables que hi intervenen, i per tant, les que determinen si la condició es compleix o 

no són: el radi, l’altura i l’angle. 

 Radi: El radi de la Lluna és constant en tots els casos i, per tant no juga cap paper 

rellevant. 

 Altura: Si l’altura augmenta la funció disminuirà i si l’altura disminueix, tot augmentarà; 

són inversament proporcionals. 

 Per tant, la fórmula només es compleix a partir d’una certa altura i si aquesta creix, la 

funció seguirà sent vàlida. 

 Angle: Si l’angle augmenta, la funció augmentarà i si l’angle disminueix, la funció també 

ho farà; són directament proporcionals. 

 Per tant, la condició només es compleix fins a un cert angle i seguirà sent vàlida només si 

aquest decreix. 

Ara només cal buscar per a quins valors es compleix que: 

𝛾 + 𝑠𝑖𝑛−1  
1

1 +

𝑟

 <  
π

2
rad 

És a dir, per a quins valors es pot calcular el factor de visibilitat amb la fórmula senzilla en 

lloc de la integral de superfície. 

A continuació farem una taula de valors on inclourem: les diferents altures i angles; quin és  el 

resultat de la condició; si el resultat obtingut compleix aquesta condició, és a dir, si es troba dins 

del rang de resultats vàlids; i, en els casos en què es compleixi la condició, també calcularem 

quin és el factor de visibilitat amb la fórmula: 

𝐹12 =  
cos 𝛾

(1 +

𝑟)2

 

4.3 Com utilitzar l’excel: 

Per poder efectuar els càlculs del treball, utilitzarem  fulls de càlcul Excel.  

Els fulls de càlcul de l’Excel estan estructurats en files i columnes. Cada casella es distingeix 

pel seu nom, format per la lletra de la columna i el número de la fila. Per exemple, B2. 
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En les caselles es pot introduir un valor o bé una fórmula. Quan s’introdueix una fórmula, hi 

poden intervenir variables que figuren en altres caselles, i per indicar que s’ha d’utilitzar aquesta 

variable es fa amb el nom de la casella. 

Si en una fórmula s’utilitzen variables d’altres caselles de la mateixa fila però de diferents 

columnes, aquesta fórmula es pot arrossegar a  altres caselles de la columna i llavors el programa 

utilitza automàticament els valors de la fila corresponent. 

Per introduir fórmules a l’Excel, existeix una nomenclatura molt senzilla: 

  + sumar 

  - restar 

  * multiplicar 

  / dividir 

  ^ elevar 

 

4.4 Càlculs del factor de visibilitat i la seva condició 

En la primera columna (A) d’aquesta full,  hi anirem introduint les diferents altures que pot 

tenir el satèl·lit, que agafarem entre 10 i 400 km, ja que tot aquest rang queda comprès dins 

l’òrbita que efectuarà el BW1 Lunar Mission al voltant de la Lluna. 

En la segona i tercera columna anirem canviant l’angle γ, és a dir, l’angle que forma la normal 

del satèl·lit amb la normal de la superfície lunar. En la segona columna (B) l’angle figurarà en 

graus, i en la tercera (C) hi introduïm la fórmula perquè converteixi l’angle de graus a radiants :   

fx =B*PI()/180 

 

En la quarta columna (D) hi introduirem la fórmula de la condició del factor de visibilitat, en 

funció de les columnes A i C: 

  fx=C+ASENO(1/(1+A/1737,5)) 
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Font: Pròpia 

En la cinquena columna (E) indicarem si es compleix la condició, és a dir, si el resultat de la 

columna D és inferior a π/2. 

 

En cas que es compleixi la condició, en la sisena columna (F) calcularem el factor de visibilitat 

amb la fórmula simplificada:  

  fx =COS(C)/(1+A/1737,5)^2 

 

Per tant, la taula queda estructurada de la següent manera: 

Altura Angle Angle Condició < π/2 Factor de 

(km) (graus) (radiants)     visibilitat 

            

 

Comencem calculant el cas inicial (Figura 4.1): 

Altura Angle Angle Condició < π/2 Factor de 

(km) (graus) (radiants) 

  

visibilitat 

      
100 0 0 1,239 sí 0,894 

 

 

En aquest cas sí que es pot utilitzar la fórmula simplificada del factor de visibilitat.  

Ara ja podem seguir comprovant en quines combinacions d’angle i altura es pot utilitzar 

aquesta fórmula del factor de visibilitat.  

En aquests càlculs hem analitzat unes 1070 situacions i els resultats obtinguts mostren que: 

Segons cada angle, la fórmula simplificada es pot utilitzar a partir d’una altura concreta. Això 

vol dir que a partir d’aquesta altura, si el satèl·lit s’allunya de la Lluna se segueix complint la 

condició i, en canvi, si s’hi apropa es deixa de complir. Aquestes són les altures, segons cada 

angle, a partir de les quals es pot utilitzar l’aproximació del factor de visibilitat. Com ja hem dit 

anteriorment, les altures que estudiarem són les compreses entre 10 i 400 km. 

 

 

Taula 4.1: Factor de visibilitat en el cas inicial, a 100 km i un angle de 0 graus 
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Angle Altura 

(graus) (km) 

    

0 10 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 20 

8 20 

9 30 

10 30 

11 40 

12 40 

13 50 

14 60 

15 70 

16 80 

17 80 

18 90 

19 110 

20 120 

21 130 

22 140 

23 160 

24 170 

25 180 

26 200 

27 220 

28 240 

29 250 

30 270 

31 290 

32 320 

33 340 

34 360 

35 390 

36 420 
 

 

Taula 4.2: Altura a partir de la qual es pot utilizar l’equació simple del factor de visibilitat, en 

funció de l’angle. 

Font: Pròpia 
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Aquests valors es poden representar gràficament de la següent manera: 

 

 

 

Per tant,  podrem calcular fàcilment quin és el factor de visibilitat mitjançant la fórmula 

simplificada en les situacions que sigui possible.  

Aquest factor disminueix tant amb l’augment de l’altura com de l’angle, i com a conseqüència 

els valors màxim i mínim dels estudiats són, respectivament: 0,98858783 per a un angle de 0 

graus i una altura de 10 km, i 0,54125497 per a un angle de 35 graus i una altura de 400 km. 

 

4.5 Equacions de temperatura: 

Ara ja tenim totes les dades necessàries per a calcular l’augment de temperatura de les plaques 

solars d’un satèl·lit causat per l’albedo lunar. Però encara ens falta l’últim pas previ a aquests 

càlculs, i el més important de tots: trobar la fórmula que relacioni l’energia incident a les plaques 

solars del satèl·lit i l’augment de temperatura. 

Partint de l’exemple de com calcular la temperatura d’un satèl·lit que orbita la Terra que es 

troba al llibre Spacecraft Systems Engineering
31

, podem seguir els següents passos per trobar la 

manera de calcular la temperatura  d’un satèl·lit que orbiti la Lluna: 

                                                           
31

 SAVAGE, Chris, “Thermal Control of Spacecraft” inclòs en AAVV, Spacecraft Systems Engineering 
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Gràfic 4.1: Altura a partir de la qual es pot utilizar l’equació simple del factor de visibilitat, 

en funció de l’angle. 

Font: Pròpia 
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Si els satèl·lits fossin cossos negres irradiarien com a tals i absorbirien tota la radiació que els 

arriba. Tanmateix, són cossos grisos i absorbeixen només una fracció α de l’energia incident. De 

la mateixa manera, reflecteixen només una fracció ε de la radiació d’un cos negre a la mateixa 

temperatura. Això es pot expressar de la següent manera: 

𝐽𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝛼 𝐽𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡  

𝐽𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 = 𝜀𝜎𝑇4 

 

On: ε i α són els coeficients d’emitància i absorbància respectivament, i ϭ la constant de 

Stefan-Bolzman, 5,67x10
-8

Wm
2
K

4
. Jincident és l’energia procedent de la font.  

I si en un satèl·lit no hi ha dissipacions d’energia, es pot afirmar que: 

   𝐴𝛼𝐽𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝐴𝜀𝐽𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎  

 

Consegüentment: 

   𝐴𝛼𝛼𝐽𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝐴𝜀𝜀𝜎𝑇
4 

 

On   Aα  (m
2
) és l’àrea d’absorció, és a dir, l’àrea projectada a la font d’energia. Aε  

(m
2
) és l’àrea d’emissió, que podem dir que és igual a l’àrea del satèl·lit. 

   

Per tant, per conèixer la temperatura d’un satèl·lit cal saber quina és l’energia incident. 

Aquesta no és únicament l’energia procedent del sol, sinó que un satèl·lit en òrbita al voltant de 

la Lluna és escalfat pel Sol, per la radiació de la Lluna  i per l’albedo lunar. 

  

Energia rebuda directament del sol:  

Aquesta energia es mesura en Watts (W), i es calcula segons:  𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟   

Js  = 1371 W/m2 . Aquest valor és aproximat ja que depèn de la distància del Sol i de 

l’època de l’any.  

α = 0,88 
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Asolar = Asatèl·lit, Ja que les plaques solars quasi sempre formen un angle de 0
o
 respecte al 

Sol, la projecció del l’àrea del satèl·lit al Sol és igual a l’àrea real: 

 Asolar = Asatèl·lit x cos0 = Asatèl·lit x 1 = Asatèl·lit 

 

Radiació de la Lluna: 

La Lluna, com els planetes, no emet llum pròpia però la seva temperatura no és 0 i, com ja 

hem dit, qualsevol cos pel sol fet de tenir una temperatura diferent de 0 K emet una radiació 

tèrmica. És per això que la radiació de la Lluna també contribueix a l’escalfament del satèl·lit. 

Aquesta radiació es mesura en Watts (W) i es calcula segons:  𝐽𝑙𝑙𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎  

Jll = 438 (
𝑅𝑟𝑎𝑑𝑖

𝑅𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎
)2 W/m2. Jll és la radiació tèrmica d’un cos; 438 W/m2 és la intensitat amb 

la qual irradia la Lluna; Rradi és el radi de la Lluna, igual a 1737,5 km ; Ròrbita és el radi de 

l’òrbita del satèl·lit, per tant, el radi de la Lluna més l’altura del satèl·lit respecte a la 

superfície lunar. 

ε = 0,8. En aquest cas, tot i que la radiació de la Lluna sigui energia incident al satèl·lit, 

s’utilitza el coeficient d’emitància d’acord amb la llei de Kirchhoff. Aquesta afirma que el 

coeficient d’absorbància de la radiació tèrmica és igual al coeficient d’emitància del satèl·lit: 

Els coeficients d’absorbància i emitància no depenen de si l’energia incideix al satèl·lit o si 

és irradiada,  sinó que depenen de la longitud d’ona
32

 de l’energia. Per a una longitud d’ona 

concreta, els dos coeficients serien iguals. Però ni els rajos de sol, ni la radiació tèrmica de la 

Lluna tenen una longitud d’ona concreta sinó que estan formats per un conjunt de longituds. 

En aquest cas, els coeficients indiquen quina part d’aquest conjunt és absorbida o emesa pel 

satèl·lit. La Lluna i el satèl·lit irradien el mateix tipus d’energia (formada bàsicament per 

infrarojos), i per això tenen el mateix coeficient, ε. El Sol, en canvi, es troba a una 

temperatura molt superior i per això les longituds d’ona de l’energia solar són inferiors
33

 

(sobretot infrarojos). Per tant, l’energia solar, i també l’albedo – que és energia solar reflectida 

–  tenen un altre coeficient, α, i l’albedo   

Alluna = Asatèl·lit x cosγ. Si considerem que l’angle entre la Lluna i el satèl·lit només varia en 

una sola direcció. 

                                                           
32

 Longitud d’ona (λ): Distància entre dos punts similars i successius d'una ona (de Termcat.cat) 

33
 Les longituds d’ona disminueixen a mesura que augmenta l’energia 
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Albedo lunar 

L’albedo lunar també influeix en la temperatura d’un satèl·lit, i és precisament aquesta 

influència la que pretenem estudiar amb aquest treball de recerca. 

Aquesta contribució es mesura en Watts (W) i es pot calcular segons: 𝐽𝑎𝛼𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜                      

Ja = JsolaraF. On Jsolar = 1371W/m2, a és l’albedo (0,1)  i F és el factor de visibilitat 

α = 0,88 

Aalbedo = Alluna = Asatèl·lit x cosγ 

 

A més, també hi pot haver una dissipació d’energia interna, Q. 

Amb totes aquestes fonts d’energia incident i partint de la fórmula inicial de la temperatura 

d’equilibri d’un cos gris, es pot trobar que per a un satèl·lit en òrbita al voltant de la Lluna:  

𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 +  𝐽𝑎𝛼𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 + 𝐽𝑝𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 𝑄 = 𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎𝑇
4 

 

𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 + 𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 438(
𝑅𝑟𝑎𝑑

𝑅𝑟𝑎𝑑 +  
)2𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 𝑄 = 𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎𝑇

4 

 

I  si aïllem la temperatura: 

𝑇 =
 
𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 +  𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 +  

)2𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 𝑄

𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎

4

 

 

On: 

Js= energia solar 

Asolar= àrea del satèl·lit projectada al Sol (en m
2
) 

Alluna = àrea del satèl·lit projectada a la Lluna (en m
2
) 

a = albedo 

F = factor de visibilitat 
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Rrad = radi de la Lluna 

h = altura del satèl·lit 

Q = energia interna dissipada 

ϭ = constant de Stefan-Bolzman 

α = coeficient d’absorbància 

ε = coeficient d’emitància 

En el nostre estudi, considerarem que l’angle entre el satèl·lit i la Lluna, γ varia en una sola 

direcció, que l’angle entre el satèl·lit i el Sol és sempre molt proper a 0, i que la dissipació 

d’energia interna és nul·la. Per tant, la fórmula esdevé: 

 

𝑇 =
 
𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 + 𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

)2𝜀𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎

4

=
 
𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡   𝐽𝑠𝛼 + 𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼𝑐𝑜𝑠𝛾 + 438  

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

 
2

𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾 

𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎

4

=
 𝐽𝑠𝛼 + 𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼𝑐𝑜𝑠𝛾 + 438  

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

 
2

𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜀𝜎

4

 

 

Per saber quina és la diferència de temperatura causada per l’albedo, calcularem la diferència 

entre la temperatura d’equilibri d’un satèl·lit considerant l’albedo com una de les fonts d’energia 

i la temperatura d’equilibri d’un satèl·lit sense considerar l’albedo com a font d’energia.  

D’aquesta manera, podrem saber la diferència de temperatura entre una situació amb albedo i 

una situació sense, és a dir, l’augment de temperatura produït per l’albedo. 

∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 −𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜  

𝑇 =
 
𝐽𝑠𝛼 + 𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

)2𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜀𝜎

4
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𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 −𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 =
 
𝐽𝑠𝛼 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

)2𝜀𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜀𝜎

4

 

 

∆𝑇 =
 
𝐽𝑠𝛼 + 𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

)2𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜀𝜎

4

−  
 
𝐽𝑠𝛼 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

)2𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜀𝜎

4

 

 

Ara, substituint el que hem anat trobant: 

Js = 1371 W/m
2
 

α = 0,88 

a = 0,1 

F =  

Rrad = 1737,5 km 

ε = 0,80 

ϭ = 5,67 x 10
-8 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

𝑐𝑜𝑠𝛾

(1 +

𝑟)2

=  
𝑐𝑜𝑠𝛾

(1 +


1737,5
)2

 

∆𝑇 =
 

1371𝑥0,88 + 1371𝑥0,1𝑥
𝑐𝑜𝑠𝛾

(1 +


1737,5
)2
𝑥0,88𝑥𝑐𝑜𝑠𝛾+ 438(

1737,5
1737,5 + 

)2𝑥0,8𝑥𝑐𝑜𝑠𝛾

0,8𝑥5,67𝑥10−8

4

−  
 

1371𝑥0,88 + 438(
1737,5

1737,5 + 
)20,8𝑥𝑐𝑜𝑠𝛾

0,8𝑥5,67𝑥10−8

4
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Operant amb els valors coneguts: 

∆𝑇 =
 

1206,48 + 120,648
𝑐𝑜𝑠𝛾

(1 +


1737,5
)2
𝑐𝑜𝑠𝛾 + 350,4(

1737,5
1737,5 + 

)2𝑐𝑜𝑠𝛾

4,536𝑥10−8

4

−  
 

1206,48 + 350,4(
1737,5

1737,5 + 
)2𝑐𝑜𝑠𝛾

4,536𝑥10−8

4

 

 

D’aquesta manera tenim una equació amb només dues variables, l’angle i l’altura, que ens 

permet conèixer la variació de temperatura d’un satèl·lit causada per l’albedo en cada situació. 

I ara ja ho tenim tot a punt per poder realitzar la part principal d’aquesta recerca: calcular 

quines són les diferències de temperatura causades per l’albedo lunar en les plaques solars d’un 

satèl·lit que orbiti la Lluna. 
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5. Càlcul de la variació de 

temperatura causada per 

l’albedo 

 

n l’apartat anterior, Passos Previs,  hem trobat com calcular la variació de 

temperatura causada per l’albedo en les plaques solars d’un satèl·lit.  

La fórmula per poder conèixer aquesta variació és: 

 

∆𝑇 =
 
𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 +  𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 +  

)2𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛 𝑎 + 𝑄

𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎

4

−  
 
𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 +  

)2𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 𝑄

𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎

4

 

 

Desenvolupant i substituint els valors coneguts, hem trobat que l’equació resultant és: 

∆𝑇 =
 
𝐽𝑠𝛼 + 𝐽𝑠𝑎𝐹𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

)2𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜀𝜎

4

−  
 
𝐽𝑠𝛼 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 + 

)2𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜀𝜎

4

=  
 

1206,48 + 120,648
𝑐𝑜𝑠𝛾

(1 +


1737,5
)2
𝑐𝑜𝑠𝛾 + 350,4(

1737,5
1737,5 + 

)2𝑐𝑜𝑠𝛾

4,536𝑥10−8

4

−  
 

1206,48 + 350,4(
1737,5

1737,5 + 
)2𝑐𝑜𝑠𝛾

4,536𝑥10−8

4

 

 

E 
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On: 

 h és l’altura del satèl·lit respecte la Lluna 

 γ és l’angle que formen la normal del satèl·lit i de la Lluna. 

 

Ara  ja podem realitzar els càlculs que constitueixen el nucli d’aquest treball de recerca 

utilitzant aquesta fórmula amb dues variables, l’altura i l’angle. 

Però s’ha d’estar alerta respecte el fet que amb aquesta fórmula es calcula el factor de 

visibilitat mitjançant la seva equació simplificada, que no és vàlida per a tots els casos, sinó que 

s’ha de complir una condició. Per tant, abans de substituir les dues variables en aquesta fórmula 

de la variació de temperatura, s’ha de comprovar que l’angle i l’altura que volem utilitzar 

compleixin la condició
34

.  

Per aquest motiu, els casos estudiats seran únicament aquells en què es pugui utilitzar la 

fórmula simplificada del factor de visibilitat. 

 

5.1 Com efectuarem aquests càlculs? 

Els càlculs de variació de temperatura de les plaques solars d’un satèl·lit causada per l’albedo 

els efectuarem amb un full de càlcul Excel
35

. 

En la primera columna (A) d’aquest full hi anirem introduint les diferents altures que pot tenir 

el satèl·lit. Com ja hem explicat a Passos previs, agafarem les compreses entre 10 i 400 km. 

En la segona i tercera columna anirem canviant l’angle γ, és a dir, l’angle que forma la normal 

del satèl·lit amb la normal de la superfície lunar. En la segona columna (B) l’angle figurarà en 

graus, i en la tercera (C) hi introduïm la fórmula perquè converteixi l’angle de graus a radiants :   

fx =B*PI()/180 

 

 

                                                           
34

 V. Capítol 4.4 Càlcul del factor de visibilitat i la seva condició 

35
 V. Capítol 4.3 Com utilitzar l’Excel 
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En la quarta columna (D), hi introduirem la fórmula de la temperatura d’un satèl·lit 

considerant l’albedo, en funció de les variables A i C:  

     

fx=((1206,48+120,648*COS(C)*COS(C)/(1+A/1737,5)^2+350,4*COS(C)*(1737

,5/(1737,5+A))^2)/(4,536*10^(-8)))^(1/4) 

 

En la cinquena columna (E), hi introduirem la fórmula de la temperatura d’un satèl·lit sense 

considerar l’albedo, en funció de les variables A i C: 

fx=((12064,8+3504*(1737,5/(1737,5+A))^2*COS(C))/(45,36*10^(-8)))^(1/4) 

 

En la sisena columna (F) calcularem la diferència de temperatura causada per l’albedo lunar, 

és a dir, la resta dels dos resultats anteriors: 

   fx=D-E 

 

Per tant, la taula queda estructurada de la següent manera: 

Altura Angle Angle T amb albedo T sense albedo ΔT 

 (km) (graus) (radiants) (K) (K)   

            

 

5.2 Resultats obtinguts: 

Per començar calcularem quina és la variació de temperatura causada per l’albedo en el cas 

inicial
36

, és a dir, a 100 km d’altura i formant un angle 0 amb la Lluna: 

 

Altura Angle Angle T amb albedo T sense albedo ΔT 

(km) (graus) (radiants) (K) (K)   

            

100 0 0 435,233 427,836 7,398 

  

                                                           
36

 V. Capítol 4.1 Dades prèvies: Figura 4.1 Cas inicial. 

Taula 5.1: Variació de temperatura causada per l’albedo a 100 km i un angle de 0 graus 

Font: Pròpia 
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Es pot veure que, en aquest cas, la diferència de temperatura entre la situació en què 

considerem l’albedo i la situació en què no ho fem és força significativa.  

Tot i que 7 graus poden semblar un canvi de temperatura no gaire important comparat amb els 

435 K que es troba el satèl·lit, a partir d’una variació de temperatura d’un grau a les 

plaques solars del satèl·lit, el rendiment es veu afectat
37

. 

Recordem que quan augmenta la temperatura, la potència subministrada per les cèl·lules solars 

al satèl·lit disminueix
38

.  

Per tant, en el cas inicial que havíem plantejat es confirma la hipòtesi, i podem seguir calculant 

la variació de temperatura causada per l’albedo en altres casos.  

D’acord amb l’acompliment de la condició per utilitzar la fórmula simple del factor de 

visibilitat, els càlculs de la temperatura del satèl·lit amb albedo, sense albedo i la variació entre 

aquestes inclouen unes 1020 combinacions d’angle i altura. Els resultats obtinguts mostren que: 

La variació de temperatura disminueix a mesura que augmenten l’altura i l’angle. Per tant, els 

valors màxim i mínim dels estudiats són, respectivament, 8,03172752 per a una altura de 10 km i 

un angle de 0 graus; i 3,95562662 per a una altura de 400 km i un angle de 35 graus. 

Els valors extrems de tots els casos estudiats es troben a les taules 5.2 i 5.3. 

 

Altura Angle Angle T amb albedo T sense albedo ΔT 

(km) (graus) (radiants) (K) (K)   

            

10 0 0 438,178 430,146 8,031 

10 1 0,01745 438,172 430,143 8,030 

10 2 0,03491 438,154 430,132 8,023 

10 3 0,05236 438,126 430,114 8,012 

10 4 0,06981 438,084 430,088 7,997 

10 5 0,08727 438,032 430,055 7,977 

  

 

 

                                                           
37

 Des d’Indicorp Solar, empresa dedicada a la fabricació de plaques solars, em van dir que a partir 

d’una variació de temperatura d’un grau el rendiment de les plaques es veu afectat.  

38
 V. Capítol 3.4.3 Característiques de les cèl·lules solars 

Taula 5.2: Casos estudiats amb variació de temperatura màxima 

Font: Pròpia 
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Altura Angle Angle T amb albedo T sense albedo ΔT 

(km) (graus) (radiants) (K) (K)   

            

380 34 0,59341 423,412 419,299 4,113 

390 34 0,59341 423,241 419,162 4,079 

400 34 0,59341 423,072 419,027 4,045 

390 35 0,61087 422,978 418,989 3,989 

400 35 0,61087 422,811 418,855 3,956 

 

 

Com es pot veure, en el cas en què la variació de temperatura causada per l’albedo és mínima, 

aquesta variació segueix sent prou significativa com per afectar al rendiment de les plaques 

solars i per tant, queda demostrat  que en el disseny i fabricació d’aquestes plaques s’hauria 

de tenir en compte l’albedo lunar. 

Així doncs, podem afirmar que en tots els casos estudiats, l’albedo lunar causa una variació de 

temperatura significativa en les plaques solars d’un satèl·lit en òrbita al voltant de la Lluna i, 

consegüentment, n’afecta el rendiment. 

 

5.3 Variació de temperatura segons la variació de l’altura 

Per poder estudiar com varia la temperatura segons l’altura, ens fixarem en les variacions de 

temperatura causades per l’albedo a un angle fix, és a dir que l’única variable que anirem 

canviant serà l’altura. 

Per a un angle 0 l’albedo fa variar la temperatura dels satèl·lits de la següent manera: 

 

Altura Angle Angle T amb albedo T sense albedo ΔT 

(km) (graus) (radians) (K) (K)   

            

10 0 0 438,178 430,146 8,032 

20 0 0 437,832 429,874 7,958 

30 0 0 437,490 429,606 7,884 

40 0 0 437,153 429,341 7,812 

50 0 0 436,822 429,081 7,741 

60 0 0 436,495 428,824 7,671 

Taula 5.3: Casos estudiats amb variació de temperatura mínima 

Font: Pròpia 
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70 0 0 436,173 428,572 7,601 

80 0 0 435,855 428,323 7,532 

90 0 0 435,542 428,077 7,465 

100 0 0 435,233 427,836 7,398 

110 0 0 434,929 427,597 7,332 

120 0 0 434,629 427,362 7,267 

130 0 0 434,333 427,131 7,202 

140 0 0 434,042 426,903 7,139 

150 0 0 433,754 426,678 7,076 

160 0 0 433,470 426,457 7,014 

170 0 0 433,190 426,238 6,952 

180 0 0 432,915 426,023 6,892 

190 0 0 432,642 425,810 6,832 

200 0 0 432,374 425,601 6,773 

210 0 0 432,109 425,394 6,715 

220 0 0 431,848 425,191 6,657 

230 0 0 431,590 424,990 6,600 

240 0 0 431,336 424,792 6,544 

250 0 0 431,085 424,596 6,489 

260 0 0 430,837 424,404 6,434 

270 0 0 430,593 424,214 6,380 

280 0 0 430,352 424,026 6,326 

290 0 0 430,114 423,841 6,273 

300 0 0 429,879 423,659 6,221 

310 0 0 429,647 423,478 6,169 

320 0 0 429,419 423,301 6,118 

330 0 0 429,193 423,125 6,067 

340 0 0 428,970 422,952 6,018 

350 0 0 428,750 422,782 5,968 

360 0 0 428,533 422,613 5,920 

370 0 0 428,318 422,447 5,871 

380 0 0 428,106 422,283 5,824 

390 0 0 427,897 422,121 5,777 

400 0 0 427,691 421,961 5,730 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.4: Variació de temperatura segons l’altura, a un angle fix de 0 graus. 

Font: Pròpia 
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Aquests resultats es poden expressar gràficament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquest gràfic podem  veure que la variació de temperatura a un angle fix de 0 graus 

disminueix linealment segons l’altura.  

 

Aquest és un cas concret i, per això, abans d’arribar a conclusions generals sobre la variació de 

temperatura en funció de l’altura representarem gràficament més casos: a un angle fix de 0 graus, 

10 graus, 20 graus i 30 graus. 
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Gràfic 5.2: Variació de temperatura segons l’altura, en angles fixos de 0, 10, 20 i 30 graus. 

Font: Pròpia 

 

Gràfic 5.1: Variació de temperatura segons l’altura, a un angle fix de 0 graus. 

Font: Pròpia 

 



  - 56 - 
 

Vistes aquestes gràfiques, sí que podem afirmar que en els casos estudiats, la variació de 

temperatura de les plaques solars d’un satèl·lit disminueix linealment en funció de l’altura si 

l’angle es manté fix. 

És a dir, la funció de variació de temperatura segons l’altura és una recta decreixent. Les 

equacions de les rectes representades en el Gràfic 8.2 són: 

Angle 0 →   y = -0,0059x + 7,9962  

Angle 10 → y = -0,0565x + 7,7597  

Angle 20 → y = -0,0494x + 7,0458  

Angle 30 → y = -0,0391x + 5,9467  

Aquestes equacions són diferents entre elles, cosa que ens permet veure que tant el pendent 

com l’ordenada a l’origen depenen de l’angle fixat. De fet, si les equacions de les rectes fossin 

iguals, voldria dir que en una mateixa altura la variació de temperatura causada per l’albedo seria 

sempre la mateixa, independentment de l’angle i, com veurem en el pròxim apartat, no és així. 

Centrant-nos en la variació de temperatura segons l’altura, el gràfic demostra que a mesura 

que el satèl·lit s’allunya de la Lluna, la variació de temperatura causada per l’albedo és menor. I 

no podria ser de cap altra manera, perquè com més lluny es trobi el satèl·lit menys energia hi 

arribarà i, per tant, s’escalfarà més discretament. 

De tota manera, en la distància més llunyana que hem estudiat, 400 km, l’albedo segueix 

produint una variació de temperatura prou significativa per afectar el rendiment de les plaques 

solars, ja que aquesta variació no és en cap moment inferior a un grau. 

Com que l’augment de temperatura de les plaques solars del satèl·lit esdevé més feble a major 

distància de la superfície lunar, si es volgués estudiar l’albedo lunar a partir d’aquest augment de 

temperatura s’obtindrien resultats més fiables com més proper es trobés el satèl·lit de la 

superfície lunar. Perquè encara que a 400 km de distància el rendiment de les plaques es vegi 

afectat per l’albedo lunar, l’energia que arriba al satèl·lit procedent d’aquesta albedo és molt 

menor i, per tant, hi ha més possibilitat d’error. 

En el cas que el satèl·lit Lunar Mission BW1 pogués realitzar aquests mesuraments, la millor 

fase per fer-ho seria la cinquena, en què el satèl·lit orbita la Lluna a una distància de 100 km
39

. 

Al llarg d’aquesta fase, la distància del satèl·lit a la Lluna serà constant i, a més, no serà gaire 

                                                           
39

 V. Capítol 3.3.5 Lunar Mission BW1 
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gran.  Per això, l’energia que rebrà el satèl·lit procedent de l’albedo serà força elevada i, tot i que 

afectarà el rendiment més negativament, permetrà estudiar l’albedo lunar a partir de la variació 

de temperatura que aquest causi en les plaques solars del satèl·lit.  

 

 

5.4 Variació de temperatura segons la variació de l’angle 

De la mateixa manera que per estudiar la variació de temperatura segons l’altura hem utilitzat 

un  angle constant, per saber com varia en funció de l’angle ens fixarem en les variacions de 

temperatura causades per l’albedo a una altura constant, és a dir, l’única variable que anirem 

modificant serà l’angle. 

Per començar calcularem quins són els augments de temperatura produïts per l’albedo a una 

altura de 400 km, ja que aquesta és la que permet calcular el factor de visibilitat amb més angles: 

 

Altura Angle Angle T amb albedo 

T sense 

albedo ΔT 

(km) (graus) (radiants) (K) (K)   

            

400 0 0,00000 427,691 421,961 5,730 

400 1 0,01745 427,687 421,958 5,729 

400 2 0,03491 427,674 421,950 5,724 

400 3 0,05236 427,653 421,937 5,716 

400 4 0,06981 427,624 421,919 5,705 

400 5 0,08727 427,586 421,896 5,690 

400 6 0,10472 427,540 421,868 5,673 

400 7 0,12217 427,486 421,834 5,652 

400 8 0,13963 427,423 421,795 5,628 

400 9 0,15708 427,352 421,751 5,601 

400 10 0,17453 427,273 421,702 5,571 

400 11 0,19199 427,186 421,648 5,538 

400 12 0,20944 427,090 421,589 5,501 

400 13 0,22689 426,987 421,525 5,462 

400 14 0,24435 426,875 421,455 5,420 

400 15 0,26180 426,756 421,381 5,375 

400 16 0,27925 426,628 421,301 5,327 

400 17 0,29671 426,493 421,217 5,277 



  - 58 - 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25 30 35

Δ
T

 (
K

)

Angle (graus)

400 18 0,31416 426,350 421,127 5,223 

400 19 0,33161 426,199 421,032 5,167 

400 20 0,34907 426,041 420,933 5,108 

400 21 0,36652 425,875 420,828 5,047 

400 22 0,38397 425,701 420,718 4,983 

400 23 0,40143 425,520 420,604 4,916 

400 24 0,41888 425,332 420,485 4,848 

400 25 0,43633 425,137 420,360 4,777 

400 26 0,45379 424,934 420,231 4,703 

400 27 0,47124 424,725 420,097 4,628 

400 28 0,48869 424,509 419,958 4,550 

400 29 0,50615 424,285 419,815 4,471 

400 30 0,52360 424,056 419,667 4,389 

400 31 0,54105 423,819 419,514 4,306 

400 32 0,55851 423,576 419,356 4,221 

400 33 0,57596 423,327 419,193 4,134 

400 34 0,59341 423,072 419,027 4,045 

400 35 0,61087 422,811 418,855 3,956 

  

 

 

Si representem aquests resultats gràficament, el gràfic obtingut és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5.3: Variació de temperatura segons l’angle, a una altura constant de 400 km. 

Font: Pròpia 

Taula 5.5: Variació de temperatura segons l’angle, a una altura constant de 400 km. 

Font: Pròpia 
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Igual que en l’anàlisi anterior, abans d’afirmar que la variació de temperatura en funció de 

l’angle segueix aquesta corba, cal comprovar que si mantenim constants altres altures, la funció 

decreixerà de la mateixa manera. 

Per això representarem gràficament les funcions de variació de temperatura a les altures de 

100 km, 200 km, 300 km i 400 km: 

 

 

Amb aquestes gràfiques ens podem fer una idea de com varia la temperatura en funció de 

l’angle que forma el satèl·lit artificial amb la superfície lunar.  

En aquest cas, la temperatura no disminueix linealment sinó que segueix una corba en funció 

del cosinus de l’angle. 

A mesura que augmenta l’altura, el punt de tall entre la corba i l’eix de les ordenades és 

menor. Aquest punt de tall indica quina és la variació de temperatura quan l’angle és 0 i, tal i 

com hem vist en el gràfic 5.3, aquesta variació disminueix amb l’augment de la distància del 

satèl·lit a la superfície lunar. Per això no és d’estranyar que la funció de la variació de 

temperatura segons l’angle variï segons quina sigui l’altura fixada: la funció és més petita a 

mesura que augmenta aquesta altura. 

Pel que fa a la variació en funció de l’angle, es pot veure clarament que com més gran és 

l’angle, més petit és l’augment de temperatura. Si l’angle del satèl·lit amb la superfície lunar és 

de 0 graus, l’energia procedent de l’albedo lunar incideix perpendicularment al satèl·lit i, per 

tant, s’aprofita tota (Figura 5.1.1) . En canvi, si l’angle del satèl·lit amb la superfície lunar fos de 
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90 graus, l’energia procedent de l’albedo hi incidiria amb un angle de 0 graus i pràcticament no 

escalfaria el satèl·lit (Figura 8.1.2).  I, per tant, entre aquests dos valor l’energia incident al 

satèl·lit disminueix a mesura que el seu angle amb la superfície lunar s’apropa als 90 graus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, a angles menors, l’estudi de l’albedo a partir de la variació de temperatura que 

aquesta causa en el satèl·lit serà més fiable, mentre que a mesura que augmenta l’angle l’albedo 

arribarà al satèl·lit amb menys intensitat i, per tant, el seu estudi esdevindrà més difícil.  

Però en aquest cas, l’angle del satèl·lit canvia constantment i per tant no es pot definir una fase 

concreta de l’òrbita lunar d’un satèl·lit, com el Lunar Mission BW1, en la qual l’angle permeti un 

estudi més acurat de l’albedo lunar. És a dir, per definir en quina fase de la missió del satèl·lit 

l’estudi de l’albedo lunar és més acurat s’ha de prendre com a base l’altura i no l’angle del 

satèl·lit respecte a la superfície lunar. 

 

 

 

 

PLAQUES SOLARS DEL 

SATÈL·LIT 

ENERGIA PROCEDENT DE L’ALBEDO 

SUPERFÍCIE LUNAR 

90º 0º 

Figura 5. 1 Angle del satèl·lit respecte a l’energia incident precedent de l’albedo. 

Figura 8. 1 .2 Figura 8. 1 .1 
Font: Pròpia 
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6. Es podria conèixer 

l’albedo a partir de la 

temperatura del satèl·lit? 

 

ra ja coneixem quina és la variació de temperatura causada per l’albedo lunar en 

les plaques d’un satèl·lit i sabem que aquesta és significativa. És a dir, que 

l’albedo lunar és suficient com per escalfar un satèl·lit en òrbita al voltant de la 

Lluna. 

A partir d’aquí, tornant a la idea inicial de crear un mapa d’albedo, com podríem conèixer 

l’albedo en cada punt a partir de la temperatura del satèl·lit? 

Si estudiem a fons l’equació de temperatura d’un satèl·lit, podem veure que aquesta depèn, 

entre altres variables, de l’albedo lunar: 

 

𝑇 =
 
𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 +  𝐽𝑠𝒂𝐹𝛼𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 +  

)2𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 + 𝑄

𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎

4

 

 

En cada punt de l’òrbita d’un satèl·lit al voltant de la Lluna, totes les variables es poden 

conèixer. Per això, podríem aïllar l’albedo d’aquesta fórmula de la següent manera: 

 

𝑎 =  
𝑇4𝐴𝑠𝑎𝑡è𝑙·𝑙𝑖𝑡 𝜀𝜎 − 𝐽𝑠𝛼𝐴𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 +  

)2𝜀𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎 − 𝑄

𝐽𝑠𝐹𝛼𝐴𝑙𝑙𝑢𝑛𝑎
 

 

 

 

A 
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On: 

a és l’albedo 

T és la temperatura del satèl·lit 

Asatèl·lit és l’àrea del satèl·lit 

Asolar és l’àrea del satèl·lit projectada al sol 

Alluna és l’àrea del satèl·lit projectada a la Lluna 

ε és el coeficient d’emitància 

α és el coeficient d’absorbància 

ϭ és la constant de Stefan-Bolzman, 5,67x10
-8

Wm
2
K

4 

Q és la dissipació d’energia interna del satèl·lit 

F és el factor de visibilitat entre la Lluna i el satèl·lit, que es calcula amb la fórmula: 

𝐹 =
1

𝐴1
  

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜋𝑠2
𝐴2𝐴1

𝑑𝐴1𝑑𝐴2 =
1

𝐴1
  

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜋 𝑅 +  2
𝐴2𝐴1

𝑑𝐴1𝑑𝐴2 

  On: 

   A1 és l’àrea de la Lluna 

   A2 és l’àrea del satèl·lit 

   θ i γ són els angles entre les normals del satèl·lit i la Lluna 

   s és la distància del centre de la Lluna al satèl·lit 

   R és el radi de la Lluna 

   h és l’altura del satèl·lit 

 

D’aquesta manera, independentment del tipus d’òrbita que el satèl·lit dugui a terme, podríem 

saber quina és l’albedo en cada punt. És a dir, encara que l’angle del satèl·lit canviï 

constantment, per conèixer l’albedo en tenim prou amb saber quina és l’àrea del satèl·lit 

projectada a la Lluna i el Sol en un punt concret. 

La unió de tots els valors de l’albedo en cada punt permetria crear un mapa d’albedo lunar i, 

amb aquest, es podria estudiar la composició de la Lluna. 
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Però encara no sabem amb quina freqüència la temperatura del satèl·lit és mesurada. Per tant, 

hauríem de trobar un sistema que ens permetés conèixer la temperatura del satèl·lit en cada punt, 

independentment d’aquesta freqüència. 

Els fabricants de plaques solars donen unes constants que permeten conèixer la variació de 

temperatura en funció del voltatge o de la potència. 

Però el problema d’utilitzar aquestes equacions que relacionen el voltatge amb la temperatura 

és que els satèl·lits tenen un sistema anomenat MPPT (Maximum Power Point Tracker) que 

busca constantment el punt de màxima potència
40

. Per fer-ho, controla el circuit de les plaques 

activant o desactivant les connexions que necessiti per tal que el voltatge sigui favorable a arribar 

al punt de màxima potència. I a causa d’aquest filtre, el voltatge conegut del satèl·lit no és la 

diferència de potencial total que procedeix de les plaques. 

Per això, la millor manera d’analitzar la temperatura del satèl·lit en cada punt és instal·lant un 

termòmetre a les plaques solars que enviï les dades directament a l’ordinador. 

 

Si aquest termòmetre tingués una sensibilitat de 0,25º, quin seria el marge d’error de l’albedo? 

Per tenir una idea aproximada sobre si l’albedo varia molt o poc amb una variació de 

temperatura de 0,25, estudiarem algunes situacions amb valors suposats. És a dir, tot i que no 

tenim cap dada real, a partir del que hem anat calculant durant el treball  inventarem algunes 

situacions per veure com variaria l’albedo. 

En general, considerarem que l’angle entre el satèl·lit i la Lluna només varia en una sola 

direcció, que la dissipació d’energia interna és nul·la i, com en els altres càlculs, utilitzarem la 

fórmula senzilla del factor de visibilitat. Per tant, la fórmula que utilitzarem per conèixer 

l’albedo és: 

 

𝑎 =  
𝑇4𝜀𝜎 − 𝐽𝑠𝛼 − 438(

𝑅𝑟𝑎𝑑
𝑅𝑟𝑎𝑑 +  

)2𝜀 𝑐𝑜𝑠𝛾

𝐽𝑠  
𝑐𝑜𝑠𝛾

(1 +

𝑟)2

 𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛾
 

 

                                                           
40

 V. Capítol 3.4. Energia solar 
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Com que en aquest cas no busquem resultats reals sinó que només volem tenir una idea 

aproximada de quina és la variació de l’albedo quan la temperatura varia 0,25 graus, no ens cal 

analitzar tantes situacions com en els càlculs de l’apartat anterior, en els que sí que buscàvem uns 

resultats. 

 

Per saber quin és l’error de l’albedo, ens fixarem en dues situacions i en aquestes situacions, 

calcularem quina seria l’albedo en diferents temperatures, en intervals de 0,25 graus. A 

continuació calcularem la diferència entre aquestes albedos, i així sabrem si aquesta diferència és 

massa gran o bé si pot oferir una bona aproximació de l’albedo lunar. 

 

Aquests càlculs els efectuarem mitjançant un full de càlcul Excel, on introduirem : 

En la primera columna (A), la temperatura 

En la segona columna (B), l’altura 

En la tercera columna (C), l’angle en graus 

En la quarta columna (D), la fórmula perquè transformi l’angle de graus a radiants: 

fx =C*PI()/180 

En la cinquena columna (E), la fórmula perquè calculi l’albedo a partir de les variables A, B i 

D: 

fx =(A7^4*0,8*5,67*10^-8-1371*0,88-438*(1737,5/(1737,5+B7))^2 

*0,8*COS(D7))/(1371*COS(D7)/(1+B7/1737,5)^2*COS(D7)*0,88) 

En la sisena columna (F), la fórmula perquè calculi la diferència entre les diferents albedos 

consecutives, és a dir, per saber quin és el marge d’error de l’albedo en el cas que la sensibilitat 

del termòmetre sigui de 0,25º. 

 fx=E2-E1  

 

Per tant, la taula resultant és la següent: 

T h angle angle albedo Δa 

(K) (km) (graus) (radiants)     
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Primera situació, a 100 km d’altura i 0 graus, partint d’una temperatura de 430 K: 

T h angle angle albedo Δa 

(K) (km) (graus) (radiants)     

            

430,00 100 0 0 0,028727   

430,25 100 0 0 0,032073 0,003346 

430,50 100 0 0 0,035425 0,003352 

430,75 100 0 0 0,038783 0,003358 

431,00 100 0 0 0,042147 0,003364 

431,25 100 0 0 0,045516 0,003370 

431,50 100 0 0 0,048892 0,003375 

431,75 100 0 0 0,052273 0,003381 

432,00 100 0 0 0,055660 0,003387 

432,25 100 0 0 0,059053 0,003393 

432,50 100 0 0 0,062452 0,003399 

432,75 100 0 0 0,065857 0,003405 

433,00 100 0 0 0,069268 0,003411 

 

 

 

Dels casos estudiats en els apartats anteriors del treball, el cas en què el factor de visibilitat és 

menor, és a dir, en què l’albedo lunar afecta menys la temperatura del satèl·lit, és a 400 km 

d’altura i un angle de 35 graus. Per això, la segona situació que suposem per estudiar l’error del 

càlcul de l’albedo lunar és aquest extrem, partint d’una temperatura de 420 K: 

 

T h angle angle albedo Δa 

(K) (km) (graus) (radiants)     

            

420,00 400 35 0,610865 0,028658   

420,25 400 35 0,610865 0,034946 0,006288 

420,50 400 35 0,610865 0,041245 0,006299 

420,75 400 35 0,610865 0,047556 0,006311 

421,00 400 35 0,610865 0,053878 0,006322 

421,25 400 35 0,610865 0,060211 0,006333 

421,50 400 35 0,610865 0,066555 0,006344 

421,75 400 35 0,610865 0,072911 0,006356 

422,00 400 35 0,610865 0,079278 0,006367 

422,25 400 35 0,610865 0,085657 0,006378 

Taula 6.1: Variació d’albedo en funció d’unes temperatures suposades que es 

diferencien en 0,25 graus, a 100 km i un angle de 0 graus. 

Font: Pròpia 
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422,50 400 35 0,610865 0,092046 0,006390 

422,75 400 35 0,610865 0,098447 0,006401 

423,00 400 35 0,610865 0,104860 0,006412 

 

 

 

En ambdós casos, veiem que si la temperatura varia 0,25 graus, la diferència entre les albedos 

lunars no és gaire gran. 

Per tant, en el cas que es calculés l’albedo lunar amb les dades obtingudes al llarg de l’òrbita 

d’un satèl·lit amb un termòmetre d’una sensibilitat de 0,25 graus, es podria aconseguir una 

bona aproximació de l’albedo lunar. 

  

Taula 6.2: Variació d’albedo en funció d’unes temperatures suposades que es 

diferencien en 0,25 graus, a 400 km i un angle de 35 graus. 

Font: Pròpia 
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7. Conclusions 

 

esprés d’haver realitzat el treball, es pot concloure que: 

 

1. L’albedo lunar causa, efectivament, una variació de temperatura sobre les 

plaques solars dels satèl·lits artificials que orbiten la Lluna. 

 La diferència de temperatura produïda per l’albedo lunar disminueix a mesura que l’altura i 

l’angle que forma el satèl·lit amb la superfície lunar augmenten. 

 

2. Aquesta variació de temperatura és prou significativa com perquè afecti el rendiment 

dels esmentats satèl·lits. 

 Les plaques solars fotovoltaiques constitueixen la font d’energia dels satèl·lits artificials i 

si es produeix un augment de temperatura superior a un grau, el rendiment d’aquestes plaques 

disminueix.  

Dels casos que s’han estudiat al treball, l’augment màxim de temperatura causat per l’albedo 

lunar és de 8,03 graus quan el satèl·lit es troba a una altura de 10 km i forma un angle de 0 graus 

respecte a la superfície de la Lluna. L’augment mínim estudiat és de 3,96 graus i correspon a 400 

km d’altura i un angle de 35 graus. Per tant, com que tots els casos analitzats presenten un 

augment de temperatura superior a 1grau, es pot afirmar que en aquestes situacions l’albedo 

afecta negativament al rendiment del satèl·lit. 

 

3. L’estudi d’aquest fenomen podrà millorar el disseny i l’aprofitament energètic dels 

satèl·lits artificials que orbiten la Lluna.  

Perquè si es coneix millor quins són els efectes de l’albedo lunar es podrà calcular amb més 

precisió el rendiment de les plaques solars dels satèl·lits. 

4. A partir de la temperatura del satèl·lit podem conèixer l’albedo lunar en cada punt i 

crear un mapa d’albedo lunar. 

D 
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 Actualment encara no es tenen les dades necessàries per poder efectuar aquests càlculs, 

però amb el pròxim satèl·lit que serà enviat a la Lluna es podrien enregistrar les diferents 

temperatures al llarg de l’òrbita i, amb aquestes dades, efectuar un mapa d’albedo lunar.  

 

Per tant, la hipòtesi queda confirmada: l’albedo lunar causa una variació de temperatura 

significativa en les plaques solars d’un satèl·lit que orbiti la Lluna i, en conseqüència, pot 

afectar-ne el rendiment. 

 

Els següents passos que s’haurien de seguir per completar aquesta recerca són: 

1. Utilitzar la fórmula real del factor de visibilitat per realitzar un estudi complet de la 

variació de temperatura causada per l’albedo. 

Jo he utilitzat l’equació simplificada, que m’ha estat molt útil perquè l’altra era massa 

complicada pels meus coneixements. Tot i això, aquesta simplificació no és vàlida per a tots 

els casos i per aquest motiu, el meu estudi ha quedat limitat. A més, cal recordar que tots els 

resultats obtinguts en aquest treball han estat calculats amb la forma simplificada i per tant 

aquests s’haurien de verificar amb la fórmula completa. 

2. Obtenir dades reals d’un satèl·lit en òrbita al voltant de la Lluna per poder conèixer la 

temperatura del satèl·lit en cada punt i, a partir d’aquest valor, calcular quina és l’albedo 

lunar. 

3. Saber el temps que necessiten les plaques solar per escalfar-se i la velocitat del satèl·lit. 

Perquè quan el satèl·lit rep una radiació no s’escalfa immediatament sinó que abans ha de 

passar un temps de reacció, que depèn dels materials 

Si es coneix quin és aquest temps de reacció, informació que pot proporcionar el 

fabricant, i la velocitat del satèl·lit es pot calcular fàcilment la distància recorreguda pel 

satèl·lit des del punt que hi incideix la radiació fins al punt en què es produeix la variació de 

temperatura. D’aquesta manera es podrà relacionar la temperatura de cada punt de l’òrbita del 

satèl·lit amb el punt de la Lluna del qual procedeix l’energia.  

4. Un cop s’hagin dut a terme aquests passos, ja es podrà crear el mapa d’albedo. 
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A títol personal, aquest treball m’ha permès entrar en contacte amb el món de l’aeronàutica i 

adquirir coneixements sobre els satèl·lits artificials i alguns aspectes relacionats com l’energia 

solar, l’escalfament dels satèl·lits, etc.  

A mesura que he anat avançant en el procés d’aquesta recerca he anat consolidant aquests 

coneixements, i alguns conceptes o fórmules dels quals no havia sentit a parlar abans de 

començar la recerca, ara ja els conec amb profunditat. 

En un àmbit més general, amb la realització d’aquest treball he après a interpretar fórmules i a 

utilitzar programes de càlcul com l’Excel.  

I, per acabar, m’he adonat que per dur a terme una recerca és necessari un llarg procés anterior 

a la recerca en si, amb molts passos en què es proposen i descarten idees fins a aconseguir trobar 

la millor manera de poder realitzar la investigació.  

  



  - 70 - 
 

8. Agraïments 

 

Voldria expressar el meu sincer agraïment al Sr. Joan de Dalmau, director del Centre 

Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l’Espai (CTAE),  i al Dr. Ed Chester, cap de 

Recerca i Desenvolupament del mateix Centre, per  l’amable acollida que em van dispensar i per 

l’oportunitat que em van donar  de desenvolupar aquest treball de recerca sota la supervisió del 

 Dr. Chester;  

a la tutora del treball, Lluïsa Codina, per l’ajuda i el suport constants que m’ha donat i que han 

fet possible la realització d’aquest projecte; 

 a Eulàlia Xalabarder, pels seus inestimables consells i orientacions; 

a en Joaquim Curto, per la seva desinteressada implicació en la recerca; 

a la meva família i als meus amics, per estar sempre al meu costat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 71 - 
 

9. Bibliografia 

 

Llibres: 

- AAVV, Spacecraft Systems Engineering (second edition), Wiley, Bath (Gran Bretanya), 

1996 

- AAVV, Spacecraft Systems Engineering (third edition), Wiley, Cornwall (Gran Bretanya), 

2003 

- GRIFFIN, Michael; FRENCH, James, Space Vehicle Design (second edition), American 

Institute of Aeronautics and Astronautincs, Estats Units d’Amèrica, 2004 

- LACROUX, Jean; i LEGRAND Christian, Descubrir la Luna, Larousse, Barcelona, 2004 

- LARSON, Wiley; WERTZ, James, Space Mission Analysis and Design (third edition),  

Regne Unit, 1999 

- MÉNDEZ MUÑIZ, Javier María; CUERVO GARCÍA, Rafael; i ECA Instituto de Tecnologí 

y formación, Energía solar fotovoltaica, Fundación Confemetal, Madrid, 2006 

- MILONE, Eugene; WILSON, William, Solar System Astrophysics, Springer, 2008 

- RUIZ DE GOPEGUI, Luis, Hombres en el espacio, Mc Grau Hill, Madrid, 1996 

- SOBRINO, J.; RAISSOUNI N.; i KERR N., Teledetección, Universitat de València, 2000. 

- ZIMMERMAN, Robert, Adiós a la Tierra, Melusina, Barcelona, 2005 

 

 

Webs: 

- ARIAS, Germán, El ángulo sólido, URL: http://www.gratisweb.com/fisicaymate/ 

articulos/mate/angsolido.pdf, 2008 



  - 72 - 
 

- BAHNDERI, Dan, Earth Albedo, URL: http://www.control.aau.dk/ ~danji/research/albedo, 

2008 

- BARTHELMY, David, Mineral Database, URL: http://webmineral.com/data, 2008 

- BUDIKOVA, Dagmar, Albedo,URL: http://www.eoearth.org/article/Albedo, 2008 

- CTAE, URL: www.ctae.org, desembre 2007 – Octubre 2008 

- CURTO DÍAZ, Joaquim, Càlcul de la Temperatura d'un satèl·lit que orbita la lluna, 

suposant que la Terra, la Lluna i el satèl·lit són cossos negres, URL: 

http://www.joaquimcurto.es/fotos/satelitllunaterra.pdf, 2008 

- ESA, URL: www.esa.int, desembre 2007 – Octubre 2008 

- ESCUDERO, José, Teledetección, URL: http://www.dte.us.es/ing_inf/tele/cap01.pdf, 2008 

- HAMILTON, Rosanna, The Moon, URL: http://www.solarviews.com/eng/moon.htm, 2008 

- LYNCH, Mervyn J., Satellite Orbits, URL: http://www.ioccg.org/training/ 

turkey/DrLynch_lectures2.pdf, 2008 

- MEDKEFF, Jeff, Lunar Albedo, URL: http://jeff.medkeff.com/astro/lunar/ 

obs_tech/albedo.htm, 2008 

- MISCHLER, Georg, Solid Angle, URL: http://www.springer-sbm.de/index. php, 2008 

- NASA, URL: www.nasa.gov, desembre 2007- Octubre 2008 

- OBERRIGHT, John, “Satellite, Artificial” inclòs en World Book at Nasa, URL: 

http://www.nasa.gov/worldbook/artificial_satellites_worldbook.html, 2008 

- PEIRAGO, Crisitina, Angle Solid, URL: http://baldufa.upc.es/baldufa/ 

glossari/angle_solid/angle_solid.htm, 2008 

- SPUDIS, Paul, “Moon” inclòs en World Book at Nasa, URL: http://www.nasa.gov/ 

worldbook/moon_worldbook.html, 2008 

- The globe and mail, versió on-line, “In pictures”, URL: 

http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20080415.wearthdebris0415,  15/04/08 



  - 73 - 
 

- Universitat de les Illes Balears, Teledetecció, URL: http://www.uib.es/depart/ 

dfs/meteorologia/web-grup/teledeteccio/apunts_vells/Curs_Teledeteccio/Introduccio.ht, 2008 

- Universitat de Suttgart, Lunar Mission BW1, URL: http://www.kleinsatelliten.de/, 2008 

- UPC, La llum i la visió, URL: http://upcommons.upc.edu/ocw/diposit/material/ 

26961/26961.pdf, 2008 

- VERA MELLA, Nelson, Atlas climático de irradiación solar a partir de imágenes del 

satélite NOAA. Aplicación a la península Ibérica (Tesi doctoral), URL: 

http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1019105-082541, 2008 

- Wolfram Research, Solid Angle, URL: http://mathworld.wolfram.com/ SolidAngle.html 

- YEOMANS, Donald, Planetary Satellite Physical Parameters, URL: 

http://ssd.jpl.nasa.gov/?sat_phys_par, 2008 

-SHORT, Nicholas M., Pre Apollo Exploration of the Moon, URL: http://rst.gsfc. nasa.gov/ 

Sect19/Sect19_3.html, 2008 

 

Diccionaris, enciclopèdies i glossaris 

- Gran Enciclopèdia Catalana, www.enciclopedia.cat 

- Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, http://dlc.iec.cat/ 

- Centre de Terminologia, www.termcat.cat 

- Universitat Politècnica de Catalunya, Lèxic de la ciència del sòl. 

- Universitat de Barcelona, Vocabulari de geologia, Edicions Universitat de Barcelona,  2001 

- Collins Universal, diccionario bilingüe, Collins,  Italia, 2005 

 

Apunts:  

- “Energia solar”, Physis 2008, Campus de física, Universitat de Barcelona, Juny 2008. 


