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nearirn en la llengua del projecte (maxim 300 paraules) 
La Teoria de la Relativitat General oreveu oue ouan un obiecte massiu 6s sotrnbs a una certa acceleració en certes 
condicions ha d'emetro ones gravi(ac:onals: Es iracla d'un'lipus dona altainont onergetica perb que inloracciona arnb ia 
rnatbria de manera niolr leblo i el seu ount d omissió és lorca I i~nva. Por la auat cosa la seva aetecció 6s una tasca 
oxtraord narianiont complicada. ~ o n s e ~ ~ e n t m e n t ,  la detecbió dma&estos on'es es creu molt mBs lactlbie ut'l tzant 
;nstiuments siluats a I'ospai. Anib aqmst objecti~, neix la missi6 LlSA (Lascr intorferometer Spaco Antenna). Es tracta 
aouosta d'una inissió coni~nta entro la hASA i I'ESA amb llancarnent orevisl oor 2020-2025. Por reduir eis riscs oue 
co'mporta una primera ~ l~ i t zac ió  de tecnologia no testejada, ui i t  a i'alicosr eionbmic de la rniss:Ó LISA, s'na prodst el 
Ilancaniont de I'anomenat LPF (LISA PathFinder). que té com 0bj0cti~ ser un banc do proves pera LISA. Aquosta missió 
contindra instruments molr avancats: el LTP (LISA Technology Package). desenvolupal per I'Unió Europea, quo provnra la 
tecnolog:a de LlSA i el Drag Free ily;ng systern, que s'eiicarrogara de provar una sbr;e de propulsors (thrustors) utilltzats 
oer al control d'actitud i oosició del satbi.l t anib orccisió de nanbmotros. Particularrnent. ol LTP. esta comoosal oer dues 
kasses de prova separades per 35 centiinelres; i d'un :nterlerbnietro laser que niesurala varisció de la djstdncia relativa 
ontre elles. D'aqbesta manera, oi LTP nies~rara los prestaclons dols equips i les possibloc interierbiicies quo alecton a la 
mesura. Entre les fonts de soroll es troben, entre d'aitres, el vent i pressió de radiació solar, les carregues electrostatiques, 
el gradient tbrmic, les Iluctuapions de voitatge o les forces internes. Una de les possibles causes de soroll 6s aquella que 
sera I'obiecte d'estudi en aauest Droiecte de tesi doctoral: la orecbncia dintre del LTP de camw maon8tics. aue exerceixen 
una forca sobre les massesde piová, la seva estirnació l el seu control, prenent en cornpte l& car&terístiques 
rnagnbtiques de I'experiment i la dinamica del sat6l.lit. 
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Resum en anales(maxlm 300 oaraules) 
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Tho Theory o1 ~ g n e r i  Relativity provides ihat when a massive object is subjected lo some acceleration in cerlaln conditions 
must Droduce araviiational wavos. It is a kind 01 h i ~ h  enerav wave which lntcracts wilh matter verv woaklv Doint and its 
omission is distant. So ils detection is an cxtremely Gniplicated task. Consequently, the deicclion of'lheso waves is 
belloved moro loasible using Instruments placod in space. For this purpose. LlSA (Laser lnlerleromctcr Space Antenna) 
nlission aoooars on staac. It is a ioint mission belween NASA and ESA with iaunch scliedulod lor 2020-2025. To reduce the 
risks that allrst use ol tochnology not testcd before, and reduce costs for LISA, LPF (LISA Pathfinder) is oxpected tobc 
launched bofore, which aims to be a test lor LISA. This mission will contain advanced instruments: the LTP (LISA 
Technology Package), doveloped by tho European Union, wliich w:ll test the tocnnology ol tho instrumentationc and thc 
LlSA Drag Free Ily'ng syslern, which will test a number o1 propellers (thrustcrs) used lor controlling positlon and attitude of 
the satollitc w:th nanorneter precision. In particular, the LTP constlsts ol two test rnassos scparated by 35 centimotors, arid a 
iasor interleromotor to measuro thc variation of the relativo distance botween ttiem. Th~s .  LTP will rneasure thc 
~erlormance ol cauipments and the possibte interlerence allectina thc rneasuremont. Arnonp tho noise sourcos are, amona 
othors, wind and solar radlation prekuro, olcctrostatic charges, tho therrnai grad:cnt, voltagó lluctualioiis or internaltorccs~ 
One ol tho possible causes o1 noiso 1s onc that is tho object ol study in tho doctoral thesis o1 tlie LTP in the presence o1 
maanelic fields. which exert a force on the test masses. its estirnatlon and its control. takina into account al1 maonetic 
chkter is t ics  o1 the experirnents and the satellite dynamlcs. 
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Introducció

La Teoria de la Relativitat General preveu que quan un objecte massiu és sotmès a una 
certa acceleració en certes condicions ha d’emetre ones gravitacionals. Es tracta d’un 
tipus d'ona altament energètica però que interacciona amb la matèria de manera molt 
feble i el seu punt d'emissió és força llunyà. Per la qual cosa la seva detecció és una 
tasca   extraordinàriament   complicada.   És   per   això   que,   fins   a   l’actualitat,   cap   dels 
detectors terrestres ha aconseguit detectar les esmentades ones. La raó fonamental per la 
qual les deteccions no han estat positives és el fet que la petita amplitud de les ones 
gravitacionals que arriben a la Terra queda emmascarada per la presència de nombroses 
pertorbacions, com les fluctuacions de la pressió, el moviment sísmic o fins i tot el propi 
moviment   brownià   de   les   partícules   del   detector.   Conseqüentment,   la   detecció 
d’aquestes ones es creu molt més factible utilitzant instruments situats a l’espai. Amb 
aquest objectiu, neix la missió LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Es tracta 
aquesta  d’una  missió   conjunta   entre   la  NASA  i   l’ESA amb  llançament  previst  per 
20202025. LISA estarà   formada per   tres  satèl∙lits  que orbitaran  en configuració  de 
triangle equilàter amb una distància de 5 milions de quilòmetres entre els seus vèrtexs. 
Al mateix temps, cal comentar que la banda de frequència analitzada per LISA estarà al 
voltant del mHz on es preveun gran nombre d'emissions. Cada satèl∙lit contindrà al seu 
interior dues masses de prova, de les quals la seva posició  relativa es mesurarà amb 
molt alta precisió (10 pm) gràcies a tècniques d’interferometria làser. La detecció  de 
l’esmentat   desplaçament   revelaria   l’existència   d’ones   gravitacionals   que   estarien 
travessant el  conjunt  de satèl∙lits.  Per detectar  les variacions en la  longitud del braç 
interferomètric causades per les ones gravitacionals és necessari suprimir totes les fonts 
de soroll o reduirles fins a un nivell acceptable. Amb aquest objectiu, és imprescindible 
que   els   satèl∙lits   disposin   d’un   sistema   de   compensació   per   a   cada   possible   tipus 
d’interferència, així com un control de vol extraordinàriament precís per a poder seguir 
els moviments de les masses de prova de manera que es pugui considerar que estan 
moventse lliurement (l’anomenat dragfree). Està clar doncs, que LISA precisarà d’una 
tecnologia innovadora mai utilitzada fins al moment. 

Per reduir els riscs que comporta una primera utilització de tecnologia no testejada, unit 
a l’alt cost econòmic de la missió LISA, s’ha previst el llançament de l’anomenat LPF 
(LISA PathFinder), que té  com objectiu ser un banc de proves per a LISA. Aquesta 
missió   contindrà   instruments   molt   avançats:   el   LTP   (LISA   Technology   Package), 
desenvolupat per l’Unió  Europea, que provarà   la tecnologia de LISA i el Drag Free 
flying system, que s’encarregarà de provar una sèrie de propulsors (thrusters) utilitzats 
per   al   control   d’actitud   i   posició   del   satèl∙lit   amb   precisió   de   nanòmetres. 
Particularment,   el  LTP,   està   composat  per  dues  masses  de  prova   separades  per  35 
centímetres, i d’un interferòmetre làser que mesura la variació de la distància relativa 
entre   elles.   D’aquesta   manera,   el   LTP   mesurarà   les   prestacions   dels   equips   i   les 
possibles interferències que afecten a la mesura. Entre les fonts de soroll es troben, entre 
d’altres, el vent i pressió  de radiació  solar, les càrregues electrostàtiques, el gradient 
tèrmic, les fluctuacions de voltatge o les forces internes. Una de les possibles causes de 
soroll   és   aquella   que   serà   l’objecte   d’estudi   en  aquest  projecte  de   tesi  doctoral:   la 
presència   dintre   del  LTP  de   camps  magnètics,   que   exerceixen  una   força   sobre   les 
masses de prova. 



Un dels objectius principals de la tesi és construir doncs el model de camp magnètic 
existent en l’interior del LTP i, basantse en el mateix, estudiar la influència que les 
seves fluctuacions tindran sobre les masses de prova. Després de la realització  d'uns 
quants estudis, s'han fet avanços remarcables en la realització d'aquest model. Fins ara 
s'han   obtingut   interessants   resultats   en   referència   a   la   resposta   interferòmetrica   de 
l'experiment a bord del satèl∙lit tenint en compte unes pertorbacions generades per dues 
bobines que formen part del hardware de diagnòstic. Al mateix temps s'han realitzat 
estudis per estimar apropiadament el camp magnètic a les posicions de les masses de 
prova. Tots aquests  avanços són necessaris per millorar  la sensibilitat  de la missió   i 
preparar la tecnologia per les futures missions de detecció d'ones gravitacionals.

Control i estabilitat magnètica dintre del satèl∙lit

Els camps magnètics s’originen principalment en les bobines de l’interferòmetre làser i 
en el CM (caging mechanism). Tant l’un com l’altre, hauran de ser dissenyats en base 
als  resultats  del  nostre  model  per a  poder  complir  una sèrie  de requisits  magnètics, 
marcats per la influència relativa que té cada un d’ells en la mesura. La major part del 
soroll introduït pel camp magnètic ve proporcionada pel valor del gradient de camp així 
com a   la   seva  estabilitat,   dos  valors   que  hauran  de   ser   prioritaris   en  el  modelat   i 
simulació  del  mateix.  Així  doncs,  durant   la  primera part  del  projecte  ens  proposem 
obtenir el model de camp magnètic en l’interior del LTP, utilitzant les equacions de 
Maxwell   i   tenint   en   compte   la   geometria   del   LTP   i   la   magnetització   residual   del 
material de les masses de prova. Posteriorment, es traduirà el valor de l’esmentat camp 
magnètic a la seva contribució al soroll total del sistema, permetent doncs discernir les 
parts més crítiques del disseny i definir els requisits mínims del sistema. El simulador 
haurà de ser el més complet i realista possible per poder avaluar el comportament de la 
missió  en condicions  molt  properes a  les condicions  d’operació   reals   i  doncs també 
haurà de tenir en compte els requisits de control i estabilitat de l'aeronau així com el 
sistema de control dragfree. La resposta de soroll magnètic en lectura interferomètrica 
estarà altament relacionada amb la interacció del magnetisme amb els diferents loops de 
control del satèl∙lit.

L'estudi del comportament magnètic del satèl∙lit i el seu efecte en els diferents sistemes 
de control és un estudi necessari a realitzar per poder interaccionar correctament amb 
els diferents grups de recerca dedicats a aquests aspectes en el si de la missió i que tenen 
una certa expertesa en el disseny del sistema de control.

Durant  aquests  mesos  de recerca,   ja  han sigut   realitzades  un  interessant  nombre  de 
tasques i també s'han pogut definir les tasques necessàries a realitzar en un futur proper. 
Totes aquestes són esmentades a continuació:

Tasques realitzades

Les tasques  de recerca  realitzades  en el  context  del  projecte  LISA Pathfinder   i  que 
formen part de la Tesi Doctoral actualment en realització són les següents:



Realització   d'un   simulador   endtoend   pel   càlcul   de   les   característiques 
magnètiques de les masses de prova: Aquest simulador permet valorar la possibilitat 
d'estimar i calcular el moment magnètic remanent i la susceptibilitat de les masses de 
prova a bord del satèl∙lit amb la utilització de les bobines que hi ha integrades dintre del 
hardware  magnètic   del   satèl∙lit.  Totes   les   fonts  de   soroll,   els  diferents   sistemes  de 
mesura de l'interferòmetre i tots els llaços de control automàtic seran presos en compte 
per  tal  d'estimar   la precisió  del  càlcul  que es realitzarà  en vol.  La precisió  d'aquest 
càlcul   suposarà   un   aspecte   clau  per   substreure   el   soroll   magnètic   de   la   lectura   de 
l'interferòmetre.

Caracterització   del   comportament   magnètic   a   l'interior   del   satèl∙lit.   Control   i 
estabilitat. Onboard hardware: Coneixent la posició de totes les unitats de hardware 
del satèl∙lit,  així  com la seva activitat  magnètica,  és possible  construir  un model  de 
comportament   magnètic   a   l'interior   del   satèl∙lit.   Això   ens   permetrà   conèixer   amb 
precisió el nivell de camp magnètic i de gradient de camp a les posicions centrals de 
l'experiment. Aquest coneixement és primordial per poder desenvolupar un correcte i 
adequat sistema d'interpolació.

Disseny i validació d'un sistema d'interpolació de camps magnètics a l'interior del 
satèl∙lit: A partir de la mesura de 4 magnetòmetres embarcats, el software de control ha 
de ser capaç d'estimar el camp magnètic i el seu gradient en les posicions centrals del 
satèl∙lit  (la posició  de les masses de prova, on no hi ha mesura de camp). En aquest 
apartat   s'hauran  de  valorar   les   capacitat   de   sistemes  d'interpolació   clàssics   (Taylor, 
Multipolar, ...) davant de mètodes no linials i innovadors com poden ser algoritmes de 
xarxes neuronals. Per al seu correcte funcionament, exhaustius tests amb el hardware 
real   seran   imprescindibles,   aspecte   amb   el   que  EADS  Astrium,  England   (principal 
contractor del projecte) ja hi està compromès.

Tasques futures a realitzar

Integració   de   tot   el   software  desenvolupat   en   l'eina  de   simulació   de   la  missió 
(LTPDA, LTP Data Analysis): Tota la feina realitzada, serà testejada i validada amb 
l'eina de simulació de la missió. Aquí es podrà analitzar la coherència i el comportament 
físic de tots els experiments realitzats i de tots els resultats esperats. Tot això es dur a 
terme en el si d'un data challenge (Mock Data Challenge).

Disseny i realització de tot el sistema de processat de les dades magnètiques: Tots 
els   desenvolupaments   i   els   algoritmes   dissenyats   hauran   de   ser   correctament 
implementats   dintre   del   software   establert   per   la   missió,   tenint   en   compte   tots   els 
requirements ESA (Agència Espacial Europea).
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