
L’avenç en el coneixement de l’Univers
no seria possible sense l’avenç de l’en-
ginyeria. Tothom té molt present el
moment en què l’astronauta Neil
Armstrong va trepitjar la Lluna i va dir la
famosa frase: “Un petit pas per a un
home, un gran pas per a la humanitat”.
Aquest petit-gran pas no hauria estat
possible sense cadascun dels instru-
ments i el mateix coet, dissenyats i con-
trolats per enginyers. Tanmateix, algú
recorda els noms d’aquells enginyers?
Un dels reptes actuals de la humanitat
en l’exploració del sistema solar és
arribar al planeta Mart. Per tal que això
sigui possible sense posar en perill la
vida dels astronautes, cal conèixer
millor aquest planeta. El novembre pas-
sat la missió Mars Science Laboratory,
la més sofisticada que s’ha dut a terme
per explorar Mart, va començar el viat-
ge cap a aquest planeta. No hi va cap
astronauta, però la nau transporta un
vehicle explorador carregat amb instru-
ments d’alta tecnologia dissenyats per
científics i enginyers: cinc càmeres,
amb processadors a temps real d’imat-
ges i sensors CCD; quatre espectrò-
grafs per determinar la composició de
mostres de materials i gasos, incloent-
hi la cerca de compostos orgànics, i
dos detectors de radiació per mesurar
la radiació espacial i la solar, així com la
concentració d’hidrogen o aigua sota la
superfície propera.

També hi ha una estació mediambien-
tal amb sensors per mesurar la pressió
atmosfèrica, la humitat, la temperatu-
ra, els nivells de radiació ultraviolada i
la direcció i la velocitat del vent.
Naturalment, als instruments cal afegir
el coet, la font d’energia, els sistemes
de control de terra i el sofisticat siste-
ma per fer un bon aterratge.
Aquesta missió la lidera la NASA i hi
participen científics i enginyers de
diversos països (nord-americans,
canadencs, finlandesos, alemanys,
russos i també espanyols). En el futur
recordarem els resultats de l’explora-
ció, sabrem si hi va haver vida a Mart i
sabrem millor com són el clima i la
geologia de Mart. Potser més endavant
hi haurà una missió amb astronautes i
en recordarem els noms.
Malauradament, oblidarem els cientí-
fics i enginyers que ho van fer possi-
ble. Per això vull retre aquest petit
homenatge a tots i fer un recordatori
especial de cinc d’ells: Luis Castañer,
Manuel Domínguez, Vicente Jiménez,
Lukasz Kowalski i Jordi Ricart, investi-
gadors de l’ETS d'Enginyeria de Tele-
comunicació de Barcelona. Han dis-
senyat i fabricat els sensors que
mesuraran la velocitat i la direcció del
vent de l’estació mediambiental del
Curiosity. La seva feina també és un
petit-gran pas en l’exploració del nos-
tre sistema solar.
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El Curiosity de la NASA, que viatja cap a
Mart a bord d’un coet Atlas, està equipat
amb un xip de silici dissenyat a la UPC.

ELISA SAYROL
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de Barcelona.

02 tribuna

03 reportatge
(e)co, arquitectura jove 
de baix cost

04 des de la portada
Un peu a Mart,
amb el ‘Curiosity’

07 inno idees
Sofisticar la diagnosi 
del sòl pelvià

08 cognos
Simulacions: explorar 
la realitat, predir el futur 

10 panorama 

12 avatars, la vida a la UPC
José B. Mariño,
ponent de la Comissió 
d’Estatuts de la UPC

13 llavors de ciència
Què, qui, com...
als mercats de Barcelona

respostes
Què són els bioplàstics?

14 projectes amb empreses
Aigües depurades i biogàs,
la collita de les microalgues

15 l’entrevista
Núria Marbà, investigadora 
de l’Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats (IMEDEA)

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 E
lis

a 
Sa

yr
ol

 

E
-M

A
IL

 e
lis

a.
sa

yr
ol

@
up

c.
ed

u

W
E

B
 w

w
w

.e
ts

et
b.

up
c.

ed
u

TE
L.

93
 4

01
 6

8 
32

D
ip

òs
it 

le
ga

l B
-1

7.
37

1-
89

 /
 B

-5
27

5-
20

11
 




