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Investigació

Recerca del problema :

La primera cerca va ser per escollir el problema a analitzar, després de 
valorar diferents problemes com les deixalles espacials, problemes de visió 

dels astronautes, problemes físics dels astronautes, el càncer dels 
astronautes, les radiacions a l’espai....



Definició de la pregunta: 
Els problemes visuals dels astronautes en els 
viatges espacials de llarga durada.

• Un cop definida la problemàtica a analitzar, ens vàrem organitzar 
per trobar les raons i efectes d’aquesta problemàtica. 

• La cerca va ser feta per tot l’equip cada membre va buscar un mínim 
de 5 articles relacionats amb aquest problema.



Fonts de la Recerca (articles):
1) https://www.bbc.com/mundo/amp/noticias-45748333 26) https://www.elobservador.com.uy/nota/-por-que-los-astronautas-sufren-problemas-de-vision--20181088227

2) https://omicrono.elespanol.com/2016/07/sindrome-viip-vision-de-los-astronautas/amp/ 27) https://www.comunicae.com.mx/nota/astronautas-con-miopia-despues-de-la-mision-68600/

3) https://www.rahhal.com/blog/curiosa-razon-astronautas-pierden-vision-espacio/ 28) https://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/unestudiorevelaquelosastronautassufrenalteracionescerebrales-2372012/

4) https://www.clinicabaviera.com/blog/mundo-para-ver/sabias-que/astronautas-problemas-visuales/ 29) https://www.google.es/amp/s/motherboard.vice.com/amp/es/article/ypbz9g/por-qu-los-astronautas-pierden-la-visin-en-el-espacio

5) https://ilustracionmedica.wordpress.com/2017/02/17/los-ojitos-de-los-astronautas/amp 30) https://es.gizmodo.com/la-ciencia-detras-de-la-gravedad-artificial-que-aparece-1782874619

6) http://www.conec.es/va/medicina/como-afecta-a-los-astronautas-vivir-en-el-espacio/ 31) https://biobeneficios.com/6-maneras-nuestra-salud-sufriria-viaje-marte/

7) https://www.ara.cat/suplements/ciencia/ingravidesa-lespai-altera-vista-astronautes_0_699530097.html 32) https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=77756

8) http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1405939 33) https://pursuit.unimelb.edu.au/individuals/dr-marc-jurblum

9) https://ilustracionmedica.wordpress.com/2017/02/17/los-ojitos-de-los-astronautas/ 34) https://biofiv5.blogspot.com/2017/10/cuanto-sabes-sobre-los-astronautas.html

10) https://www.eluniverso.com/2012/03/14/1/1384/problemas-vista-comunes-astronautas-segun-estudio.html 35) https://www.unocero.com/ciencia/ya-se-sabe-porque-los-astronautas-tienen-vision-borrosa/

11) https://www.ccma.cat/324/els-astronautes-poden-plorar-a-lespai-pero-les-llagrimes-no-cauen/noticia/2092733/ 36) https://elblogdepeazodecock.wordpress.com/2009/03/08/consecuencias-de-la-ingravidez-en-el-ser-humano/

12) https://www.elperiodico.cat/ca/gent/20130409/com-plorar-espai-2359817

13) http://www.xavicazorla.com/salvador-raya-explica-perque-no-es-pot-plorar-a-lespai/

14) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1994030520610495&id=125661314114101&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&_rdr

15) https://www.naciodigital.cat/canaldigital/noticia/17956/es/vida/quotidiana/espai/astronauta/explica/youtube

16) https://sumedico.com/astronautas-nasa-problemas-de-vision/

17) http://www.t13.cl/noticia/tendencias/bbc/por-que-los-astronautas-sufren-problemas-de-vision

18) https://www.elmundo.es/ciencia/2016/11/29/583c23a422601d5b388b461d.html

19) https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20170213/193481405_0.html

20) https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/65352/astronautas-presentan-curiosos-problemas-en-la-vista-tras-volver-de-las-misiones-espaciales

21)https://expansion.mx/tecnologia/2012/02/13/los-viajes-al-espacio-una-amenaza-para-la-vision-de-los-astronautas

22) https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/08/19/vivio-un-ano-en-el-espacio-volvio-y-comparo-los-efectos-en-su-cuerpo-con-su-hermano-gemelo/

23) https://www.google.es/amp/s/amp.redaccionmedica.com/secciones/neurologia/el-espacio-altera-la-vision-y-modifica-el-cerebro-de-los-astronautas--8236

24)https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/65352/astronautas-presentan-curiosos-problemas-en-la-vista-tras-volver-de-las-misiones-espaciales

25) https://www.google.es/amp/s/amp.lainformacion.com/tecnologia/la-estancia-en-microgravedad-deforma-los-ojos-de-los-astronautas-segun-un-estudio_M6pYoJeBWReKXnCO113Cq6/



Professionals Consultats :

• Rafel Balaguer Rosa (Astrònom)

• rafelbalaguer@gmail.com

• Pol Gurri Enginyer físic ESA 
(European Space Agency)

• Rafael Balaguer Rosa, és prehistoriador 
(UNED) i astrònom amateur. Va néixer a 
Barcelona el 1971, especialment 
interessat i compromès amb la divulgació 
científica, es centra en la tasca de 
comunicació de l'Astronomia i de la 
Paleoantropologia impartint cursos i 
conferències, en les què destaquen els 
suports audiovisuals, així com realitzant 
observacions astronòmiques públiques, 
especialment amb Astrogirona, 
Associació Astronòmica de Girona, a on 
ha estat vinculat a la seva gestió des dels 
seus orígens al 1999 i de la que n'és 
president, i a on realitza estudis sobre 
meteorologia, activitat solar, 
espectroscòpia i exoplanetes. En aquest 
sentit ha impulsat la construcció i dirigeix 
els dos observatoris que l'Associació 
Astronòmica de Girona va posar en servei 
el 2011 a Llagostera (Girona).

Josep Ferrera Figuerola  

(oftalmòleg especialista)

jferrera97@gmail.com

Cirugia catarates, miopía, 

hipermetropía, ….



Les estades llargues a l’espai com afecten a la visió i a la salut 
dels astronautes :

• La part Posterior del globus ocular es torna plana 

• Augmenta el líquid cefalorraquidi i per tant augmenta la pressió en el cap (els astronautes senten el cap inflat)

• La pressió cardiovascular es afectada per la manca de gravetat

• Pèrdua massa muscular 

• Pèrdua de densitat òssia (al voltant 1% per mes)

• La distribució de la sang en el cos (per la manca de gravetat

fa que hi hagi més volum de sang a la part superior i 

menys a les cames).Uns 2 litres de sang passen de les 

cames al cap.



Les estades llargues a l’espai com afecten a la visió i al cos dels 
astronautes :

• La radiació rebuda en 1 any a l’estació espacial

equival a 5250 vols d’avió entre Nova York i Los Angeles

• Els líquids a l’espai (manca gravetat) es comporten diferent, la tensió superficial fa 
gotes molt més grans. Quan un astronauta plora no li cauen les gotes dels ulls, 
aquestes van creixent, poden ajuntar-se les dels 2 ulls i sovint els pot fer sentir 
dolor. 

• Quan fan exercici a l’espai la suor no té el mateix efecte que a la terra, el cos dels 
astronautes arriba fàcilment als 40ºC.

• Alteració del cicle circadià i el somni. 



Conclusions :

• Les estades a l’espai deterioren la salut dels astronautes

• La manca de gravetat és un factor clau en el deteriorament de 
diferents aspectes de la salut dels astronautes : la visió, pressió 
intracranial, afectacions sistema cardiovascular, massa 
muscular, comportament dels líquids, etc...

• El cos humà no està suficientment evolucionat per viure 
períodes llargs en ingravidesa.

• Reduir els períodes d’ingravidesa o crear gravetat a l’interior de 
les naus ajudaria a mantenir la salut dels astronautes. 



La Solució crear Gravetat Artificial

• Crear Naus o estacions espacials que girin sobre si mateixes poden 
crear una força semblant a la gravetat, utilitzant la força centrípeta

• Com funciona la força centrípeta i la centrífuga ?



Càlculs disseny mòdul força centrífuga



Exemples de naus Rotatòries 

Empresa United Space Structures Nau odissea espai 2001

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4fOF_bLsfkQ

300 milions de $ 

30 anys de construcció

4 voltes per minut

100 metres diàmetre

400 metres de llarg

Diàmetre 300 metres

2,4 voltes per minut

18382 llançaments

1,650,000,000,000 $ 

https://www.youtube.com/watch?v=im-JM0f_J7s



Solució proposada : Mòdul dormitori “Hàmster Bed”

• Es tracta d’una part d’una nau o estació espacial on els astronautes 
poden dormir o descansar sota els efectes de la gravetat artificial

• El mòdul tindria unes dimensions de 60 metres de radi i giraria 4 
voltes per minut.



Quines millores s’aconsegueixen amb la solució ?

• L’efecte de la ingravidesa en els cossos dels astronautes seria reduït 
o eliminat, ja que cada dia tornarien a les condicions de gravetat.

• No caldria que dormissin lligats (molt més còmode) .

• Els comportaments dels líquids en aquest mòdul serien similars als 
de la terra, per tant, fer créixer plantes tindria unes condicions 
semblants.



Compartició
• L'exposició ha estat compartida, amb els 

companys de classe, amb altres grups de FLL 
coneguts, com Casaltineitors i el equip Fedac
de Girona. Per altra banda s'ha demanat la 
seva opinió als professionals que hem 
contactat. 

• Els components del grup han creat un correu 
electrònic i  un compte d'Instagram : 

• spaceyesmontagut@gmail.com 

• Instagram  spaceyesmontagut

• Publicació de la Presentació en la web :

https://www.ampamontagut.cat/



Gràcies per la 

vostra atenció.


