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Introducció 

Durant els últims anys, i amb els darrers avenços tecnològics, l’exploració espacial és 

una branca de la ciència que comença a agafar més importància dia rere dia. Amb 

l’estudi de molts cossos del Sistema Solar i el descobriment d’importants fonts de 

recursos localitzats en aquests indrets, moltes empreses i corporacions comencen a 

desenvolupar estratègies per a escollir quina d’aquestes opcions seria la més adient per 

establir colònies. Les opcions més escoltades en l’actualitat són Mart i la Lluna, i molta 

gent ho fixa com el pròxim gran objectiu de l’exploració espacial, però una vegada arribat 

aquest objectiu, quin seria el següent pas? La finalitat d’aquest treball és precisament 

donar resposta a aquesta pregunta, mostrant el cas de Ganimedes [3,4,10], un satèl·lit 

de Júpiter. A més s’ha analitzat com es podrien obtenir els recursos necessaris per a 

l’establiment d’una colònia com són: l’aigua, l’energia i els aliments [5,6,7], i s’han 

desenvolupat els càlculs necessaris per a arribar fins al satèl·lit [1,2,8,9,11]. 

Hipòtesis 

La hipòtesi principal del treball és “Ganimedes és la millor opció per a crear la primera 

colònia estable al Sistema Solar Exterior” 

Altres hipòtesis 

El viatge fins a Ganimedes tindrà una duració inferior a 10 anys. 

Es pot construir una colònia estable a Ganimedes 

És possible crear una ruta estable per a abastir Ganimedes 
 

Objectius 

Calcular el temps de duració del viatge fins a Ganimedes. 

Conèixer els elements que poden afectar el viatge, i quin serà el seu  impacte 

Saber com s’aconseguirà obtenir els recursos més importants per a la colònia 

com són: font d’aigua, energia, aliments ... 

Veure si seria possible o no establir una colònia a Ganimedes a partir de  la teoria 

Dissenyar com hauria de ser la ruta per arribar fins a Ganimedes 



Metodologia 

Aquest treball s’ha dividit en dos blocs principals. El primer d’ells, és el relacionat amb 

el propi satèl·lit i l’establiment d’una colònia. Per això, s’ha realitzat una recerca 

d’informació que ha permès realitzar una comparativa entre diferents cossos del Sistema 

Solar exterior i Ganimedes [3,4,10], a més que s’ha analitzat diferents mètodes i 

experiments realitzats pels experts en el tema [5,6,7] per a poder determinar com 

s’aconseguirien els recursos més necessaris per a la colònia com l’aigua, l’energia i els 

aliments. També es va fer una comparativa entre els diferents models de coets que hi 

ha en l’actualitat i quin seria el més adequat per arribar-hi [12]. 

El segon bloc, està relacionat amb el desenvolupament dels càlculs per a fer un viatge 

fins a Ganimedes. Per a fer aquests càlculs, només s’ha tingut en compte el recorregut 

comprés entre la sortida de l’òrbita terrestre, i l’arribada a l’òrbita de Júpiter. Per això, es 

van portar a terme dos mètodes diferents utilitzant dues maniobres espacials, en aquest 

cas l’Òrbita de Transferència de Hohmann [8] i l’assistència gravitatòria [1,2]. Juntament 

amb les fórmules d’aquests mètodes i les fórmules treballades a Batxillerat  [9,11], s’ha 

pogut calcular el temps de cada recorregut, el combustible necessari per a cada cas, i 

també determinar la freqüència i dates per portar a terme un llançament.  

Resultats 

A partir de la comparativa realitzada entre els diferents cossos planetaris exposats, 

s’arriba a la conclusió de què Ganimedes és la millor opció per a establir una colònia en 

el Sistema Solar exterior, ja que disposa d’un camp magnètic, essencial per  la vida.  

Amb la investigació feta es pot dir que, a la teoria, es podria realitzar una colònia a 

Ganimedes tenint sempre en compte els experiments investigats. Un dels problemes 

d’aquesta investigació és precisament que la major part dels experiments i estudis estan 

en fase d’investigació, cosa que dificulta la demostració de les hipòtesis. A més, s’ha 

pogut determinar les formes d’aconseguir els recursos més importants per la colònia.   

Pel que fa a l’apartat de càlculs, es pot dir que el viatge tindria una duració inferior a 2 

anys en els dos casos, i que s’ha pogut trobar quines serien les millors dates per fer un 

llançament en les pròximes dècades. També s’ha pogut determinar que la principal 

problemàtica en els dos mètodes és la necessitat de l’alineació entre planetes per a 

poder realitzar un viatge a baix cost de combustible. Cal tenir en compte que els càlculs 

que s’han dut a terme ens donen resultats en condicions ideals, i que a la realitat, 

trobarem petites variacions. Un exemple d’això seria que s’ha tingut en compte una 

alineació perfecta entre planetes a l’hora de realitzar els càlculs.  
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