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Resum 

Aquest projecte sorgeix amb la finalitat de crear les eines 
bàsiques per dissenyar un enllaç en un entorn marí.  

La missió serà estudiar com es transmet la informació en un 
medi inestable i altament reflectant.  

Estudiar el canal, les tecnologies que estan al nostre abast, 
preveure el seu comportament i finalment seleccionar les 
millors opcions. 

1. Introducció 

En línies generals, podem definir radioenllaç com qualsevol 
interconnexió entre terminals de telecomunicacions 
efectuats per ones electromagnètiques que en funció del 
medi en que es troben, podran ser terrenals o marins. 

Centrant-nos en les comunicacions marines degut a la vital 
importància que presenten, haurem d’assumir una sèrie de 
reptes que sense donar solució fa impossible que existeixi la 
comunicació en aquest entorn. 

Les reflexions sobre el mar, la variació del nivell del mar 
(marees), major humitat en l’ambient, la salinitat, seran 
conceptes que haurem de controlar i  amb la existència de 
eines informàtiques de simulació coneixerem de primera mà 
tots el aspectes que poden influencia en el funcionament de 
radioenllaç.  

2. El caràcter de l’aigua del mar 

Per a l’estudi  de la transferència de microones en l’entorn 
marí, es necessari un coneixement precís de la constant 
dielèctrica. 

La conductivitat d’un material dielèctric no pot ser una 
afirmació absoluta, ja que els materials ideals no existeixen 
i si l'aigua de mar és un conductor depèn de certs 
paràmetres i en la nostra pròpia definició de conductor. 

L'Aigua de Mar, per definició, és una solució aquosa en la 
que es troben dissolts un ampli ventall de sòlids (sals 
principalment) i gasos atmosfèrics, sumant-se a aquests 
materials sòlids suspesos de tipus orgànic i inorgànic. 
Juntament amb els anteriors, formen part també d’aquesta 
solució aquosa alguns organismes microscòpics vius 
vegetals coneguts com fitoplàncton i animals (zooplàncton), 
els que juntament amb poblar-la, participen de la seva 
composició actuant sobre les concentracions de les 
substancies dissoltes o suspeses. 

A la fig.1 es pot observar que l’aigua del mar, dependrà de 
la freqüència. S’observa com per sota dels 10 MHz ens 
trobem en la regió conductora, mentrestant que per sobre 
dels 10 GHz, la regió dielèctrica. El tema està, que en els 
radio enllaços marins, trobem que les bandes preferents van 

dels 460MHz als 5.6 GHz, es a dir just en la regió quasi 
conductora. Per tant, haurem de clarificar les expressions 
correctes a utilitzar en aquest cas concret que ens interessa. 

 

Fig. 1 Zona dielèctrica 

En el medi que ens ocupa, el valor de  és de caràcter 
complex i les equacions amb les que s’ha de treballar no es 
poden utilitzar obtenint: 

 

 

A partir d’elles desenvoluparem el càlcul dels coeficients de 
reflexió seguint les lleis de Fresnel i Snell, obtenint les dues 
expressions següents: 

Polarització Horitzontal: 

 

 

Polarització Vertical: 

 



3. Coeficients de reflexió 

Representant dits coeficients de reflexió en fase, Fig.2 
observem, que la polarització horitzontal r sempre serà de -
1, mentre que la polarització vertical, quan l’angle es 
gairebé rasant, en camp llunyà, aquest es de 1. 
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Fig. 2 Comparativa a diferents freqüències de la fase del 
coeficient de reflexió 

Prenent el mar, com una superfície plana, estable i altament 
reflectant i altament dielèctrica, les ones emeses reflectiran 
interferint amb el feix directe, produint franges 
d’interferència, donant lloc al fenomen conegut com mirall 
de Lloyd. Per comoditat i simplificació, treballarem amb el 
model de Young, representat en la Fig.3 que consisteix en 
utilitzar una font real i una virtual que simuli l’eix 
reflectant. 

 

 

Fig. 3 Model de Young 

Resolent geomètricament i duent a terme les aproximacions 
necessàries per el càlcul, en duu al resultat que volem 
implementar en matlab de la equació (5): 

 

 

Passant a analitzar, els guanys de potència en funció de la 
separació de les antenes, ens durà a la següent conclusió: 

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

-220

-200

-180

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

Distancia(m)

G
u
a
n
y
 d

e
 p

o
tè

n
c
ia

Polarització Horitzontal vs Vertical i alçades a 3m

 

 

Polarització Horitzontal

Espai Lliure

Polarització Vertical

 

Fig. 4 Comparativa de guany de potencia en ambdues 
polaritzacions 

En que es veu clarament que la polarització vertical es més 
avantatjosa, presentant un guany de +6db respecte en espai 
lliure i una pendent de -20db/dec front a la forta caiguda de 
-40db/dec de la polarització horitzontal, el que ens farà 
descartar dita polarització i centrant-nos exclusivament en 
la polarització vertical. 

Encara que la sortida ja presenta un guany de +6db, s’haurà 
d’intentar millorar la resposta en cap proper, on presenta 
nombrosos mínims que poden alterar els resultats en 
aquestes distàncies. Com a solució, es on introduirem la 
tècnica de multiplicitat espacial. 

4. Multiplicitat Espacial 

La Multiplicitat Espacial, és una tècnica que consisteix en 
disposar múltiples antenes tan a la font emissora com a la 
receptora, separades per un espai estudiat. 

En el cas estudiat, tan sols he disposat de dues antenes a la 
font emissora i no a la receptora, que transmetin 
simultàniament la mateixa informació. 

Les avantatges de l’ús d’aquesta tècnica son múltiples: 

 Menors pèrdues de informació per el canal transmès. 

 El guany teòric obtingut es funció del producte 
d’antenes emissores. 

L’esquema dissenyat es el de la Fig.5. 

 

Fig. 5 Esquema a implementar Multiplicitat Espacial 

Partint del fenomen de mirall de Lloyd i utilitzant 
l’equivalència de Young, estudiades anteriorment, 
s’arribarà a l’equació (6). 

El que ens interessarà es que es compleixi que quan el 
guany d’una antena presenti un mínim, quedi compensat per 



la segona amb un màxim i succeirà quan compleixi 
l’equació (7) 

 

Que es pot comprovar els beneficis de la tècnica en la Fig. 6 
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Fig. 6Comparativa Multiplicitat Espacial 

5. Representació matemàtica del mar 

En l’últim apartat del projecte, donarem una representació 
matemàtica del mar, amb l’objectiu de que posteriorment, 
de col·locar sobre la seva superfície les antenes i estudiar el 
fenomen de reflexió en una superfície que fins ara no 
havíem considerat inestable. 

A partir de la taula de Beaufort, que ens indica a través de 
la força del vent, l’amplitud i velocitat de les ones marines, 
desenvoluparé la equació (8). Partint de la idea bàsica de 
que el mar es podria contemplar com un sinus, el qual 
modificaré en funció del seu estat, tant l’amplitud com la 
direcció de l’onatge a plena llibertat de l’usuari final, ja que 
la idea del projecte sempre ha sigut la creació de les eines 
bàsiques per a la construcció final de un radioenllaç en 
aquest entorn, tan flexibles com fos possible. 

 (8) 

Obtenint alguns resultat com els de la Fig.7. 

 

Fig. 7 Estat del mar en una força de Beaufort 3 

6. Treball futur 

Finalment el següent pas, serà com hem dit anteriorment les 
antenes sobre aquest mar representat. El que farem serà 
fixar que les antenes no varien de posició ni sofreixen 
modificacions en el seu estat, sinó que serà el medi 
d’entremig el que variarà. 

Calcularem l’angle de visió amb el terra d’ambdues antenes 
i serà comparat  per cadascun dels angles formats en un 
temps i punt determinat sobre la línia que separa ambdues 
antenes. 

Les equacions a dissenyar en Matlab vindrien a quedar 
segons la equació (9) i (10). 

 

 

7. Conclusions 

Aquest projecte ha tingut com objectiu final, crear les eines 
bàsiques sòlides i completes, amb les quals es puguin seguir 
treballant per arribar finalment al treball de camp, es a dir al 
muntatge real d’un radioenllaç en un entorn marí. 

He pogut arribar a la conclusió que en aquest entorn ens 
aporta major benefici una polarització en vertical que una 
horitzontal. 

S’han utilitzat tècniques com la Multiplicitat Espacial com 
intent a minimitzar les pèrdues 

S’ha representat una primera aproximació de l’entorn marí, 
amb l’objectiu de servir de base per l’estudi posterior, que 
seria el muntatge de les antenes en ell per veure com 
responen. 

Puc concloure finalment que he aconseguit complir 
l’objectiu general presentat per aquest projecte. 
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