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Resum 

 

Es dissenyen experiments per reproduir la propietat que tenen els dipòsits sedimentaris 

col·luvials de retrodispersar les ones de GPR. El problema del canvi d’escala està ben definit 

però a la pràctica molts factors poden afectar els resultats. S’experimenta amb l’efecte de 

l’aigua per poder influir en la resolució de les imatges obtingudes, i després d’un assaig  

s’acerta la relació de tamanys que dóna la resposta esperada, sense necessitat d’aigua doncs 

els passos previs han permès acotar les incerteses. Un cop observat el fenomen buscat 

s’analitza quins aspectes l’han entorpit i de quina manera es poden millorar els resultats.  

L’objectiu de validar les observacions del subsòl de Barcelona remarca la versatilitat d’aquest 

mètode, la possibilitat d’extreure informació del subsòl de formes indirectes. Les aplicacions 

del Georadar són molt variades i l’evolució de les necessitats en el camp de l’enginyeria 

trobaran en el Georadar un aliat fiable que permeti fer prospeccions de manera ràpida i 

resolutiva, i poden comportar estalvis substancials de temps i de pressupost si se sap 

interpretar correctament. La detecció de canvis laterals de fàcies en el subsol a la ciutat de 

Barcelona i la seva contribució a la nanozonació sísmica és un clar exemple del grau 

d’integració que les tècniques geofísiques tenen entre elles i de les noves aplicacions que els 

depara el futur. 

  



Resumen 

Se diseñan ensayos de laboratorio para reproducir la propiedad que tienen los depósitos 

sedimentarios coluviales de retrodispersar las ondas de GPR. El problema del cambio de escala 

está bien definido pero en la práctica muchos factores pueden afectar a los resultados. Se 

experimenta con el efecto del agua para influir en la nitidez de las imágenes obtenidas y 

depues de un primer tanteo se acierta la relación de tamaños que da la respuesta deseada, sin 

necesidad ya del efecto del agua pues los pasos previos han permitido reduir el número de 

incertidumbres. Una vez se ha observado el fenómeno buscado se analiza qué aspectos lo han 

entorpecido y cómo se pueden mejorar los resultados. El objetivo de validar observaciones del 

subsuelo emfatiza la versatilidad del método del GPR, la posibilidad de extraer información del 

subsuelo de formes indirectas. Las aplicacions del Georadar son muy variadas y la evolución de 

las necesidades en el campo de la ingeniería encontraran en él un aliado fiable que permita 

hacer prospecciones rápida y resolutivamente que pueden comportar sustanciales ahorros de 

tiempo y en el presupuesto si se saben interpretar correctamente. La detección de cambios 

laterales de facies en el subsuelo de la ciudad de Barcelona y su contribución a la 

nanozonación sísimica dan claro ejemplo del grado de integración que tiene las técnicas 

geofísicas entre ellas y de las nuevas aplicaciones que les depara el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Index de continguts 
Introducció .................................................................................................................................... 8 

Antecedents i motivació ............................................................................................................ 8 

Objectius ................................................................................................................................. 12 

Llista de figures ........................................................................................................................... 13 

Llista de taules ............................................................................................................................. 14 

Capítol 1: Aplicacions i limitacions del GPR ................................................................................ 15 

Capítol 2: Experiment amb sorres i humitat variable ................................................................. 25 

2.1 Objectius ........................................................................................................................... 25 

2.2 Antecedents ...................................................................................................................... 25 

2.3 Disseny del dispositiu ........................................................................................................ 26 

2.4 Metodologia ...................................................................................................................... 29 

2.4.1 Determinació directa de  velocitats amb perfils TT ................................................... 30 

2.4.2 Determinació de velocitats ajustant hipèrboles de difracció als perfils A ................. 31 

2.4.3 Determinació de la freqüència central i de l’ample de banda de la senyal ............... 32 

2.5 Resultat ............................................................................................................................. 33 

2.5.1 Velocitats obtingudes experimentalment .................................................................. 35 

2.5.2 Influència de la humitat en l’ample de banda de la senyal i en la freqüència central

 ............................................................................................................................................. 36 

2.5.3 Influència de la humitat en la resolució horitzontal i comparació amb l’efecte de 

focalització .......................................................................................................................... 39 

2.6 Revisió dels resultats mitjançant l’aplicació del model CRIM (Complex Refractive Index 

Method) .................................................................................................................................. 39 

2.7 Conclusions........................................................................................................................ 42 

Capítol 3: Consideracions geotècniques sobre els paleocanals i les rieres ................................. 43 

Geologia de Barcelona ............................................................................................................ 43 

Sobre les Rieres ....................................................................................................................... 43 

Zonació sísmica ....................................................................................................................... 44 

Capítol 4: Experiment amb graves .............................................................................................. 45 

4.1 Objectius ........................................................................................................................... 45 

4.2 Antecedents ...................................................................................................................... 45 

4.3 Disseny del dispositiu ........................................................................................................ 47 

3.4 Resultat ............................................................................................................................. 49 

3.5 Conclusions........................................................................................................................ 51 

Conclusions ................................................................................................................................. 52 



Bibliografia .................................................................................................................................. 53 

Apèndix: Radargrames  Experiment Sorres i humitat ................................................................. 55 

Apèndix: Radargrames  Amb mostra subtil de retrodispersió. ................................................... 63 

 

Introducció 

Antecedents i motivació 
 

La tesina de Tuneu (2011) dirigida per la meva tutora María de la Vega Pérez Gracia és el punt 

de partida d’aquest treball. Segons aquest treball de referència, l’aplicabilitat del Georadar per 

orientar els estudis de microzonació es desprèn de la possibilitat de detectar canvis laterals de 

fàcies en el subsòl caracteritzats per canvis granulomètrics originats per la dinàmica 

sedimentària pròpia del pla de Barcelona durant el quaternari. Cal remarcar que la 

microzonació sísmica estudia el comportament mecànic del subsòl i no el comportament 

electromagnètic, així doncs, no és clar immediatament com pot un estudi fet amb Georadar 

contribuir a aquesta tasca. La contribució del Georadar s’ha d’entendre com una part 

integrada en el conjunt d’estudis fonamentats en sísmica passiva, estudis geològics i 

geotècnics, i avaluacions de risc sísmic. I l’aplicació directa atribuïda al Georadar, és una tasca 

de delimitació de les microzones orientada a reduir el nombre de sondejos i mesures de soroll 

sísmic necessàries per augmentar la resolució espacial de les dades disponibles i assolir una 

microzonació exhaustiva.  

L’aplicabilitat directa del Georadar és aportar valuosa informació per determinar les dades 

representatives necessàries. En el context de la geofísica, les tècniques es complementen 

perquè la solució del problema invers no és única i cal un mínim de dues tècniques per 

interpretar les anomalies detectades amb certa univocitat. 

La microzonació ha estat justificada per la observació d'Alfaro et Al (2001) de variacions de 

propietats del sòl en distancies inferiors a 500 metres, però està també motivada per la 

vulnerabilitat de les estructures existents. 

La microzonació requereix la consideració del perill símic a escala regional, a escala local i la 

consideració d’efectes induïts: liqüefacció, assentaments o  esllavissades tal i com s’apunta a 

Alfaroet al(2001). Segons Secanell et Al (1999) Barcelona sentiria els terratrèmols probables 

amb una intensitat MSK entre VI i VII. La crisi sísmica del 1995 que es va sentir a Barcelona 

amb intensitat MSK IV va produir un efecte tal en la població que va col·lapsar les línies 

d’atenció de Protecció Civil. (Pujades Canas et Al (2000)). Així doncs, des del punt de vista 

regional el perill sísmic a Barcelona és entre baix i moderat i la seva població, al no estar 

habituada, pateix desinformació, desconeixement, i indefensió davant la possibilitat de patir 

els efectes d’un terratrèmol, fets que plantegen dificultats particulars al SISMICAT, pla especial 

d’emergències sísmiques a Catalunya.  



Així doncs, a escala regional, les dades de magnitud i les distàncies epicentrals permeten 

catalogar Barcelona amb una intensitat probable moderada a baixa però no negligible. El 

Georadar sí pot contribuir a la microzonació a escala local i en la consideració d’efectes induïts 

a la ciutat de Barcelona, tot integrant les observacions en el marc dels estudis pròpiament 

sísmics i geotècnics, presentant-se com a bona alternativa a altres tècniques geofísiques com 

la sísmica de refracció donat el menor impacte en el trànsit per la rapidesa del mètode, 

condicionant que dificulta la possibilitat de dur a terme estudis adequats en l’àrea urbana. 

Indicacions importants per afrontar el procés de refinament del coneixement de la 

microzonació es poden extreure de la informació geogràfica aportada per Lantada et al(2009) 

donant prioritat a la vulnerabilitat de la multiplicitat de tipus de les estructures exposades. 

Tuneu (2011) va poder aplicar el Georadar en aquest sentit i a més de contribuir a l’estudi dels 

edificis exposats, va descobrir aplicacions sorprenents: L’aplicabilitat d’aquesta tècnica ha 

estat possible donada la bona correlació entre les dades electromagnètiques i els períodes 

propis dels sols. Tal i com s’observa a les dades aportades per Pérez-Gracia (2009)  les zones 

amb períodes més curts coincideixen amb zones lliures de soroll per retrodispersió, i zones 

amb períodes majors donen una senyal amb soroll intens produït per la retrodispersió de les 

ones electromagnètiques.  

El mètode del Quasi Transfer Spectra (QTS) o mètode del quocient espectral H/V degut a 

Nakamura és la base de l’aplicació de la sísmica passiva a la predicció del comportament del 

sòl en cas de crisi sísmica. La validesa d’aquest mètode ha estat qüestionada, però la seva 

aplicabilitat és manifesta. Sanchez-Sesma et Al (2009) han avançat en el desenvolupament del 

mètode del quocient espectral H/V incloent l’efecte de les ones Love, i l’han aplicat 

satisfactòriament a estudis de sols tous a Mèxic. També a Mèxic, comparant la resposta de sols 

tous a Acapulco, Oaxaca i DF, s’obtenen observacions que verifiquen la fiabilitat del QTS per 

determinar els períodes de les capes  de sediments. L’article que descriu aquest estudi (Lerma i 

Sanchez-Garcia 1994) també aporta observacions importants a tenir en compte sobre la menor 

fiabilitat del mètode aplicat a  determinar les amplificacions produïdes. 

  En resposta als dubtes plantejats per part de la comunitat científica, l'article de  Nakamura 

(2000) titulat “Clear identification of fundamental idea of Nakamura’s technique and it’s 

aplications” torna a exposar les seves idees, que són fruit de llarg temps d’observació de dades 

de vibració dels sòls subjacents al Shinkasen, la xarxa de vies fèrries japoneses.  

Exposa que els danys produïts per terratrèmols depenen de l’acceleració màxima, la duració i 

el contingut freqüencial. I que aquests valors estan fortament influenciats per les propietats 

dels sediments entre la superfície i el basament. El mateix autor proposa des de 1996 l’ús dels 

anomenats  K-valors determinats per la distorsió patida per estructures i terreny per a ser 

usats com índex de vulnerabilitat. El cas de Barcelona encaixa perfectament en el cas apuntat 

per Nakamura relatiu a investigar els danys que produiria un terratrèmol en zones de baixa 

sismicitat, de manera que no es pot conèixer la intensitat esperable per manca d’experiències. 

Segons l’autor el mètode és també interessant per la facilitat de presa de dades.  La tècnica va 

ser desenvolupada integrant informació de sondejos amb registres de crisis sísmiques en un 

ventall de contextos geològics. Es planteja la hipòtesi que la component vertical del soroll 

ambiental mesurat a la superfície manté les característiques del basament i que està 



relativament afectada per les ones Rayleigh; Es pot usar aquesta informació per filtrar de la 

component horitzontal les contribucions de les ones Rayleigh i la ona original. Això permet 

estimar el període propi de la capa sedimentària i obtenir estimes de l’amplificació molt més 

fiables que les obtingudes mitjançant correlacions de les propietats del substrat i dels 

sediments. 

Al llarg de la seva investigació Nakamura s’adona que estadísticament parlant la raó H/V no 

s’explica per la contribució de les ones Rayleigh perquè observant els anàlisis espectrals, el pic 

de la raó H/V correspon a una freqüència on l’energia de l’ona Rayleigh és quasi nul·la i el pic 

de l’energia de l’ona Rayleigh correspon a una freqüència on la raó H/V és prop del mínim. A 

conseqüència, el pic de la raó H/V d’una mostra de soroll ambiental d’un sòl es pot explicar per 

la incidència seguint la vertical d’una ona SH. L’aplicabilitat d’aquestes profundes observacions 

avui dia a Catalunya, continuant els estudis pioners mencionats abans, es fan paleses en les 

tasques  que l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) està duent a terme en estudis de 

microzonació tant a Barcelona com en altres indrets de Catalunya.  El projecte SISPYR, Sistema 

d’informació sísmica dels pirineus, té per objectiu avaluar la perillositat sísmica a escala local a 

la Vall d’Aran i Girona. Hi participen entitats franceses: Bureau de Recherches Geologiques et 

Minieres de France, l’Observatoire Midi-Pyrenées, i espanyoles: l’instituto Geográfico 

Nacional, La Universitat Politècnica de Catalunya i el mateix IGC liderant el projecte. Les zones 

estudiades queden classificades amb intensitat MSK VII a VIII amb període de retorn de 500 

anys, intensitat major que l’esperable a Barcelona d’acord amb la zonació regional, com es pot 

consultar en el mapa confeccionat per Secanell et  Al( 1999). 

El projecte SISNEPI (ús de tècniques avançades per estudis integrats de sismicitat, estructura 

superficial i perillositat sísmica en el nord–est de la península Ibèrica) ha aportat ja resultats 

sobre les característiques mecàniques del subsòl de Barcelona: El gruix de sòls tous  a la 

desembocadura del Riu Besòs és el més potent de la ciutat, pot variar entre 200 i 315 metres 

de potència. A l’Eixample i Ciutat Vella la potència dels sòl tous oscil·la entre 100 i 150 metres. 

El gruix disminueix cap a les vessants de Collserola, on aflora el sòcol rocós. A la zona de 

Montjuic els gruixos no segueixen una tendència clara. Els valors del gruix a la Zona Franca no 

són consistents amb les dades de sondejos. 

Aquests projectes liderats per L’institut geològic de Catalunya no empren el Georadar de 

manera explícita. Els treballs pioners que han estat l’origen d’aquesta tesina, i les meves 

aportacions personals serviran sense dubte a replantejar l’aplicabilitat del Georadar en la  fase 

prèvia de les campanyes per delimitar millor la resolució necessària de la microzonació. 



 

Il·lustració 1Mapa d'intensitats extret de Secanell etal 

 

 

 

 

 

 



Objectius 
 

En estudis geològics s’ha observat una correlació entre l’existència de paleocanals i el soroll de 

les traces enregistrades amb GPR.  Aquests paleocanals contrasten granulomètricament amb 

les argiles on s’encaixen i donen lloc a canvis laterals de fàcies en el subsòl del pla de 

Barcelona. 

 Es planteja la validació d’aquests resultats mitjançant l’obtenció de dades experimentals 

controlades al laboratori. Cal determinar el canvi d’escala que cal aplicar. Cal entendre quins 

paràmetres dels materials intervenen  i quins recursos hi ha per modelar una resposta similar. 

Per  familiaritzar-se amb l’ ús de l’antena GPR es faran assajos previs que serveixin per calibrar 

l’aparell i precisar el disseny.  
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Capítol 1: Aplicacions i limitacions del GPR 
 

El Georadar és una tècnica de prospecció geofísica que permet explorar els materials geològics 

propers a la superfície del terreny. Es caracteritza per ser no-invasiu i s’aplica habitualment en 

estudis Geològics i Geotècnics. La constant dielèctrica dels materials que es volen investigar té 

una influència decisiva al controlar la velocitat de propagació de les ones electromagnètiques i 

els coeficients de reflexió de les interfases entre les diferents capes que formen el subsòl, i 

afectar també a la resolució de les imatges que s’obtenen. La constant dielèctrica depèn 

principalment de la mineralogia, la porositat, la presència de fluids, la geometria i 

d’interaccions electroquímiques entre els components. Els canvis del grau de saturació 

modifiquen les propietats dels medis porosos i en diferents moments del temps una mateixa 

formació pot mostrar comportaments diferents dins d’un rang de variabilitat. Els perfils 

obtinguts amb GPR són anàlegs als obtinguts en sísmica de reflexió tot i ser molt diferents en 

alguns aspectes, com la profunditat de penetració i l’escala de resolució. Així com la velocitat 

de les ones sísmiques augmenta amb la profunditat, la velocitat de propagació de les ones 

radiades pel GPR sol disminuir, normalment per la presència d’aigua subterrània. Mentre la 

sísmica detecta contrastos de les propietats acústiques, El GPR respon a diferències de les 

propietats electromagnètiques. Aquestes propietats són la permitivitat dielèctrica, la 

conductivitat elèctrica, i la permeabilitat magnètica. 

Donat que la majoria de sediments, si no tenen propietats magnètiques, tenen un valor de 

permeabilitat magnètica igual a la unitat, aquesta propietat té efectes negligibles 

habitualment. La permeabilitat magnètica d’un és la raó entre el camp electromagnètic que es 

manifesta i el camp electromagnètic aplicat. La permitivitat dielèctrica d’un medi és un 

nombre complex. La seva part real és la raó entre els quadrats de la velocitat de la llum en 

l’aire i la velocitat de propagació en el medi en qüestió, és per això que rep el nom de 

permitivitat relativa, i s’anomena també constant dielèctrica pel fet de ser capaç de 

caracteritzar els materials purs. Representa la raó entre la capacitat d’emmagatzemar camp 

elèctric del material i la capacitat del buit. La part imaginària de la permitivitat dielèctrica 

correspon a les pèrdues causades per l’atenuació i dispersió. Les pèrdues són menyspreables si 

la conductivitat del material és baixa, inferior a         . 

La teoria electromagnètica es basa en les equacions de Maxwell, que va unificar les teories 

Estàtiques i Dinàmiques donant cohesió a l’equació de Faraday, l’equació de Laplace i l’equació 

de Poisson. Aquesta teoria va permetre entendre que la velocitat de la llum tenia una relació 

íntima amb l’electromagnetisme. Lorentz va completar amb una llei més el conjunt 

d’equacions, que són principis bàsics de la física. No són demostrables, es prenen com a 

principi donat que estan d’acord amb els resultats experimentals. Els principis que descriuen la 

propagació de les ones, anteriors a la teoria de Maxwell, proporcionen valuoses indicacions del 

comportament esperable de les ones al propagar-se, i queden explicats per la teoria 

electromagnètica tot i que  descriuen també ones sísmiques i gravitacionals. Es pot consultar la 

cronologia d’aquests personatges tan rellevants en la figura 1. 



 

Il·lustració 2: Cronologia dels científics mencionats 

 

El principi de Huygens de propagació esfèrica explica tant la refracció descrita per la llei de 

Snell com la reflexió. Afegint el principi d’interferència de Fresnel es pot explicar també la 

difracció, i junt amb el principi de difracció de Fraunhoffer es pot explicar la difracció en el 

camp llunyà. 

Les aplicacions del Georadar són molt variades,  

Les aplicacions del Georadar en Arqueologia són ben documentades:  Perez-Gracia (2001) , i 

estudiades a la literatura: Conyers and Goodman (1997). La propietat de ser no-invasiu i 

obtenir informació sense alterar l’estat natural del medi és un fort condicionant que fa que el 

Georadar sigui idoni sovint per a orientar una investigació i determinar quines zones poden 

amagar elements d’interès i poder establir una estratègia òptima en cas d’haver d’excavar tot 

assenyalant les zones potencialment més fructíferes de les que no tenen interès. L’estalvi de 

temps i la disminució de costos aportat per una prospecció prèvia a les excavacions és ben 

entesa per tots els professionals de l’arqueologia que coneixen les possibilitats d’aquest 

mètode o d’altres mètodes geofísics. 

La referència Conyers i Goodman 1997 ha estat la primera font consultada en el transcurs 

d’aquest  treball i ha permès entendre els aspectes rellevants del funcionament del Georadar i 

de les condicions del medi que fan idoni l’ús del Georadar o el limiten. Més endavant es 

precisaran i quantificaran els aspectes tècnics que s’introdueixen a continuació en la mesura 

que els experiments executats ho requereixen. Però les nocions introduïdes a continuació  són 

d’interès general i molt bona introducció per a investigadors  que no necessitin aprofundir en 

temes tècnics i vulguin entendre l’espectre d’aplicacions del mètode en l’àmbit de la 

prospecció Arqueològica. 

Cal remarcar que el Georadar aporta una informació massa oberta a la interpretació si no es 

pot correlacionar amb dades geològiques o estructurals que orientin la interpretació de les 

fàcies i estructures observades i de les anomalies trobades.  Sense aquesta integració de dades 

de diferents orígens el Georadar no pot assolir la seva màxima efectivitat i pot no donar 

resultats concloents. El significat de “veure” darrera de capes de sòl mitjançant tècniques 

geofísiques s’ha d’entendre adequadament  i no confondre un radargrama amb una fotografia 
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en que els elements presents apareixen amb la seva forma perfectament definida. El que sí 

permet aquesta tècnica és mesurar amb molta precisió la profunditat d’enterrament 

d’artefactes d’interès i permet per tant establir una estratègia d’excavació tenint en compte 

els costos i temps. És per això que el Georadar s’ha d’entendre com a tècnica complementària 

que permet augmentar rendiments, i que les dades de Georadar s’han d’enmarcar en  totes les 

altres fonts d’informació existents sobre un lloc. 

A diferència d’un sensor passiu, el Radar és un sensor actiu en el sentit que primer emet 

radiació i després  mesura amb quina intensitat es rep l’eco de la radiació emesa i quan temps 

ha estat viatjant a través del medi . La trajectòria de les ones que es reben com a resposta del 

pulsos emesos és un camí d’anada i tornada des del transmissor  fins a l’objecte d’interès i 

retorn al receptor després de ser reflectit per l’objecte d’interès. Les lleis físiques que 

descriuen la propagació de les ones permeten interpretar les dades de temps doble i posició 

geomètrica contingudes en un radargrama  i convertir-les en dades geomètriques precises. En 

el Capitol 2 s’aplicaran aquests conceptes per poder determinar la permitivitat a parent d’un 

dispositiu experimental i comprovar l’efecte de l’aigua en les ones electromagnètiques. 

El Georadar comparteix amb el radar usat en navegació, el radar meteorològic, o el radar usat 

en carreteres la mateixa capacitat de detectar objectes i determinar-ne la distància, però el 

seu disseny és diferent per a adaptar-lo a l’estudi del medi geològic. El radar es va 

desenvolupar a principis del segle XX i va aplicar-se amb èxit a la segona guerra mundial per 

detectar vaixells a gran distància. El contrast d’impedància entre l’aire i l’estructura metàl·lica 

d’un vaixell dóna una senyal molt bona i permet conèixer l’azimuth i distància del vaixell 

detectat. El radar meteorològic permet distingir la presència d’aigua a l’atmosfera i determinar 

la intensitat de la pluja. Aquestes dues aplicacions  tan pràctiques del Radar  ja permeten 

entreveure una diferència molt particular. Enlloc de emetre en totes les direccions de l’espai, 

convé que el Georadar emeti en una direcció preferent. Si l’objectiu és detectar anomalies en 

el subsòl no convé que la radiació es dirigeixi cap a l’atmosfera doncs els reflexos en totes les 

estructures subaèries afegirien informació al radargrama que se superposaria a la informació 

d’interès dificultant la tasca d’interpretació o impedint-la. També es poden aplicar filtres i 

altres tècniques de processat d’imatge Si La ona aèria és inevitable en antenes de major 

longitud d’ona, però el  disseny d’antenes per investigar el subsòl ha desenvolupat geometries 

especials basades en l’apantallament per dirigir  les ones en una única direcció. Les aplicacions 

del radar en detecció de vaixells o determinació de les velocitats dels cotxes que circulen per 

una carretera permeten a través de l’efecte Doppler conèixer la velocitat relativa de l’objecte 

respecte del receptor-emissor. Aquesta propietat no té aplicació en Georadar donat el caràcter 

estàtic dels objectius detectats. Un altre disseny del Radar que contrasta amb l’apantallament 

propi de les aplicacions en investigacions del subsòl és el radar d’apertura sintètica (Sinthetic 

Aperture Radar, SAR). En aquest cas, les ones es distribueixen al llarg d’un  arc de 

circumferència centrat en l’emissor i il·luminen una secció més amplia. Si el SAR es munta en 

un satèl·lit Heliosincrònic i s’analitzen les senyals retornades per les rugositats del terreny 

s’obté una informació valuosa sobre la topografia del terreny. A més, donada la freqüència 

d’actualització d’aquestes dades satel·litals, es pot estudiar mitjançant interferometria els 

canvis en la topografia causats per noves construccions o inclús les deformacions del terreny 

produïdes per terratrèmols. La idea és que el Georadar es basa en el radar però el seu disseny 



té particularitats diferents adaptades als diferents objectius que es persegueixen i que 

contrasten amb les particularitats de les altres tècniques comentades. 

Els pulsos energètics es generen en una antena transmissora dipolar  que es situa sobre la 

superfície del terreny. Les ones viatgen cap a l’interior de la terra i s’atenuen, limitant la 

penetració (que és dependent de la freqüència) a una centena de metres en condicions 

òptimes. Si l’estructura del subsòl té discontinuïtats, es generen reflexos que retornen cap a la 

superfície i queden registrats a l’antena receptora com a Amplituds i temps d’arribada. Més 

endavant en aquest capítol es descriuen quines discontinuïtats són detectades i quines no 

tenint en compte les propietats electromagnètiques dels materials travessats per les ones al 

llarg de la seva trajectòria. Les propietats bàsiques dels materials  a tenir en compte per 

conèixer el comportament d’aquesta tècnica geofísica  són la velocitat de les ones en el seu si i 

la conductivitat elèctrica, responsable principal de l’atenuació.  En funció de les dimensions de 

les estructures que es volen detectar i de la profunditat a la que es troben es planteja un 

problema típic de compromís entre profunditat de penetració i resolució que cal resoldre 

escollint la freqüència de l’antena 

 Així doncs el Georadar és una tècnica de prospecció de materials somers (Near Surface 

Geology) , ben diferent per exemple de la sísmica de reflexió que permet obtenir informació 

d’estructures enterrades a Kilòmetres de profunditat però amb una resolució mínima  també 

molt major. Les dues tècniques  comparteixen moltes característiques pel fet de que tant les 

ones mecàniques com les electromagnètiques segueixen les mateixes lleis de propagació, però 

les propietats materials que aporten contrast són electromagnètiques d’una banda i 

mecàniques de l’altra. La diferència més clara entre les propietats Electromagnètiques enfront 

de les Sísmiques de les roques a mesura que augmenta la seva profunditat és que així com la 

velocitat sísmica augmenta, la velocitat electromagnètica decreix. 

Per a tenir una primera noció de les aplicacions del Georadar es comenten tot seguit les 

valoracions exposades a Conyers i Goodman (1997) des del punt de vista de les aplicacions en 

arqueologia. Es valora la factibilitat de detectar diversos elements típics propis de la 

prospecció Arqueològica. 

 És bona la factibilitat de reconèixer a partir dels radargrames una cambra enterrada si  

originalment era buida però amb el transcurs del temps s’ha reomplert de material diferent 

que la matriu que l’envolta, si existeix contrast de velocitats entre matriu i rebliment. 

La factibilitat és excel·lent donat el major contrast de velocitats entre l’aire i els sòlids en cas 

de trobar rases, fosses soterrades o antics túnels. 

Més variable és la factibilitat de detectar Rases reomplertes, entre moderada i bona i 

depenent en el més lleuger contrast de velocitats aportat per diferents estats de compactació 

del  sòl original i el rebliment. 

Bona detectabilitat s’assigna a restes de fogueres on s’aprofitava la  calor del foc, si són prou 

grans; el contrast de propietats prové en aquest cas de les modificacions de les propietats 

causades pel per l’alta temperatura en els material immediatament subjacents durant el seu ús 

original. Per detectar les mateixes anomalies però de dimensions  inferiors  la factibilitat depèn 



de la freqüència però se li assigna una factibilitat de pobre a moderada. Els blocs de roca 

emprats coma fonaments, si estan enterrats en materials argilosos, tenen bona factibilitat de 

detecció perquè poden donar lloc a característiques hipèrboles  en els radargrames. El soroll 

caòtic(Clutter) generat per estructures de diversos materials com argila  roca o fusta enterrats 

en medis heterogenis  és el motiu de que se’ls  assigni pobra factibilitat. 

També es classifica com a Pobrament Factible detectar artefactes o estructures enterrades a 

major profunditat que una capa d’argiles humides. El motiu és la pèrdua de capacitat de 

penetració per l’atenuació causada per les propietats conductives de l’argila. Contràriament al 

cas anterior una llentia argilosa, o altres restes de fusta o pedra envoltades per una matriu 

homogènia tenen bona factibilitat donat el contrast de velocitats. Les anomalies produïdes per 

l’ús del foc en el sostre o base dels forns, donades les majors dimensions que les fogueres 

considerades abans i la major intensitat del foc, tenen factibilitat excel·lent. Artefactes petits 

de pedra dispersos en sòls tenen pobre factibilitat donades les  seves petites dimensions . En 

cas de ser petits artefactes metàl·lics somers La factibilitat puja fins a moderada doncs les 

petites hipèrboles o els múltiples ben visibles els poden delatar.  Si les seves dimensions són 

majors, els objectes metàl·lics assoleixen factibilitat Excel·lent si les seves dimensions són 

majors. La factibilitat de detectar artefactes de terrissa enterrats en matriu argilosa és pobre 

donat el petit contrast de velocitats. 

 Mentre la factibilitat de detecció d’una cambra buida és excel·lent donat el contrast de 

velocitats entre una cavitat i el substrat on es troba, més comú és trobar les cambres reblertes 

de materials fins i alhora artefactes de possible interès. Tanmateix la factibilitat cau a pobre en 

el cas de definir els elements presents l’interior d’una cambra si aquesta està folrada de roca 

doncs aquesta coberta Reflectirà la major part de l’ energia. Si existeix un estrat argilós molt 

potent en el context del lloc, tindria pobra  factibilitat  distingir qualsevol tret dels estrats 

subjacents. En quan a resolució Conyers i Goodman 1997 menciona l’aspecte fonamental de la 

possibilitat de determinar la base i el sostre d’un estrat. Precisa que no es poden reconèixer a 

menys que la potència de l’estrat sigui inferior a la longitud d’ona dominant de l’antenna.  

Referint-se a altres aspectes, basant-se en experiències prèvies dels autors, aquests 

recomanen preveure temps suficient per experimentar amb l’antena i comprovar els resultats 

que  dóna a partir de proves de velocitat estandarditzades abans d’emprar-la per a fer 

prospeccions. 

Aplicacions Geològiques 

La referència Al-Fares et Al (2002) demostra la bona aplicabilitat del Georadar en formacions 

kàrstiques amb absència notable d’argiles o altres sòls conductors. La  taula de Variabilitat de 

Materials aporta una informació coherent en aquest sentit doncs la poca variabilitat de la 

velocitat de les ones que presenten els carbonats permet donar estimacions més fiables en 

convertir les dades de temps doble a profunditat. Al-Fares et Al (2002) relata l’èxit d’una 

prospecció al Karst aqüifer de Lamalou (França). S’empra una antena de 50Hz i es cobreix una 

àrea de 1.2 hectàrees amb un pas de mostreig de 0,5 metres. Integrant la informació de Radar 

amb sondejos i observacions visuals fetes en afloraments i fetes a l’interior de simes es pot 

obtenir valuosa informació de l’estructura que serveix als autors per obtenir un model 3D.  

Aplicacions Geologiques-Geotècniques 



La referència Avila-Olivera i Garduño-Monroy dóna testimoni de l’aplicabilitat del Georadar 

per cartografiar falles superficials generades per subsidència i reptació, a Michoacán, Mèxic. 

L’origen d’aquests moviments és la sobreexplotació d’aqüifers i els posteriors assentaments 

diferencials patits pel terreny. La sèrie sedimentaria superficial està formada per materials 

d’origen lacustre i fluvio-lacustre.  En el cas d’afectar nuclis urbans el problema requereix més 

atenció i el Georadar, combinat amb l’excavació de trinxeres i la informació geològica existent 

permet obtenir bones indicacions de l’estructura del subsòl. És remarcable l’esforç 

interpretatiu efectuat pels autors donada la no unicitat de la solució del problema invers, 

esforç que requereix integrar informació complexa i el criteri d’un expert en geofísica. 

  

L’aplicabilitat d’un mètode de prospecció rau en les tres atribucions consensuades com a 

bàsiques en relació a la seva utilitat pràctica: Cal que el mètode sigui ràpid, resolutiu i rentable. 

La condició de ser no invasiu és també un criteri crític en moltes actuacions en que cal veure el 

que hi ha al subsòl, o a l’interior del formigó, sense poder mostrejar. Cal analitzar quines 

configuracions de materials són adients per aplicar aquesta tècnica i quines limitacions té per a 

aconsellar o desaconsellar el seu ús si existeixen alternatives més ràpides resolutives o 

rentables. En el cas que es tracta en aquest treball, per mesurar gruixos de sediments i les 

seves propietats mecàniques l’aplicabilitat del Georadar no és resolutiva sense validacions amb 

dades pròpiament sísmiques o, més laxament, sense l’existència de correlacions àmpliament 

contrastades. El soroll cultural limita la qualitat de les dades obtingudes i per a superar aquest 

inconvenient cal aplicar filtrats que tot i extreure el soroll també poden afectar el bon mostreig 

dels elements d’interès. Amb aquestes tècniques i una interpretació ben orientada el Georadar 

aporta molt bona resolució de mesures de profunditat de interfases d’interès com per 

exemple el nivell freàtic, i detecta molt precisament la posició d’anomalies. La rapidesa 

d’aquesta tècnica contrasta amb la de les tècniques de Sísmica de Refracció o mesures de 

Resisitivitat, i aquest fet aconsella el seu ús en ambients urbans donat el menor impacte 

d’ocupació de la via pública tal i com apunta Tuneu (2011). La rentabilitat és una prestació 

evident atenent el gran retorn en estalvi de temps i la possibilitat de plantejar una estratègia 

que maximitzi la representativitat de les dades obtingudes amb altres tècniques més costoses 

com els sondejos reduint els pressupostos tot incidint en les unitats que més hi contribueixen. 

La petita fracció del pressupost que es dediqui a una campanya de reconeixement prèvia amb 

Georadar pot comportar grans estalvis en el cost total.  

Les limitacions pròpies del mètode estan condicionades pels avenços tecnològics. Els primers 

investigadors que van usar la tècnica a partir de 1960 havien de prendre una fotografia de 

l’osciloscopi i analitzar-la posteriorment amb detall per determinar les anomalies i la seva 

posició. La precisió, el volum de dades integrables i la immediatesa de resultats ha evolucionat 

acceleradament paral·lelament a l’avenç de la Informàtica. 

 Les limitacions intrínseques al mètode són la resolució i penetrabilitat en funció de la 

freqüència central de l’antena. I cada configuració espacial de materials presenta també 

limitacions a la resolució i penetrabilitat, i també a la detectabilitat de les anomalies d’interès 

en funció de si existeix o no contrast d’impedància que doni lloc a reflectors clars i amb un 

significat corresponent amb les propietats del subsòl que es volen investigar o determinar.  



Donada la importància que tenen els contrastos d’impedància s’inclouen en aquest capítol 

dues figures de materials molt abundants amb un gràfic que dona els seus coeficients de 

reflexió amb la resta de materials per poder consultar quines amplituds tindrien els reflectors 

entre ells. La  reflexió prèvia motiva un estudi de les propietats electromagnètiques dels 

materials per aclarir i entendre els motius de que existeixi l’ampli ventall d’aplicacions que 

s’exposen al llarg d’aquest capítol. 

 

Il·lustració 3 reflectivitat de l'aire amb altres materials 

 En els treballs duts a terme a Barcelona exposats a Tuneu (2011) destaca un tret, comú amb la 

certificació de paviments duta a terme preferentment amb Georadar. Els perfils obtinguts per 

a certificar els gruixos de cada capa dels paviments, que investiguen el gruix de materials a 

profunditats molt someres, són molt més llargs que profunds. La possibilitat de muntar 

l’antena en un vehicle permet mostrejar grans distàncies en temps curts. L’aspecte d’aquests 

radargrames o la posició de les anomalies al llarg de l’eix escollit (La via en aquest cas) recorda 

més una sèrie temporal que un model tridimensional paral·lelepíped. L’aplicabilitat en 

certificació de vies noves o reconeixement dels seu estat de servei rau en la poca profunditat 

dels elements considerats i el bon contrast de propietats electromagnètiques entre els 

materials que conformen cada capa del paviment. El fet que els materials de construcció 
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estiguin ben estudiats des del punt de vista de les seves propietats de resistència i conservació, 

i que siguin productes artificials amb propietats controlades facilita la interpretació dels 

resultats i la fiabilitat de determinar els gruixos amb precisió fan que aquesta tècnica sigui 

l’escollida per certificar les vies. L’aplicabilitat a la detecció de paleocanals en el Pleistocè de 

Barcelona, donada la poca area lliure d’edificis, restringeix l’aplicabilitat del Georadar i per 

maximitzar rendiments, l’obtenció de perfils continus al llarg d’un carrer susceptible de creuar 

elements d’interès presenta l’avantatge de requerir poc temps. L’inconvenient és la poca 

resolubilitat que tindria aquesta tècnica sense les correlacions exposades a Salinas, Caselles et 

Al (2012) obtingudes de les dades obtingudes i exposades a Tuneu (2011). Gràcies a la 

correlació entre mesures de soroll sísmic, presència de heterogeneïtats en el subsòl i la bona 

resposta electromagnètica d’aquestes heterogeneïtats, el georadar ha pogut contribuir a 

determinar l’escala d’aproximació al problema de determinar els límits de les microzones i 

també indicar quines propietats mecàniques se li poden esperar assignar. 



 

Il·lustració 4 Reflectivitat de l'aigua amb altres materials 

L’estudi d’estructures deltaiques és abordat preferentment amb Tomografia Geolèctrica i 

Tomografia sísmica en les campanyes dutes a terme per l’institut Geològic de Catalunya. Per 

exemple l’estudi geofísic del delta del Tordera té per objectius determinar l’estat de la intrusió 

marina, alhora que estudiar l’estructura geològica i  la profunditat del substrat. Les limitacions 

del Georadar en aquest cas  serien no poder aportar informació suficient degut a l’atenuació 

provocada per l’aigua dels aqüífers, i encara més per l’aigua marina intruïda. Però, tanmateix, 

en projectes de tal abast temporal (1996-2004) resulta que la rapidesa de la tomografia 

electromagnètica duta a terme amb georadar enfront de la tomografia geoelèctrica ben bé 

poden millorar el rendiment del projecte considerant que el que són inconvenients, són 

avantatges: donat el contrast entre les propietats d’atenuació, el Georadar com a 

reconeixement previ pot detectar contrastos de salinitat dels sòls, de contingut d’aigua, que 

poden aportar valuosa informació per enfocar les prospeccions Geolèctriques i Simiques i 
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també servir per a monitoritzar els canvis patits al llarg del temps d’una manera més ràpida i 

còmoda. L’inconvenient de l’efecte pantalla de les capes d’argiles no sempre resulta ser tan 

limitant com anuncia Conyers i Goodman (1997), mentre que l’inconvenient de la presència 

d’aigua marina és radical i impedeix penetrar més enllà i fa que la sísmica i la geolèctrica siguin 

les imprescindibles. Al menys en l’estudi de les propietats més someres, el georadar pot 

aportar periòdicament informació limitada però si es correlaciona amb les dades disponibles 

pot servir per monitoritzar canvis que passen desapercebuts entre una campanya i la següent 

donat el seu abast i espaiament en el temps. 

Es presenten a continuació la versió reduïda de les equacions de propagació pel cas d’una ona 

electromagnètica unidimensional, els valors de les constants en el buit, i les fórmules que 

s’han aplicat al llarg dels experiments i modelat. 

   

      
   

         (1) 

On E representa el camp elèctric,   la susceptibilitat magnètica absoluta del medi de 

propagació, i   la permitivitat elèctrica absoluta. 

  
 

√  
      (2) 

  
 

√    
     (3) 

On   representa la velocitat de propagació i c la velocitat de la llum en el buit. 

Els valors de referència en el buit són la susceptibilitat magnètica absoluta en el buit: 

                          (Henry per metre) 

I la permitivitat magnètica absoluta: en el buit: 

                                (Faraday per metre) 

Susceptibilitat magnètica d’un medi:         

Permitivitat elèctrica absoluta d’un medi:        

   
 

√  
     (4) 

  √
 

 
      (5) 

 

On    la velocitat de propagació de les ones en un medi, i    

La permitivitat relativa.   representa la impedància intrínseca d’un medi. 

 



Capítol 2: Experiment amb sorres i humitat variable 

2.1 Objectius 
 

Les referències bibliogràfiques més antigues incloses en aquesta tesina que decriuen 

experiments de laboratori emprant sorres són l’article de  Leckebusch i Peikert (2001) i la Tesi 

doctoral de Pérez-Gracia (2001). Les sorres són fàcils d’aconseguir, fàcils de manipular i 

permeten simular la situació real  en què s’investiga de forma no invasiva el que no és visible 

pel fet d’estar enterrat. L’article avalua l’aplicabilitat del mètode a l’arqueologia i fa un primer 

anàlisi de la resolució; En articles posteriors inclosos en la Bibliografia s’aprofundeix en les 

determinacions de la resolució. La Tesi Pérez-Gracia (2001) descriu experiments en sorres, 

aigua i aire i descriu el funcionament del Georadar de manera exhaustiva. 

Complementàriament, la Tesi doctoral aporta exemples reals de l’aplicació del Georadar en 

l’àmbit de l’arqueologia estudiant Monuments i edificis emblemàtics de la ciutat de València. 

L’objectiu d’aquest Experiment és observar l’efecte de l’aigua en la propagació de les ones 

electromagnètiques i un medi granular, donada la seva porositat, es presenta com una opció 

adient per dissenyar el dispositiu experimental. 

Objectius generals. Analitzar la relació entre el contingut d’aigua del medi i les característiques 

de la senyal. 

i) Observar com varia la velocitat de les ones electromagnètiques en funció de la 

humitat. 

ii) Observar  com es comporta l’ample de banda de la senyal en funció de la humitat. 

iii) Observar la oscil·lació de la freqüència central en funció de la humitat. 

Objectius particulars. A nivell personal se´m plantegen uns objectius més bàsics que són 

aprendre els aspectes tècnics necessaris per a saber configurar  l’antena i per poder analitzar 

els radargrames amb el Software Reflexw. L’antena emprada, de 1600Mhz és una antena de 

banda ampla (Ultra wide band), monostàtica degudes les seves petites dimensions, i per tant 

de molta resolució. S’inclouen a l’apèndix les dades tècniques de l’antena. 

 

2.2 Antecedents 
 

El disseny del dispositiu s’ha pogut basar en els experiments previs realitzats amb antenes de 

1000MHz i de 1600MHz exposats a Pérez-Gracia, González-Drigo et Al (2008) en el qual es 

determina experimentalment la resolució en un medi de baixa velocitat (aigua) i en un medi 

d’alta velocitat (sorra). Aquests resultats es comparen amb les expressions  teòriques  de 

manera que es pot valorar quina desviació es pot esperar en estimar la resolució teòricament. 

L’article també aporta una important reflexió a tenir en compte en calcular la resolució amb 

una expressió teòrica: La resolució pot ser massa optimista si es considera la freqüència central 

enlloc de la freqüència dominant doncs la dominant correspon a una longitud d’ona major. Els 



experiments dissenyats permetran valorar la disminució de la freqüència dominant en funció 

del contingut d’humitat i establir com pot  variar la resolució e efectes d’aquest desplaçament. 

La resolució i la seva relació amb les longituds d’ona centrals de tres antenes de freqüències 
500, 800 i 1000MHz és objecte d’estudi experimental tal i com s’exposa a Rial i Pereira (2009). 
El medi on es realitzen els experiments és l’aire en aquest cas. Les conclusions permeten 
obtenir valors orientatius de la resolució que es pot obtenir en funció de la longitud d’ona 
central i de la duració del puls emès per cada antena. En particular s’exposa que el valor de 
resolució vertical estimat habitualment com un quart de la longitud d’ona central és massa 
optimista doncs a la pràctica no s’ha pogut obtenir una resolució vertical menor que mitja 
longitud d’ona. També conclou que la resolució vertical no sembla dependre de la distància 
entre els reflectors i l’antena. En canvi es comprova experimentalment que la resolució 
horitzontal disminueix amb la distància entre reflectors i antena, donat que la zona 
il·luminada, creix de diàmetre amb la distància a l’antena. Per a reflectors propers a l’antena, 
la resolució experimental obtinguda és de mitja longitud d’ona central. Aquests valors poden 
molt bé ser millors, en el sentit d’obtenir millor resolució si el medi és un sòl enlloc de l’aire, 
per la focalització del raig a conseqüència de la disminució de l’angle del raig refractat en 
passar d’un medi de menor índex de refracció a un medi amb índex de refracció major. Aquest 
aspecte, tot i el seu interès general i possibles aplicacions com a lent que permeti augmentar la 
resolució d’un radargrama no és un aspecte crític en els experiments amb un medi homogeni 
però s’avaluarà el seu efecte en funció del contingut d’humitat en termes qualitatius i de la 
nitidesa dels radargrames. 
 

2.3 Disseny del dispositiu 
 

El dispositiu ha de permetre avaluar la velocitat de les ones electromagnètiques amb facilitat. 

Per tant cal que sigui un medi homogeni en referència a les seves propietats dielèctriques, és a 

dir sense contrastos d’ impedància,  de manera que en el seu sí no hi hagi reflectors i els altres 

elements presents siguin fàcilment distingibles.  S’usarà una cubeta reblerta de sorra comercial 

per a morters, i per facilitar la mesura de velocitats es disposarà  horitzontalment una barra  

metàl·lica enterrada a 10 cm de la base de la cubeta per a obtenir una hipèrbola de reflexió al 

realitzar un perfil que la talli transversalment.  



 

Il·lustració 5 Esquema del dispositiu 

Per poder avaluar l’efecte de la humitat sobre la velocitat de propagació de les ones 

electromagnètiques  es repetiran les mesures modificant el contingut d’aigua del dispositiu. A 

cada pas de l’experiment la sorra es traslladarà  a un contenidor auxiliar on es realitzarà la 

barreja amb quantitats creixents d’aigua i, després d’obtenir una mescla homogènia es tornarà 

a col·locar en el dispositiu on es perfilaran amb l’antena les seccions escollides. Per aïllar la 

sorra i poder desplaçar l’antena amb major comoditat se situarà un plàstic transparent que 

protegirà l’antena del contacte amb l’aigua, i servirà de guia dels perfils. Per guiar els perfils se 

senyalarà la seva situació en el plàstic mateix.  La freqüència central de l’antena emprada és de 

1600MHz i per  tant la longitud d’ona de la ona electromagnètica en propagar-se per la sorra 

és de 6,25cm si es pren una velocitat orientativa igual a 0,1m/ns. Respecte la resolució de la 

configuració escollida, i tenint en compte la observació mencionada als  Antecedents aquest 

valor podria ser massa optimista si la freqüència dominant  és menor. A partir de Pérez-Gracia 

and Di Capua et Al(2009) s’obté una orientació sobre la profunditat mínima d’un reflector per 

a poder ser detectat com una anomalia  clara i que no es produeixi interferència entre les ones 

Acoblada i la reflectida pel reflector.  A les conclusions s’indica que una profunditat 

d’enterrament de l’ordre de la longitud d’ona   permet obtenir un reflector ben definit i 

separat de l’ona directa. També es valora la possibilitat de detectar anomalies més someres, 

indicant que per enterraments a profunditat 
 

 
 l’anomalia es pot detectar però sense poder-ne 

precisar la profunditat exacta per culpa de les interferències mencionades. 



 

Il·lustració 6 cubeta on s'aprecia la canonada enterrada abans de ser coberta per la sorra 

Per això s’escull enterrar la barra metàl·lica a una profunditat com a mínim igual  a la longitud 

d’ona. A més  la separació vertical entre la barra i la base del dispositiu serà també de l’ordre 

de la longitud d’ona o major de manera que els dos reflectors es puguin distingir amb claredat 

i es  

 

faciliti així la determinació de velocitats. La determinació de velocitats es podrà fer de dues 

maneres: 

i)  A partir d’una mesura estàtica al llarg del temps, de manera directa mesurant el 

temps doble entre la base de la cubeta i el tub tal i com apareix al radargrama, 

donat que aquesta distancia és una constant coneguda. 

ii) A partir d’ un perfil longitudinal  ajustant hipèrboles a la senyal donada pel tub 

metàl·lic, que donarà una típica hipèrbola com a senyal de la presència del tub. 

La mesura de la humitat es realitzarà a cada pas de l’experiment comparant el pes humit i el 

pes sec de la sorra. Es disposa d’una granulometria de la sorra per tal de caracteritzar-la.  



 

Il·lustració 7Granulometria de les sorres 

A partir de la corba granulomètrica es poden determinar els diàmetres corresponents als 

percentils 60, 30 i 10 per tal de calcular  els coeficients d’uniformitat i el de curvatura. El 

coeficient d’uniformitat  calculat és de 4, per tant es pot dir que la sorra és uniforme. El 

coeficient de curvatura calculat és de 0,73 un valor més petit que l’habitual donat que els 

punts de la corba granulomètrica estan alineats. 

D60 1,24 

D30 0,30 

D10 0,10 

Coeficient d'uniformitat 4,07 

Coeficient de curvatura 0,73 
Taula 1 Característiques de les sorres 

L’aigua usada serà aigua d’ús domèstic, la conductivitat de la qual pot oscil·lar entre 0.5 i 1.3 

S/m. 

 

 

2.4 Metodologia 
 

Per cada grau d’humitat s’obtenen els següents Radargrames: 

Perfil TT: Mesura estàtica unidimensional en el centre del dispositiu. S’escull la 

nomenclatura TT per ser acrònim de l’anglès “Time triggered”.  

Perfil A: Perfil longitudinal al dispositiu ( traçat perpendicular al tub)  
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Perfil B: Perfil transversal centrat en el tub (traçat paral·lel al tub)  

Perfil C: Perfil transversal separat del tub 10 cm(traçat paral·lel al tub) 

Segons la terminologia habitual el perfil TT és un “A-scan” fet al llarg d’un interval de temps. 

Els altres tres perfils són “B-scan”, mostregen una secció 2D del dispositiu. 

 

Il·lustració 8vist zenital del dispositiu on s'assenyalen els perfils traçats i la situació de la canonada soterrada en 
vermellIl·lustració 9 llista de perfils presos en les sorres 

Per analitzar els radargrames s’ha emprat el paquet comercial Reflexw principalment i 

també el paquet RAMAC propi de l’empresa MALA.  

 

2.4.1 Determinació directa de  velocitats amb perfils TT 

 

 Al llarg de totes les tasques d’aquesta tesina la referència Daniels 2004 ha estat una 

font de dades fonamental.  La seva descripció de la velocitat de propagació en materials 

isòtrops i homogenis explica les dues equacions bàsiques que seran útils en aquest 

experiment: 

   
 

√  
   (1) 

    
 

 
      (2) 



On    és la velocitat de propagació en el dielèctric,   representa la velocitat de la llum en el 

buit,     la permitivitat relativa,   representa el temps doble, i   la profunditat. 

La propietat de mesurar profunditats amb precisió distingeix el Georadar d’altres tècniques 

geofísiques. Les fórmules (1) i (2) s’apliquen a partir dels radargrames perfilats en aquest 

experiment per determinar la velocitat de propagació de les ones electromagnètiques a través 

del dispositiu. Per a determinar la velocitat directament s’empren els perfils TT. Els perfils TT 

són mostrejos estàtics. Durant el mostreig l’antena no es mou, però s’envien pulsos espaiats 

regularment en l’interval de temps de mesura. En aquest experiment l’interval de mesura 

necessari pot ser tan curt com 5 segons. D’aquesta manera es captura la senyal corresponent 

als materials subjacents sota la vertical del punt de mesura i es pot observar si aquesta és 

constant en el temps. Per a facilitar la mesura directa de la velocitat es fa servir un recurs molt 

senzill: durant l’interval de mesura s’apropa una peça metàl·lica a la base del dispositiu, de baix 

a dalt i verticalment partint de una posició prou allunyada (fora de la finestra temporal) fins a 

contactar la lleixa on recolza el dispositiu. D’aquesta manera en el radargrama queda registrat 

el moviment de la peça metàl·lica, i la seva posició final indica amb molta claredat la 

profunditat de la interfase lleixa-aire. Determinant aquesta profunditat i restant-li el gruix de la 

lleixa ( 2cm) es pot determinar el temps doble corresponent a la base del dispositiu. La posició 

del tub també es distingeix i es pot determinar encara més fàcilment a partir dels perfils A. A 

partir de les fórmules (1) i (2) la velocitat queda determinada.  

2.4.2 Determinació de velocitats ajustant hipèrboles de difracció als perfils A 

 

També s’usa el mòdul de determinació de velocitats mitjançant hipèrboles propi del 

programari Reflewx. Les equacions que permeten deduir la velocitat i profunditat dels 

TARGETS a partir de les hipèrboles són: 

    √
    

    
 

    
    

  (3) 

   
    

 
                (4) 

On     és la posició al llarg de l’eix x de la projecció del vèrtex de la hipèrbola i    la 

profunditat  d’enterrament del TARGET. Els          són coordenades dels punts de la hipèrbola 

en eixos (x,y) que representen respectivament distància horitzontal i temps doble. Els perfils 

longitudinals  A  estan pensats per a obtenir una bona imatge de la  hipèrbola de difracció 

donat que l’anàlisi de la forma de la hipèrbola obtinguda permet determinar la velocitat de 

propagació de les ones en el medi mitjançant les equacions (3) i (4). La figura mostra dos 

determinacions de la velocitat mitjançant hipèrboles 



 

Il·lustració 10 Mesura de velocitat mitjançant ajust d'hipèrboles en el primer pas de l'experiment 

 

Il·lustració 11 Mesura de velocitat mitjançant ajust d'hipèrboles en el pas quart de l'experiment 

2.4.3 Determinació de la freqüència central i de l’ample de banda de la senyal 

 

 El paquet comercial Reflexw permet analitzar el contingut freqüencial de la senyal tot 

visualitzant l’espectre a partir de la transformada de Fourier. L’anàlisi s´ha fet a partir dels 7 

perfils TT. A la referència Laurens et Al (2005) s’explica el fenomen que es dóna a 

conseqüència de la presència d’ aigua i que a més de comprovar-se al realitzar aquesta sèrie 

d’experiments es vol quantificar. Els pulsos emesos per l’antena transmissora contenen un 

ampli rang de freqüències. Aquest rang s’aproxima a* fn - 
   

 
, fn +

   

 
] on fn  és la freqüència 

central.  (antenes de banda ampla). Per a fn = 1600MHz el rang corresponent és 



[800MHz,2400MHz]. Aquest és doncs el contingut espectral emès per l’antena transmissora 

emprada. El contingut de freqüències rebut per l’antena receptora sol ser menor que l’emès. 

Les ones electromagnètiques al propagar-se pel medi han patit una atenuació selectiva: 

s’atenuen més les freqüències més altes, i així l’espectre sembla que es desplaci cap a valors 

inferiors, i s’aprecia bé com la freqüència central disminueix.  Aquest fenomen es dóna amb 

major intensitat en presència d’aigua a causa de les seves propietats magnètiques. Certes 

freqüències ressonants amb aquells períodes de vibració propis de la mol·lècula d’aigua  

s’absorbeixen intensament al fer vibrar aquestes mol·lècules en tant que  dipols magnètics. Es 

pretén estudiar aquest efecte en funció del grau d’humitat i quantitzar-lo i fins i tot obtenir 

una signatura que permeti estimar la humitat d’un medi a partir del seu mostreig amb GPR. 

Per a obtenir aquesta signatura s’ajustarà el model de Topp a les dades experimentals que 

s’obtinguin. 

2.5 Resultat 
 

S’han realitzat 35 perfils en total. El perfil A s’ha mesurat dues vegades per a major seguretat. 

S’ha decidit incrementar en dos litres d’aigua el contingut de la mescla a cada  pas. En set 

passos s’ha aconseguit saturar la sorra. El pas sisè representa una sorra quasi saturada, mentre 

el setè s’ha fet per assegurar que la sorra no podia admetre més aigua amb resultat afirmatiu. 

La humitat definida com Pes d’aigua / Pes sòlid ha estat mesurada i els valors obtinguts es 

poden consultar en la taula  

La humitat en el pas setè no es considera representativa perquè la mescla obtinguda no s’ha 

pogut fer homogènia. Al llarg de l’experiment s’han usat tres configuracions dels paràmetres 

d’adquisició de dades  de l’antena. Els canvis de configuració s’han donat en el quart i setè 

passos. Els canvis més importants són la freqüència de mostreig  i la finestra temporal. El 

primer canvi de configuració es deu a un canvi d’aparell d’enregistrament. En canviar d’aparell 

s’ha tornat a configurar els paràmetres de mesura tot intentant millorar la qualitat de la senyal 

i del seu mostreig observant directament la senyal en el monitor. El canvi en el pas setè ha 

comportat, a més de modificar la freqüència de mostreig,  augmentar la finestra temporal a 10 

ns mentre que en totes les mesures anteriors era de 9 ns. Aquesta decisió ha estat 

condicionada per la idea que la velocitat de les ones seria menor en aquest pas donat el major 

contingut d’aigua del dispositiu. La configuració de paràmetres del setè pas ha estat més 

complicada perquè l’excés d’aigua conferia una consistència inadequada al dispositiu i les 

proves amb diferents paràmetres de mesura no permetien millorar significativament la 

qualitat de la senyal. 
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1 1TT 1600 MHz ens 107842 MHz 1024 1314 9 0,02s 0,06 



2012 

2 1A 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 1024 189 9 0,02m 0,06 

3 1AA 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 1024 196 9 0,02m 0,06 

4 1B 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 1024 106 9 0,02m 0,06 

5 1C 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 1024 94 9 0,02m 0,06 

6 2TT 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 1024 976 9 0,02s 0,06 

7 2A 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 130 9 0,02m 0,06 

8 2AA 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 130 9 0,02m 0,06 

9 2B 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 66 9 0,02m 0,06 

10 2C 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 69 9 0,02m 0,06 

11 3TT 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 564 9 0,02s 0,06 

12 3A 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 202 9 0,02m 0,06 

13 3AA 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 185 9 0,02m 0,06 

14 3B 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 99 9 0,02m 0,06 

15 3C 
1600 MHz ens 
2012 107842 MHz 412 112 9 0,02m 0,06 

152 4TT 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 490 9 0,02s 0,06 

153 4A 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 185 9 0,02m 0,06 

154 4AA 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 182 9 0,02m 0,06 

155 4B 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 84 9 0,02m 0,06 

156 4C 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 88 9 0,02m 0,06 

157 5TT 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 755 9 0,02s 0,06 

158 5A 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 204 9 0,02m 0,06 

159 5AA 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 194 9 0,02m 0,06 

160 5B 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 85 9 0,02m 0,06 

161 5C 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 98 9 0,02m 0,06 

162 6TT 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 392 9 0,02s 0,06 

163 6A 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 155 9 0,02m 0,06 

165 6B 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 101 9 0,02m 0,06 

166 6C 
1600 MHz 
shielded=12 47930MHz 412 90 9 0,02m 0,06 

175 7TT 
1600 MHz 
shielded_3=22 33182MHz 324 1676 10 0,02s 0,06 



176 7A 
1600 MHz 
shielded_3=22 33182MHz 324 173 10 0,02m 0,06 

177 7AA 
1600 MHz 
shielded_3=22 33182MHz 324 176 10 0,02m 0,06 

179 7B 
1600 MHz 
shielded_3=22 33182MHz 324 48 10 0,02m 0,06 

181 7C 
1600 MHz 
shielded_3=22 33182MHz 324 77 10 0,02m 0,06 

 

2.5.1 Velocitats obtingudes experimentalment 

 

Es mostren les determinacions de velocitat mitjançant hipèrboles en dos passos amb humitat 

diferent per mostrar el mètode i observar la variació de l seu angle en les figures 

La determinació de velocitats ha estat relativament fàcil gràcies al disseny orientat a aquest fi. 

La validesa de les dades s’ha controlat comparant mesures independents fetes pels dos 

membres de l’equip. Quan els dos valors de velocitat eren prou propers, s’ha escollit el valor  

de l’investigador amb més experiència. Quan els dos valors eren clarament diferents només ha 

calgut repetir la determinació per esbrinar quin dels dos valors era el correcte.  Aquesta 

estratègia ha tingut molt valor pedagògic i m’ha permès interpretar els radargrames amb 

seguretat. 

Pas 
Humitat 

Experimental 
Permitivitat relativa 

Experimental 

1 0,026 3,516 

2 0,039 6,671 

3 0,076 4,938 

4 0,088 11,111 

5 0,127 9,972 

6 0,154 14,063 

7 - 21,302 
Taula 2 resultats experimentals 

Amb les dades d’humitat  experimental i velocitat experimental s´ha pogut obtenir 

immediatament el gràfic de dispersió i observar la tendència. Donat que la humitat 

experimental del pas setè no s’ha considerat representativa, el gràfic de dispersió consta dels 

sis primers passos. Com es pot observar en el gràfic, mostrat a la figura, els resultats estan dins 

del rang esperable. Com s’ha vist al capítol 1 les sorres seques són un bon dielèctric i tenen 

permitivitats compreses entre 2 i 6. El rang  per a sorres humides se situa entre 10 i 30. 

 Els resultats encaixen en aquests rangs .  El coeficient de determinació de 0,75 no és prou 

proper a 1 com es desitja, tanmateix la línia de tendència sí que mostra el comportament 

esperable. El fet que la permitivitat no hagi resultat ser monòtona és un resultat inesperat. Per 

a interpretar aquesta oscil·lació ha calgut reflexionar i pensar quins factors han pogut 

intervenir i no s’han tingut en compte. La interpretació més senzilla  i que  dóna sentit als 

resultats tant  des d’un punt de vista físic com de procediment sembla satisfactòria: La tasca de 

reomplir el dispositiu a cada pas es va dur a terme per dos membres de l’equip 

alternativament. Els passos parells  queden per sobre de la línia de tendència i tenen una 

permitivitat major  mentre que els imparells  queden per sota i tenen permitivitat menor. 



Permitivitat major suggereix velocitat encara menor en relació a la de l’aire, mentre 

permitivitat menor suggereix velocitat més propera a la velocitat en l’aire. Així doncs sembla 

versemblant que cada membre de l’equip, en preparar el dispositiu li confereixi un estat de 

compactació diferent sistemàticament. Es presenta la informació obtinguda en la figura 5, on 

s’ha inclòs l’ajust de l’equació de Topp. El coeficient de determinació és de 0.7755, no és un 

ajust bo a causa de les poques dades de que es disposa i de les oscil·lacions que s’han donat. Es 

compara l’ajust de Topp amb un ajust lineal, la petita diferència dels respectius coeficients de 

determinació permet concloure que l’ajust de Topp no pot considerar-se prou ajustat. 

 

Il·lustració 12 Gràfic corresponent als resultats experimentals 

 

2.5.2 Influència de la humitat en l’ample de banda de la senyal i en la freqüència 

central 

 

L’espectre de Fourier mitjà d’un radargrama aporta la informació necessària per analitzar la 

progressiva variació de l’ample de banda a cada pas de l’experiment. S’observa la tendència 

esperada: l’ample de banda disminueix amb l’augment de saturació del medi. La figura7 

permet observar la tendència decreixent de l’ample de banda i de la freqüència dominant de la 

senyal rebuda. Els valors determinats estan subjectes a possibles errors d’aproximació i cal no 

prendre’ls com dades intrínseques dels materials: Poden influir en les mesures la configuració 

de mesura de l’antena, soroll cultural, i altres aspectes experimentals que introdueixen 

modificacions de les condicions ideals. La interpretació dels espectres de freqüències ha 

introduït qüestions que no s’han pogut resoldre completament amb les dades disponibles i 

que requeririen dissenyar altres experiments per a verificar. En aquest sentit s’observa un 

canvi de tendència entre els primers 4 passos i els 3 darrers tot i que l’augment d’aigua s’ha fet 

linealment afegint 2 litres a cada pas. Aquest comportament podria no correspondre amb les 

propietats electromagnètiques de l’aigua donat que tal i com es pot consultar al llistat de 

y = 83,824x + 1,938 
R² = 0,7543 

y = 16849x3 - 3783x2 + 325,75x - 2,2027 
R² = 0,7755 
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radargrames justament en el canvi de tendència mencionat s’ha reconfigurat els paràmetres 

de presa de dades i s’ha canviat l’aparell que els enregistra. La millora de la qualitat dels 

radargrames després del canvi de configuració és notable, tot i que torna a empitjorar en el 

setè pas de l’experiment. Aquesta idea ha estat la millor interpretació perquè als espectres 

presentats en la figura mostren també un canvi brusc, tot i que des del pas tercer en endavant. 

La interpretació doncs no és clara ni satisfactòria i es proposa una altra hipòtesi alternativa 

basada en el fet que la freqüència dominant corresponent als passos afectats per presència 

d’energia en altes freqüències i clarament fora de la banda rebuda per l’antena receptora 

juntament amb la velocitat del medi en aquests passos permeten estimar el valor 
 

 
 i resulta 

que aquest coincideix amb el diàmetre del tub, suggerint només que es pugui donar algun 

fenomen no considerat.  

 
MHz MHz m m 

Pas Dominant 
Ample de 

banda λ λ/4 

1 1272 1414 0,126 0,0314 

2 1224,5 1319 0,095 0,0237 

3 1272 1414 0,106 0,0265 

4 1191 1296 0,076 0,0189 

5 940,5 627 0,101 0,0253 

6 898,5 543 0,089 0,0223 

7 781 752 0,083 0,0208 
Taula 3 Valors actualitzats de un quart de la longitud d'ona a partir de la variació de la freqüència dominant i la 
veriació de la velocitat 

Les dades disponibles no permeten avançar en la resolució d’aquesta incògnita i per a fer-ho 

caldria fer experiments suplementaris. Podria ser també que la longitud de tub il·luminada per 

l’antena fos múltiple enter de 
 

 
 i el tub es comportés de manera singular i emetés energia en 

freqüències harmòniques de la fonamental; els meus coneixements d’electrònica són limitats i 

no puc donar una interpretació. També cal dir que caldria dur a terme més experiments per a 

observar la repetibilitat d’aquest fenomen. 



 

Il·lustració 13 Tendències mostrades pels espectres de freqüència al llarg de l’experiment. Els punts del gràfic 
corresponen a les 7 dades disponibles mentre que les línies que els uneixen s’afegeixen per percebre millor la 
seva tendència. Dades extretes de la figura s 

 

 

 

Il·lustració 14 Variació de l’espectre al llarg de l’experiment. S’aprecia com l’aigua absorbeix progressivament 
més energia en algunes freqüències donant-li a l’espectre un aspecte multimodal. Totes les figures estan a al 
mateixa escala i per tant es pot concloure que 
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2.5.3 Influència de la humitat en la resolució horitzontal i comparació amb l’efecte 

de focalització 

 

Es consideren dos aspectes que afecten la resolució: la disminució de freqüència central i la 

major focalització de les ones emeses. Aquests dos fenòmens contribueixen en sentits oposats 

a la variació de resolució.  

 Segons Pérez-Gracia et Al (2008), si es centra l’estudi en objectes enterrats a 10cm de 

profunditat com en el cas del dispositiu dissenyat es pot dir que la disminució de freqüència 

central avaluada teòricament comporta  pèrdues de resolució de l’ordre d’un centímetre si el 

medi és sorra seca  mentre que si el medi és aigua aquest valor  teòric presenta més 

variabilitat i és de l’ordre de menys d’1cm en la majoria de casos.  Alhora, la resolució 

determinada experimentalment sempre és millor que la teòrica. D’altra banda si es planteja 

avaluar la variació de l’angle de focalització mitjançant la llei de Snell i les propietats dels 

materials es troba una gran variabilitat de resultats que fan impossible donar una indicació 

general aplicable en materials naturals de quina millora quantitativa pot representar aquesta 

millor focalització. Tanmateix, la pràctica d’interpretació de radargrames  visualment  i tenint 

en compte la manifestació dels fenòmens d’interferència i la seva interpretació fan que la 

millora produïda per focalització tingui més pes que la pèrdua teòrica per disminució de 

freqüència central pels dos motius següents: En primer lloc perquè la senyal emesa segueix 

contenint un ampli rang de freqüències, i en segon lloc perquè la millor focalització aporta una 

millora de nitidesa del radargrama.  

2.6 Revisió dels resultats mitjançant l’aplicació del model CRIM 

(Complex Refractive Index Method) 
 

La mesura del pes del dispositiu hagués permès confirmar o refusar la meva interpretació de 

que les oscil·lacions de la mesura de la permitivitat relativa estaven provocades per diferents 

compactacions de la sorra a cada pas de l’experiment. Però hauria entorpit la presa de dades i 

no era un dels objectius. La lectura de Laurens (2005) m’ha suggerit aplicar un model per a 

poder intentar inferir el pes específic a partir de les mesures de velocitat i l’ajust a la 

metodologia seguida durant l’experiment. L’autor aplica el Complex refraction index method 

(CRIM) per monitorejar l’ajust entre teoria i el seu estudi del formigó amb diferents graus de 

saturació. 

Martinez and Byrnes (2009) descriu un model molt útil per modelar materials geològics. El 

Time Propagation (TP) Mixing Model queda classificat com Model Compost de tipus 

Volumètric i presenta l'avantatge de ser fàcil d'aplicar, tenir una aplicació general en diferents 

contextos geològics i haver estat validat amb dades reals. Les mateixes propietats té el 

Complex Refractive Index Model (CRIM) implementat en aquest apartat. Les limitacions dels 

mètodes volumètrics són dues: no tenen en compte interaccions electroquímiques que es 

puguin donar entre components del medi que afectin la propagació de les ones. Les sorres 

emprades en l’experiment són inerts i netes així aquest inconvenient no afecta. L’altre 

inconvenient és que no consideren la micro-geometria dels components però aquest fet no 

afecta en modelar l’experiment donat que la micro geometria de les sorres és homogènia i 



isòtropa. Així doncs l’aplicació d’un model volumètric resulta adequat a l’experiment Sorres 

amb humitat variable. Per decidir quin del dos models podia ser més escaient, donat que els 

dos poden tenir validesa, escullo el mètode CRIM emprat a  Laurens (2005) doncs aquest autor 

modela un experiment de mesura de les propietats del formigó similar al dut a terme pel 

nostre equip mentre que Martinez i Byrnes (2009) només estudia el resultat dels modelats. 

El model escollit és fàcil  d’aplicar i fàcil d’entendre doncs es basa en la ponderació de les 

velocitats de cada fase del medi per obtenir la velocitat global. El meu objectiu ha estat 

recuperar la informació  sobre l’estat de compactació del dispositiu a cada pas a partir de les 

dades obtingudes amb l’antena. L’aplicació del model, basat en l’equació (1) és directa. Per a 

fer-ho ha calgut aplicar un model trifàsic com és habitual en mecànica de sòls. La dificultat ha 

estat modelar la porositat de la sorra d’acord amb la seva granulometria i d’acord amb els 

resultats experimentals. Després de fixar les hipòtesis bàsiques ha seguit una etapa de tantejos 

observant la sensibilitat de dos paràmetres: la porositat a cada pas i possibles desviacions de la 

linealitat en el procés d’afegir aigua al dispositiu. Posteriorment s’ha minimitzat la diferència 

entre model i experiment amb la funcionalitat del full de càlcul Excel de cerca de zeros de 

funcions. 

Permitivitat relativa d’un medi trifàsic segons el CRIM: 

√        √          √      √                           (5) 

El procediment seguit es pot seguir a partir del full de càlcul auto-explicatiu inclòs a la carpeta 

Sorres. Les dades d’entrada del model són el volum del dispositiu a cada pas, el volum d’aigua,  

els pesos específics de les tres fases, la humitat determinada experimentalment, 

Dades litres litres Kg/litre Kg/litre Kg/litre 

Experiment Vt 
Volum 
aigua γquartz γaire γaigua 

1 62,16 2 2,63 0 1 

2 51,282 4 2,63 0 1 

3 51,282 6 2,63 0 1 

4 51,282 8 2,63 0 1 

5 51,282 10 2,63 0 1 

6 51,282 12 2,63 0 1 

7 37,296 14 2,63 0 1 
Taula 4: Dades d’entrada del model referents a les propietats volumètriques de les fases i el volum del dispositiu 

[-] m/ns [-] [-] [-] 

Ww/WsExperimental v gruixos sqrt(εr s) sqrt(εr w) sqrt(εr aire) 

0,023 0,16 2,236067977 9 1 

0,039 0,11615 2,236067977 9 1 

0,076 0,135 2,236067977 9 1 

0,088 0,09 2,236067977 9 1 

0,127 0,095 2,236067977 9 1 

0,154 0,08 2,236067977 9 1 

  0,065 2,236067977 9 1 
Taula 5: Dades d’entrada del model referents a les dades experimentals i les propietats dielèctriques de les fases 

Els paràmetres que s’analitzen són la porositat i les possibles pèrdues d’aigua en el procés, 

equivalents a un rendiment inferior a 1. La taulaX mostra els paràmetres obtinguts amb el 

model. 



Paràmetres     

Experiment n r 

1 0,3 1 

2 0,22 1 

3 0,3 1 

4 0,25 1 

5 0,26 1 

6 0,25 1 

7 0,2 1 
Taula 6 Paràmetres modelats 

El control de l’ajust s’efectua minimitzant alhora l’error total en les dues propietats mesurades 

experimentalment: la Humitat i la velocitat de les ones. Per comoditat es transforma la 

humitat a pes d’aigua entre pes sòlid, doncs aquesta senzilla transformació permet simplificar 

les formules implementades. Cal minimitzar l’error definit com diferència de valors 

experimentals i modelats. Alhora cal simular la humitat tal i com s’ha manifestat al llarg de 

l’experiment, particularment important és que la humitat del pas vuitè dongui una sorra quasi 

saturada. 

 

 

Control         

Pas 
Error quadrat 
Ww/Ws Error Quadrat v co- saturació Saturació 

1 3,05043E-05 0,00034846   0,10725 

2 1,18936E-06 5,58645E-08   0,354546 

3 0,000144566 0,000778683   0,39 

4 8,11388E-05 2,01299E-05   0,624001 

5 0,00072907 7,502E-05   0,750001 

6 0,001236141 1,06698E-06 0,063999064 0,936001 

7   2,40309E-05   1,876877 

 2,2226E-03 1,2474E-03   
Taula 7 Control de l’ajust del model. Es minimitza l’error i la co-saturació del pas sisè, però la co-saturació no ha 
de ser exactament zero sinó propera, d’acord amb les observacions fetes durant l’experiment. 

Com a sortides s’obtenen les proporcions volumètriques de cada fase ajustades als resultats 

experimentals i la velocitat segons el model CRIM 

Sortides           

Experiment Volum Porus Volum solid Saturacio Ws Ww 

1 18,648 43,512 0,10725 114,44 2 

2 11,28204 39,99996 0,354546 105,2 4 

3 15,3846 35,8974 0,39 94,41 6 

4 12,8205 38,4615 0,624001 101,15 8 

5 13,33332 37,94868 0,750001 99,805 10 

6 12,8205 38,4615 0,936001 101,15 12 

7 7,4592 29,8368 1,876877 78,471 14 
Taula 8 Sortides obtingudes 

Sortides [-] m/ns   

Experiment Ww/Ws Calcul V CRIM Sqrt εr ponderada 

1 0,017476932 0,141332912 2,122647842 

2 0,038022852 0,115913643 2,588133646 

3 0,063552481 0,107095103 2,80124852 



4 0,079087532 0,094486635 3,175052231 

5 0,100195352 0,086338591 3,474691863 

6 0,118631297 0,078967051 3,799052855 

7 0,17841035 0,060097871 4,991857385 
Taula 9 Sortides obtingudes 

Els resultats mostren que el paràmetre r considerat no és rellevant doncs segons els resultats 

del modelat, el millor valor de r a cada pas de l’experiment es 1. Incloure r en el modelat em 

semblava necessari durant el plantejament del problema però el resultat insinua que les 

mescles a cada pas van ser homogènies i no es va perdre aigua (és a dir la cubeta de mescla i la 

cubeta del dispositiu tenien a cada pas la mateixa humitat volumètrica.) Els resultats permeten 

obtenir el pes específic natural afectat per la diferent compactació, així com el pes total del 

dispositiu.  

 Kg/litre Kg 
Pas γnat Massa 

1 1,883 117,069 

2 2,129 109,160 

3 1,970 101,044 

4 2,132 109,343 

5 2,166 111,067 

6 2,235 114,637 

7 2,378 88,672 
Taula 10 Pes específic natural i massa del dispositiu deduïda de les sortides aportades pel modelat 

 

2.7 Conclusions 
 

Les modificacions de la velocitat s’han pogut percebre molt bé tot i que el mètode de reomplir 

la cubeta  ha donat variacions de compactació. Els experiments són susceptibles  de patir 

errors d’origen divers i la vaariabilitat de resultats sembla ser major que la Teoria. El mètode 

implementat sembla molt adient per a medis com l’estudiat i té un aplicació molt clara si es 

compleixen les condicions de no contenir elements que donguin lloc a interaccions 

electroquímiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítol 3: Consideracions geotècniques sobre els paleocanals i les 

rieres 

Geologia de Barcelona 
 

El resum de dades exposat a continuació s’ha consultat al Mapa Geotècnic de Barcelona Bosch 

i Gudayol (2000). Al final s’exposen les conclusions  geotècniques sobre el seu impacte en 

enginyeria del Terreny. 

La ciutat de Barcelona està limitada per la serra de Collserola al nord-oest i pel mar al sud–est. 

Dos deltes completen el perímetre de la ciutat: El delta del riu Llobregat al sud-oest i el del riu 

Besòs al nord-est. La serralada de Collserola i els turons de Monterols,  Putxtet, de la Creueta 

del Coll, el Carmel, el turó de La Rovira i el turó de la Peira constitueixen afloraments de roques 

Paleozoiques. En canvi al turó de Montjuic situat al sud de la ciutat afloren materials Terciaris. 

Tant Collserola i els turons associats com Montjuic són horsts, o relleus elevats de materials 

més antics que les zones que els envolten. El context tectònic actual iniciat en el neògen és 

d’extensió distensiva que dóna lloc a la costa paral·lela al sistema principal de falles normals. 

Com a exemple d’aquest sistema es té la falla que confereix un relleu abrupte a la vessant 

marítima del turó de Montjuic. Sota el mar se situa una altra falla important pertanyent a 

aquest sistema que dóna lloca a la fossa submarina de Barcelona. La plana de Barcelona és un 

Piemont de pendent suau reblert de materials quaternaris que reposa sobre un paleo-relleu. 

Un talús  uneix el pla amb els deltes, la plana deltaica dels quals està uns 20 metres per sota. El 

materials deltaics  són també quaternaris, i existeix una indentació de les dues estructures  

geològiques en el subsòl sota la zona de l’actual talús. 

 

Sobre les Rieres 

Les rieres són més pregones a les capçaleres. per això són més abundants els rebliments als 
cursos alts. Mentre en els cursos baixos donen menys problemes. 

Els rebliments es van fer per anivellar el llit d'antigues rieres eliminant els desnivells entre els 
seus marges. 
 

Importancia Geotècnica rieres 

És una importància relativa. 

i) Possible presència de sediments recents no consolidats en el canal 



ii) Possible existència d’aqüífers associats a aquests sediments i associats a 

règims torrencials 

iii) Possible presència de rebliments antròpics no compactats 

La possibilitat de tenir problemes a causa dels rebliments no consolidats ha estat 

sobreavalorada. Aixo no vol dir però que en casos concrets es puguin donar efectes 

perjudicials. Les zones de capçalera vessant amunt són més susceptibles de donar problemes. 

 

Zonació sísmica 

Barcelona pertany a la zona NE de la Península Ibérica i doncs activitat sísmica moderada-baixa 
catalogada amb una intensitat VI MSK per a un període de retorn de 500 (Norma de 
Construccion Sismoresistente Española). Segons l’Institut cartogràfic de Catalunya, en els  
Terciaris  aflorants  es té intensitat VI-VII MSK. Exemple d’aquests materials: Miocens de 
Montjuic 

Amplificació: avalada per ICC, Ajuntament de Barcelona, i la UPC classificada en: 

Zona 0 Sense Amplificació. Afloraments Paleozoics i Terciaris 

Zona I afloraments holocens. La seva funcio de transferència presenta un pic d'amplificació 
màxima pròxim als 2,5 Hz, amb un valor de 2,5. L'amplificació de l'acceleració màxima del sòl 
respecte a la roca es de 1,7 

Zona II afloraments pleistocens amb un substrat terciari prou gran com perquè influeixi en la 
seva resposta. La seva funció de transferència presenta un pic d'amplificació màxima pròxim 
als 5 Hz, amb valor de 2,5. 1,65 

Zona III afloraments pleistocens sense substrat terciari de gruix prou gran com perquè influeixi 
en la seva resposta. La seva funció de transferència presenta un pic d'amplificació màxima 
proper a 5 Hz, amb amplificació màxima de 2,25 i una desamplificació de les baixes 
freqüencies. L'amplificació de l'acceleració màxima del sol respecte a la roca és de 1,4 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítol 4: Experiment amb graves 

4.1 Objectius  
 

En estudis geològics s’ha observat una correlació entre l’existència de paleocanals i el soroll de 

les traces enregistrades amb Georadar com s’exposa a Tuneu (2011). Aquests paleocanals 

contrasten granulomètricament amb les argiles on s’encaixen i donen lloc a canvis laterals de 

fàcies en el subsòl del pla de Barcelona. Es planteja la validació d’aquests resultats mitjançant 

dades experimentals controlades al laboratori. Per això es preparen assajos amb sorra i grava 

dins una cubeta que reprodueixen a escala reduïda els contrastos de propietats observats al 

subsòl de Barcelona. L’objectiu es detectar canvis en la senyal produïts per aquests canvis 

laterals. Concretament es pretén: 

i) Avaluar la detectabilitat d’un canvi lateral granulomètric a partir de l’energia 

retrodispersada. 

ii) Comparar les radar fàcies pròpies de sorres i graves 

Els resultats obtinguts s’hauràn de tenir en compte per a reinterpretar les dades de camp. 

 

4.2 Antecedents 
 

L’estudi detallat del subsòl per avaluar la seva resposta sísmica ha agafat embranzida les 

darreres dues dècades, molt particularment després de que el mètode del quocient espectral 

H/V proposat per Nakamura (1989) hagi estat acceptat per la comunitat científica. El mètode 

permet determinar a partir de mesures amb sísmica passiva els períodes propis de sòls tous i 

obtenir així  informació sensible de gran rellevància que pot modificar localment les 

expectatives d’intensitat dels terratrèmols que tinguin lloc. L’article de Pérez-Gracia i Caselles 

(2009) exposa l’aplicació del Georadar per a la detecció de canvis laterals del subsòl de 

Barcelona. La delimitació precisa d’aquestes heterogeneïtats permetrà definir d’una banda les 

microzones amb propietats sísmiques equivalents i d’altra banda permetrà establir una 

estratègia òptima de realització de sondejos complementaris als existents amb finalitat de 

caracteritzar-les. Les aplicacions directes en l’àmbit obra pública són preveure sobrecostos 

futurs en manteniment o reparacions i sobrecostos de projecte per mitigar els possibles 

efectes d’amplificació d’acceleracions en cas de crisi sísmica. Les aplicacions indirectes són 

també definir amb més precisió el Risc i la gestió d’emergències sísmiques (SISMICAT). 

L’aplicació del Georadar s’ha fet palesa quan s’han pogut correlacionar propietats de la senyal 

amb presència de paleocanals en el subsòl. Aquests paleocanals són abundants a la ciutat de 

Barcelona i corresponen a cursos de rieres o rambles que han estat en funcionament durant el 

Quaternari. Es caracteritzen per tenir bases erosives que s’encaixen en argiles i llims i per la 

seva granulometria més grollera característica dels dipòsits d’avingudes de major energia. 



Aquestes estructures es poden detectar en un mostreig 2D a partir de l’augment de soroll 

observat a les traces corresponents a l’emplaçament del paleocanal. Les graves representen un 

contrast de propietats alhora mecàniques i electromagnètiques que d’una banda provoquen 

una major dispersió geoestadística dels períodes propis del terreny i de l’altra, en ser materials 

heterogenis donen lloc a intensa retrodispersió de les ones electromagnètiques. Aquesta 

retrodispersió s’aprecia en forma de soroll als radargrames i és la característica que els fa 

detectables. Les zones on aquest soroll no apareix s’interpreten per contraposició com lliures 

de graves, homogènies i molt més impermeables. L’èxit del georadar per descriure estructures 

geològiques està ben documentada i té aplicacions notables com s’ha comentat al Capitol 1. 

Cal entendre la gran diferència entre la dificultat de fer prospecció en un lloc lliure de soroll 

cultural i fer-ho en una ciutat densament poblada. Així com la diferència entre fer-ho en una 

zona plana i una zona amb relleu, o encara en una zona accessible i una zona inaccessible. 

Segons Bristol i Jol (2003) d’entre les variades estructures sedimentaries són els sediments 

fluvials els que han estat estudiats amb Georadar més sovint. En part per la seva abundància, 

per la seva accessibilitat, i pel seu interès com a aqüífers somers.  En particular els seus trets a 

gran escala tenen gran interès desde el punt de vista hidràulic. Però aquests estudis son 

eminentment 3-dimesionals i es fan en àrees naturals despoblades. La poca superfície lliure 

d’edificació i el soroll cultural presents a la ciutat de Barcelona no permet dur a terme estudis 

comparables. L’interès és també un altre doncs rau en la precisió del risc sísmic, 

específicament precisant la perillositat i la vulnerabilitat de les construccions exposades, 

mentre que en geologia l’interès es focalitza principalment en l’obtenció d’anàlegs. D’aquesta 

manera s’entén que cal investigar les propietats dels materials i entendre la seva resposta per 

a poder extreure la màxima informació encara que no sigui amb una imatge tan precisa de tota 

la seva estructura. Al capítol 2 s’ha analitzat l’espectre de freqüències de radargrames d’un 

medi progressivament més saturat d’aigua i s’ha observat que les freqüències d’absorció 

pròpies de l’aigua permeten inferir la seva presència. La detecció d’estructures no recau en 

aquests casos en la seva delineació sino en fenòmens provocats per la manera que la seva 

naturalesa provoca modificacions en les ones electromagnètiques. il·lustra aquesta idea. 

L’absorció de freqüències concretes caracteritza l’aigua i la retrodispersió caracteritza les 

graves col·luvials de distribució caòtica. 

 

Il·lustració 15 Radargrama del carrer Mallorca extret de Tuneu (2011) 

La figura9 mostra un radargrama del Carrer Mallorca en que la presència de soroll en els punts 

x=165 i x=195 s’interpreta com existència de paleocanals. La pròpia presència del paleocanal i 

la gran retrodispersió que provoquen les graves que el conformen no donen com a resultat 

reflectors clars i definits com seria desitjable. La inferència de la seva existència i del seu abast 

és en aquest cas indirecta. En el radargrama s’aprecia una anomalia molt marcada entre x=10 i 



x=20, corresponent a una estructura molt vertical. Entre x=70 i x=110 s’aprecien reflectors 

bastant horitzontals separats de l’anomalia mencionada i del paleocanal per regions més 

homogènies. La interpretació, basada en dades conegudes, es la següent: L’anomalia 

verticalitzada correspon a un pou d’Adif. L’anomalia esta causada en aquest cas pel contrast de 

l’aire i estructures metàl·liques amb el sòl. Les zones homogènies corresponen segons els 

sondejos propers a zones impermeables relativament homogènies (des de el punt de vista del 

Georadar) constituïdes per argiles, llims i sorres del Tricicle. L’estructura revelada pels 

reflectors planars correspon als reflexos laterals produïts per una pantalla de pilots situat a la 

façana de l’església de la Sagrada Família. Més someres, anomalies produïdes per pous d’accés 

al clavegueram apareixen amb regularitat. Finalment, les zones amb soroll s’interpreten com 

paleocanals. 

 

 

4.3 Disseny del dispositiu 
 

 

Il·lustració 16Vista zenital del dispositiu experimental cobert del plàstic protector on es marquen els perfils a 
traçar. 

La cubeta emprada en l’experiment fet amb sorres es modifica per a que presenti un marcat 

canvi lateral. El dispositiu s’ha mantingut intacte des de l’últim experiment i la modificació 

consisteix en extreure el tub i la sorra de la secció transversal tot donant-li una forma 

acanalada per substituir la sorra amb materials més grollers. Un  primer experiment consisteix 



en fer perfils longitudinals amb una grava de diàmetre representatiu d’1cm de longitud. 

Aquesta grava és angulosa i el motiu de triar-la és que cada gra mesura com a màxim1,5 cm. 

Les longituds màximes de cada gra són 1cm de mitjana. Aquest primer experiment té dues 

parts: Estudi de la detectabilitat del canvi lateral en absència d’aigua i després amb presència 

d’aigua. Com s’ha comprovat al capítol 2 la resolució disminueix si el medi conté aigua per la 

disminució de la velocitat de les ones, però es vol comparar els dos casos per observar les 

diferències. El segon experiment, sense tenir en compte ja l’efecte de l’aigua, es farà amb una 

grava escollida pel fet de oscil·lar la seva longitud característica entre els 1 i 3 cm després 

d’haver analitzat la resposta de les graves d’1cm per poder comprovar si s’aprecia diferència 

en l’energia retrodispersada en funció del tamany de la grava. Es pot apreciar l’aspecte 

d’aquests dos tipus de graves a la figura XLa sorra és la mateixa que l’emprada en l’experiment 

amb sorres exposat en el capítol 2 triada per oferir una fàcies homogènia i sense reflectors que 

pugui contrastar amb una esperada aparença caòtica a la zona de graves. Les longituds 

escollides es basen en les longituds d’ona predites teòricament i ajustades als valors obtinguts 

a l’experiment amb sorres. Es vol comprovar si es dóna un augment d’energia retrodispersada 

quan la longitud característica de la grava s’apropa a 
 

 
 . Segons la taula X, λ és esperable que 

oscil·li entre 9,4cm i 4,2cm, de manera que 
 

 
 oscili entre 2,35 i 1,05cm. 

 

  Air Sand dry 
Concrete 
dry 

Concrete 
wet Sand wet Fresh water 

Frequencia 0,300 0,150 0,113 0,077 0,067 0,033 

25 12,000 6,000 4,536 3,098 2,683 1,333 

100 3,000 1,500 1,134 0,775 0,671 0,333 

250 1,200 0,600 0,454 0,310 0,268 0,133 

500 0,600 0,300 0,227 0,155 0,134 0,067 

800 0,375 0,188 0,142 0,097 0,084 0,042 

1000 0,300 0,150 0,113 0,077 0,067 0,033 

1600 0,188 0,094 0,071 0,048 0,042 0,021 

2300 0,130 0,065 0,049 0,034 0,029 0,014 

5000 0,060 0,030 0,023 0,015 0,013 0,007 
Taula 11 Longituds d'ona en funció de la freqüència per aalguns materiasl 



 

Il·lustració 17 comparació de les graves emprades a l'experiment 

 

4.4 Resultat 
 

Els radargrames obtinguts es llisten a la taula: 

Els Radargrames  interpretats es mostren a continuació. 
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GravesGrises 10/01/2013 251 PGS1 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 253 PGS2 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 254 PGS3 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 257 PGS4 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 258 PGS5 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 



GravesGrises 10/01/2013 259 PGS6 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 261 PGH1 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 262 PGH2 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 263 PGH3 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 264 PGH4 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 265 PGH5 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 266 PGH6 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 270 PGH7 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 271 PGH8 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 272 PGH9 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 273 PGH10 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 274 PGH11 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

GravesGrises 10/01/2013 275 PGH12 
1600MHz 

shielded=12 71895 10 

Graves 
Roges 16/04/2013 328 P1 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 329 P2 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 331 P3 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 332 P4 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 333 P5 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 334 P6 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 335 PB 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 336 PA 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

Graves 
Roges 16/04/2013 338 P0 

1600 MHz 
shielded=12 

143790 
MHz 7 

 Taula 12 Llista de perfils presos en Les graves grises i les graves rojes 

 



 

Il·lustració 18 Interpretació dels elements presents en els radargrames centrals. 

 

4.5 Conclusions 
 

El primer conjunt de radargrames correspon a la reproducció a escala dels paleocanals reblerts 

amb les graves grises garbancillo de longitud característica un centímetre. Es pretén 

aconseguir una senyal sorollosa com s’ha mostrat abans corresponent al Carrer Mallorca. 

S’aprecia un soroll molt lleu, tant amb aigua com sense aigua. Es reconsidera usar graves amb 

longitud característica major i més anguloses. 

El segon conjunt sí dóna soroll apreciable, la validació està ben encaminada. 

Caldria repetir l’experiment amb un dispositiu que aprofités més la finestra temporal. Es poden 

enterrar les graves més profundament. L’escala és acertada. Si es reflexes més energia des de 

sota el dispositiu cap a la superfície novament el soroll seria més intens. La validació està quasi 

validada, el soroll apreciat als radargrames en els paleocanals és molt més pervasiu. No s’ha 

reproduït exactament la situació d’enterrament. Els canvis laterals no són immediatament 

reconeixibles perquè el soroll apareix en tot l’eix  x. Caldria repetir amb un canvi més gradual, 

en una cubeta més allargada. Tanmateix la indicació de soroll és bona i sembla indicar que les 

mesures al subsòl de Barcelona són validables. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusions 
 

L’objectiu del treball era observar el soroll retrodispersat i s’ha aconseguit un indicador de que 

la validació és viable. Al llarg dels experiments i la consulta bibliogràfica han aparegut molts 

altres aspectes i s’han plantejat noves incògnites.  Crec que la idea de que el GPR és molt útil 

es pot entendre molt bé a partir de les conclusions dels experiments i de les observacions 

sobre les diverses aplicacions. Els resultats experimentals sempre estan sotmesos a un rang 

d’incertesa doncs és difícil controlar tots els factors. Els resultats de mesures de velocitat han 

estat molt bona introducció per a plantejar l’experiment amb graves doncs s’ha pogut conèixer 

el dispositiu i treballar amb fluïdesa, el pla ha estat molt ben estructurat i la perspectiva de 

validació de la detectabilitat dels paleocanals és del tot convincent tot i que no s’hagi pogut 

verificar precisament la detecció de canvis laterals. Alguns aspectes d’aquestes tasques, que 

han estat molt laborioses considerant la feina de laboratori i la feina de processat d’imatges 

amb el software Reflexw han estat basats en proves i errors i crec que han estat moltes hores 

molt ben aprofitades. Ara és fàcil dir que l’experiment es pot fer d’una altra manera però 

sense la experiència no podria millorar el disseny. 
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Apèndix: Radargrames  Experiment Sorres i humitat 
Filtrat: DC-Shift, Static correction. AGC gain. 
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Sorres 18/12/2012 1 1TT 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 1024 

Sorres 18/12/2012 2 1A 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 1024 

Sorres 18/12/2012 3 1AA 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 1024 

Sorres 18/12/2012 4 1B 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 1024 

Sorres 18/12/2012 5 1C 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 1024 

Sorres 18/12/2012 6 2TT 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 1024 

Sorres 18/12/2012 7 2A 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 8 2AA 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 9 2B 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 10 2C 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 11 3TT 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 12 3A 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 13 3AA 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 14 3B 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 15 3C 1600 MHz ens 2012 
107842 

MHz 412 

Sorres 18/12/2012 152 4TT 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 153 4A 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 154 4AA 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 155 4B 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 156 4C 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 157 5TT 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 158 5A 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 159 5AA 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 160 5B 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 161 5C 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 162 6TT 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 163 6A 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 163 6AA 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 165 6B 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 

Sorres 18/12/2012 166 6C 1600 MHz shielded=12 47930MHz 412 



Sorres 18/12/2012 175 7TT 
1600 MHz 

shielded_3=22 33182MHz 324 

Sorres 18/12/2012 176 7A 
1600 MHz 

shielded_3=22 33182MHz 324 

Sorres 18/12/2012 177 7AA 
1600 MHz 

shielded_3=22 33182MHz 324 

Sorres 18/12/2012 179 7B 
1600 MHz 

shielded_3=22 33182MHz 324 

Sorres 18/12/2012 181 7C 
1600 MHz 

shielded_3=22 33182MHz 324 
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Apèndix: Radargrames  Amb mostra subtil de retrodispersió. 
 

 

Graves Roges 16/04/2013 328 P1 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 329 P2 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 331 P3 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 332 P4 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 333 P5 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 334 P6 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 335 PB 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 336 PA 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 

Graves Roges 16/04/2013 338 P0 1600 MHz shielded=12 143790 MHz 7 



 



 


