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1-Introducció 
 

El següent projecte es bassa en un invent que va sorgir a mitjans del segle passat, que 

tècnicament s‟ha desenvolupat molt i que segueix sent molt utilitzat en els nostres dies i 

trobant-li cada vegada més aplicacions. 

L‟invent del que estem parlant és el radar.  

 

El Radar (Radio Detection and Ranging) és un sistema electrònic que permet detectar 

objectes i així poder saber a la distancia a la que es troben, la seva mesura, la seva 

forma, la velocitat en que es desplacen, la direcció cap on es mouen i el material que els 

conforma. Això ho aconsegueix projectant sobre els “blancs” (objectes a detectar) ones 

de radio que són reflectides i posteriorment rebudes per l‟antena del radar. 

 

Ningú té acreditada la invenció del radar ja que va ser una idea que va sorgir, sobretot, 

per evitar col·lisions; aquest interès va aparèixer desprès de la col·lisió del vaixell 

Titanic a 1912. 

 

Una de les nacions impulsores va ser Anglaterra, sobretot durant la Segona Guerra 

Mundial, concretament pel físic Robert Watson-Watt i això va suposar un gran 

avantatge en la batalla d‟Anglaterra. 

Anys abans, al 1915 l‟enginyer Robert Watson-Watt treballava en el departament 

meteorològic del Royal Aircraft Factory per desenvolupar un sistema per alertar als 

pilots de la presencia de tempestes. Robert Watson va comprendre que necessitava 

presentar el que “veien” aquestes ones i va pensar en el tub de rajos catòdics, si bé 

aquesta idea, no es va materialitzar fins el 1923. 

 

Després de la experiència de la I Guerra Mundial i l‟ambient europeu entre els anys 30 i 

40 el desenvolupament del radar es va accelerar.  

 

Watson-Watt va entrar al Laboratori Nacional de Física i a 1935 va aconseguir la 

primera detecció d‟un avió a través de ones de radio a una distancia de 15 milles, el 

mateix any es va aconseguir detectar un bombarder a 40 milles. Aquest dispositiu va 

rebre el nom de “Radio Detection Finding (RDF)” encara que a molts llocs se‟l va 

anomenar “raig de la mort” i així molts van creure que Anglaterra treballava en una 

arma secreta. Més tard se‟l va conèixer amb el nom actual: Radar (Radio Detecting And 

Ranging).[25][20] 

 

Des de aleshores els radars han anat evolucionant i millorant per deixar de ser d‟ús 

exclusiu militar i ser utilitzats en un ampli ventall d‟aplicacions i àmbits.  

Les seves utilitzacions són tan variades i sorprenents com l‟ús meteorològic, control de 

recursos terrestres i fluvials, control aeri, control de velocitat en les carreteres... 

Els sistemes radar permeten observar el medi ambient i per això són utilitzats per 

tasques de control mediambiental. 

Una d‟aquestes tasques mediambientals que duen a terme els radars és el control de 

vessaments de petroli al mar.  

 

EL control de vessaments és una tasca necessària, ja que més de 6000 vaixells petrolers 

naveguen els oceans, molts dels quals en pèssimes condicions. Més de la tercera part de 
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la contaminació petrolífera de les aigües ve del transport de cru, això és degut a 

accidents o a conseqüència de la neteja dels tancs a alta mar per eliminar els residus de 

carrega. 

Al llarg del segle XX s‟han detectat més de 200 accidents de vaixells petrolers, molts 

dels quals han causat autèntiques catàstrofes naturals (Exxon Valdez, Erika, Prestige...). 

No obstant això es calcula que dels més de tres milions de tones de cru que cada any 

són tirades al mar poc més del 10% ho són per accidents. La immensa majoria de 

vessaments de petroli provenen de milers d‟accions deliberades i, per tant, evitables, i 

per això cal un sistema de control. [2] 

 

Una de les aplicacions existents dels radars és el control d‟abocament de petroli al mar. 

Aquesta observació es realitza, habitualment, amb radars SAR posicionats en satèl·lits.  

Les imatges que subministren aquests radars són una gran eina per controlar l‟evolució i 

la direcció que seguirà el petroli i sovint permeten la identificació dels responsables del 

vessament (figura1.1). 

 

 
Figura 1.1 Imatge realitzada amb un radar SAR[9] 

 

Els radars embarcats en satèl·lits permeten l‟observació d‟una part molt gran de la Terra 

però tenen l‟inconvenient de que es tracta de satèl·lits no estacionaris amb els que 

típicament sols és possible realitzar una passada cada 35 dies. 

 

El disseny d‟aquest projecte està orientat a realitzar el disseny teòric d‟un radar terrestre 

fix per detectar els vessaments de petroli. Per tant aquest radar no tindrà la mobilitat que 

té un radar SAR instal·lat en un satèl·lit, però podrà exercir un control exhaustiu i 

constant en una zona determinada. Aquest radar podria ser situat a zones costaneres 

properes a les grans rutes marítimes mundials, als ports on es realitzen tasques 

d‟embarcament i desembarcament de cru i als grans ports comercials.  

 

L‟objectiu d‟aquest projecte és l‟anàlisi i el disseny teòric de les parts principals d‟un 

radar per tal de detectar petroli a la superfície del mar (on no incloem el bloc de 

tractament de senyal). 

Així doncs, es dissenyarà un sistema des de zero, del que caldrà determinar-ne 

l‟arquitectura òptima, concretar-ne els elements a utilitzar i estudiar-ne aquells factors 

que ens afectin al disseny i en pugin limitar el seu funcionament o condicionar-lo . 
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2-L’element a observar 
 

Per tal de poder detectar el petroli, inicialment, necessitem conèixer les característiques 

bàsiques d‟aquest element i tenir unes nocions per comprendre el seu comportament. 

Tan mateix necessitem saber el perquè és tant important el control de vessaments de 

petroli i els efectes que té sobre el medi ambient i en la salut de les persones. 

Per aquest motiu en el següent capítol es fa un estudi bàsic sobre el petroli, el seu 

comportament i els seus efectes. 

  

2.1-El petroli 

 

El petroli és un recurs natural no renovable i actualment és la principal font d‟energia en 

els països desenvolupats. La OPEC és un a de les institucions exportadores de petroli 

més importants del món.[ANEX 2] 

 

El petroli és una mescla complexa no homogènia de hidrocarburs (els quals 

principalment estan formats de hidrogen i carboni) insolubles en l‟aigua. 

Hi ha dos teories que expliquen la formació del petroli; la primera ,que és la més 

reconeguda, ens diu que el petroli prové de restes fòssils que han estat exposades a altes 

pressions i a determinades temperatures; la segona afirma que és el resultat de 

l‟expulsió de materials des de l‟interior de la terra. 

Depenent del nombre d‟àtoms de carboni i de l‟estructura dels hidrocarburs que 

integren el petroli es tenen diferents propietats que el caracteritzen i determinen el seu 

comportament com a combustibles, lubricants, ceres... 

A més hi ha hidrocarburs que contenen sofre i nitrogen formant famílies 

característiques. Al augmentar el pes molecular dels hidrocarburs les estructures es fan 

més complexes i difícils d‟analitzar químicament amb precisió. [3][4] 

 

2.2-Característiques del petroli  

 

Color:  

No tot el petroli és de color negre, el cru pot tenir color groc pàl·lid, tons vermellosos i 

marronosos fins arribar al negre. Els petrolis pesats o extra pesats son de color negre 

gairebé tots. El petroli super-lleuger pot arribar a tenir un color blanquinós. 

 

Olor:  

L‟olor és aromàtic, com el de la gasolina. Si el petroli conté sofre té una olor forta. Si 

conté sulfur de hidrogen els vapors son irritants i tòxics. 

 

Índex de refracció: 

Té valors entre 1,39 i 1,49  

 

Punt d‟ebullició: 

No és constant, el seu valor varia des de poc més de la temperatura atmosfèrica i fins a 

temperatures superiors a 300º. 

 

Poder calorífic:  

Pot estar entre 8.500 a 11.350 calories/gram.   

2.3-Classificació dels tipus de petroli 
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Entre moltes altres propietats, els petrolis es diferencien per la seva volatilitat (depenent 

de la temperatura de ebullició). En escalfar el petroli inicialment s‟evaporen amb 

preferència els compostos lleugers (d‟estructura química senzilla i baix pes molecular) 

de tal manera que a l‟augmentar la temperatura, els components més pesats van 

evaporant-se. 

 

Les corbes de destil·lació TBP (True Boiling Point) distingeixen els diferents tipus de 

petroli i defineixen el seu rendiment. 

La industria petrolera classifica el petroli segons el seu origen, segons el seu contingut 

de sofre (amb poca quantitat, petroli dolç o si en conte majors quantitats, petroli àcid) i 

segons la seva densitat.  

 

Aquesta es mesura en unitats API (American Petrleum Institute) i a nivell de la industria 

mundial d‟hidrocarburs líquids serveix per a diferenciar qualitats del cru. [3] 

A la figura 2.1 s‟expressa la classificació API:  

 

Petroli Densitat (c/𝑐𝑚3) Densitat segons graus API 

Extra pesat >1,0 10,0 

Pesat 1,0-9,2 10,0-22,3 

Mitjà 0,92-0,87 22,3-31,1 

Lleuger 0,87-0,83 31,1-39 

Super lleuger <0,83 >39 

Figura 2.1 Taula de classificació API [3] 

 

2.4-Causes dels abocaments 

 

Les causes d‟abocaments de petroli es poden dividir en dos grups: 

 

-Voluntàries: neteja de vaixells , residus industrials, extracció marina de hidrocarburs 

-Involuntàries: accidents 

 

2.5-Comportament del petroli en un vessament 

 

El comportament del fuel vessat depèn del tipus de fuel. Al vessar-se a l‟aigua forma 

taques més o menys gruixudes i amples depenent del tipus de petroli, de la temperatura 

ambient i de la mateixa aigua del mar.  

En general, una petita part del fuel es mescla amb la columna d‟aigües, dissolent-se. 
Una altre part s‟evapora, en el cas del fuel del tipus Bunker 6 (el del Prestige) entre un 5 

i un 10% s‟evapora en les primeres hores desprès del vessament. La resta es manté en 

superficie, degut a la seva menor densitat relativa, en forma de taca que si es sotmesa a 

forts vents i/o corrents es pot dispersar en taques més petites i si és molt dens, fins i tot 

formar grumolls i petites boles. La taca o taques que persisteixen en superficie poden 

desplaçar-se a centenars de quilometres fins a trobar un obstacle que les aturi. 

En ser el pes específic del petroli molt variable, fa que les taques es desplacin flotant o 

restin semi inundades en l‟aigua. Un cop ha arribat a la costa es pot decantar en els fons. 

Una vegada allí es mesclarà amb els sediments i posteriorment serà erosionat per 

l‟onatge.[11][15] 
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Una de les principals complicacions que cal evitar en una “marea negre” (vessament 

important prop de la costa), és la mescla del petroli amb els sediments. La neteja de la 

costa pot ser molt efectiva, sobretot poc desprès del vessament i abans de que el petroli 

passí molt temps a l‟aire lliure, ja que es torna més sòlid i viscós. La retirada del fuel és 

molt important perquè la taxa de degradació dels fuels pesats és extremadament baixa i 

la seva desaparició pot durar des de diversos mesos fins a diversos anys. 

 

2.6-Efectes dels vessaments de petroli al mar 

 

2.6.1-Perills immediats 

 

Un vessament de petroli al mar pot presentar un perill immediat al ser causa de danys i 

mortalitat per a ocells i mamífers marins i exercir una influencia de toxicitat sobre la 

vida subaquàtica en general. 

Els hidrocarburs que aconsegueixen dissoldre‟s a l‟aigua es dispersen ràpidament fins 

arribar a nivells per sota de la toxicitat de l‟aigua, però poden ser absorbits per 

organismes i afectar a la seva fisiologia, al seu comportament, a les seves capacitats 

reproductives i a la seva supervivència en general. 

Els hidrocarburs poden arribar també fins els sediments on poden persistir durant molts 

anys i afectar els organismes que viuen al fons marí i les seves proximitats.[2] 

 

2.6.2-Danys causats a la vida marina 

 

El plàncton es veu afectat perquè la lamina de hidrocarburs  impedeix que passi la llum 

del sol i que es realitzi la fotosíntesi. Això causa que els organismes primaris es vegin 

afectats i amb això tota la cadena alimentaria. 

Els hidrocarburs afecten a les larves de peixos, alteren les seves estructures respiratòries 

i moren. Si aconsegueixen sobreviure, el petroli es transmetrà a les especies que 

s‟alimentin d‟ells. 

 

Els organismes sèssils, que en la seva majoria són filtrants, i que habiten en la zona 

intermareal de les platges i roques desapareixen per complet degut tant al cobriment 

directe per hidrocarburs com a la intoxicació derivada del procés de filtrat de l‟aigua de 

mar contaminada. 

 

Altres organismes no sèssils, com molts peixos, experimenten les conseqüències de la 

acumulació de substancies tòxiques en els seus òrgans vitals i en les seves reserves de 

grassa a l‟alimentar-se d‟organismes afectats també pel vessament. 

 

El  grup d‟animals més afectat són les aus marines. 

Una au impregnada de petroli veu notablement reduïdes les propietats repel·lents de 

l‟aigua del seu plomatge. Això els suposa grans problemes ja que s‟impregnen i perden 

la seva capacitat de volar, de nedar i de bussejar. 

Al no estar aïllades de l‟aigua, les aus perden calor; això fa que el seu cos necessiti més 

energia per mantenir la temperatura corporal. Aquest fet sumat a que l‟au no es pot 

alimentar amb normalitat fa que l‟animal es debiliti greument, la qual cosa provoca la 

mort de l‟exemplar. 

En aus i mamífers també es produeixen problemes oculars i una gran varietat de 

trastorns fisiològics de diferent magnitud produïts per la ingestió o inhalació del petroli i 

provocats per la toxicitat dels seus components. 
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Depenent de la superfície de l‟animal que es vegi afectada, aus i mamífers tindran més o 

menys possibilitats de sobreviure ja sigui pel seu compte o rebent tractament a un centre 

de recuperació.[15][2] 

 

2.6.3-Danys causats a les costes 

 

El cru s‟introdueix entre els grans de sorra i penetra al sòl (produeix contaminació del 

terreny). Els sers vius més afectats són els invertebrats que viuen en aquest ecosistema. 

Les poblacions intersticials que viuen en aquest habitat moren. 

La pel·lícula de cru forma una capa que impedeix el creixement de noves plantes i 

animals, per això la neteja del les platges i de la línia costanera en profunditat són 

tasques necessàries per evitar que l‟hidrocarbur es mantingui en el medi. [15] 

 

2.6.4-Efectes sobre la salut humana 

 

En les tasques de neteja de petroli la salut humana es pot veure afectada. 

La ingesta de petroli pot afectar, principalment, tres sistemes orgànics: l‟aparell 

respiratori, l‟aparell gastrointestinal i el sistema nerviós. 

 

Aparell respiratori: La toxicitat pulmonar del hidrocarbur respirat és la causa de la 

inhibició de la activitat surfactant i de la lesió directe dels capil·lars i teixits pulmonars. 

Símptomes de tos, ofecs, cianosis, retracció intercostal i ronquera. Aquests símptomes 

comencen immediatament després de la ingestió. 

 

L‟aparell gastrointestinal: el 40% dels afectats pateixen vòmits espontanis, a més de 

nàusees, malestar general, distensió abdominal i flatulències. 

 

Sistema nerviós central (SNC), inusualment es pateix letargia, atordiment, estupor i 

coma (cal descartar, per poc habitual, la presencia d‟elements tòxics o ingesta 

intencional de grans quantitats o bé la presencia de pneumònia per aspiració greu) 

 

El contacte directe amb el petroli és la via d‟afecció més freqüent en la recollida i afecta 

sobretot les extremitats i el cap (causats per actes reflex com ara tocar-se el cabell o la 

cara). 

Produeix dermatitis de contacte: irritació a la pell i picors, s‟ha associat un augment de 

risc de càncer de pell amb la presencia de hidrocarburs policíclics aromàtics (HAP‟s). 

[15][2] 

 

 

2.7-Petroli al mar Mediterrani 

 

La contaminació de l‟aigua no només depèn de la quantitat de petroli vessat. La zona, 

l‟estació de l‟any, la profunditat del mar, la meteorologia de la zona i l‟estat del mar són 

factors que augmenten o alleugen el impacta del vessament 

El mar Mediterrani està greument afectat per la pol·lució, ja que és un mar 

majoritàriament tancat (l‟aigua del mar Mediterrani tarda entre 70 i 90 anys en renovar-

se per l‟estret de Gibraltar). També és una àrea perillosa propensa als accidents degut a 

les nombroses illes i estrets que hi ha presents.  

La superfície del mar Mediterrani és només el 1% de la superfície de tots els oceans del 

món. Tot i així, les seves rutes marítimes són de les més importants, concretament per 
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les seves rutes hi circula el 30% del petroli mundial i cada any arriben al mar 

Mediterrani al voltant de 650000 tones de hidrocarburs. [11][15] 
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3-Principis del radar 
 

Per poder dissenyar el radar necessitem conèixer els paràmetres i característiques 

generals dels radars.  

 

Hi ha diversos criteris per classificar els radars. Per tant es poden realitzar diverses 

classificacions segons el tipus de “blanc”, segons la posició relativa del transmissor  i el 

receptor, segons la finalitat,segons el tipus de senyal, segons la resolució, segons la 

banda de freqüència de treball... 

 

Radar biestàtic 

El transmissor i el receptor estan en diferents localitzacions. 

 

Radar monoestàtic  

El transmissor i el receptor es troben a la mateixa localització i utilitzen una mateixa 

antena. 

 

Radar quasi monoestàtic:  

El transmissor i el receptor estan a una mateixa localització però cada sistema utilitza 

una antena diferent. 

 

3.1-Freqüències de treball dels radars 

 

Habitualment els radars treballen en l‟anomenada regió de microones (regió no definida 

estrictament). En el passat els radars treballaven en marges des dels 100MHz fins els 

36GHz. 

Però aquests no tenen perquè ser els límits, els radars poden treballar amb freqüències 

des de els pocs Mega Hertz fins a freqüències tan elevades com 240GHz. 

Durant la segona guerra mundial les lletres S,X i L va ser utilitzades per anomenar les 

diferents bandes de freqüència on treballaven els radars. Inicialment era un secret 

militar però desprès de la guerra les lletres es van seguir utilitzant en tots els àmbits. 

La classificació dels Radars segons la freqüència es realitza tal i com mostra la figura  

3.1: 

 

Banda  Rang nominal de 

freqüències 

Banda especifica per els 

Radars atribuïda per la ITU 

HF 3-30MHz  

VHF 30-300MHz 138-144MHz 

216-225MHz 

UHF 300-1000MHz 420-450MH 

850-942MHz 

L 1-2GHz 1215-1400MHz 

S 2-4GHz 2300-2500MHz 

2700-3700MHz 

C 4-8GHz 5250-5925MHz 

X 8-12GHz 8500-10,680GHz 

Ku 12-18GHz 13.4-14.0GHz 

15,7-17,7GHz 

K 18-27GHz 24,05-24,25GHz 
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Ka 27-40GHz 33.4-36 GHz 

V 40-75 GHz 59-64 GHz 

W 75-110 GHz 76-81 GHz 

92-100 GHz 

Mm 110-300 GHz 126-142 GHz 

144-149 GHz 

231-235 GHz 

238-248 GHz 

Figura 3.1 Taula de classificació de freqüències de radar [10][17] [19][20] 

 

3.2-Equació Radar 

 

Per obtenir la equació radar partim de l‟equació de densitat de potencia: 

 

℘𝒊 =
𝑃𝑡 · 𝐺𝑡

4𝜋𝑅2
 

  eq. 3.1 

La potencia que intercepta el “blanc” és : 

 

𝑃𝑖 = ℘𝑖 · 𝐴𝑔  

eq. 3.2 

La potencia dispersada pel “blanc” és la mateixa que la interceptada 

 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑖  
eq. 3.3 

Així la densitat de potencia rebuda a l‟antena serà: 

 

℘𝒓 =
𝑃𝑠

4𝜋𝑅2
 

eq. 3.4 

Per tant la potencia rebuda a l‟antena serà: 

 

𝑃𝑟 = ℘𝒓 · 𝐴𝑒𝑓  

eq. 3.5 

Substituint les equacions anteriors (eq. 3.1 i 3.2) a l‟equació de la potencia rebuda 

obtenim: 

𝑃𝑟 =

𝑃𝑡 · 𝐺𝑡

4𝜋𝑅2 · 𝐴𝑔

4𝜋𝑅2
· 𝐴𝑒𝑓 → 𝑃𝑟 =

𝑃𝑡 · 𝐺𝑡

(4𝜋𝑅2)2
· 𝐴𝑒𝑓  

eq. 3.6 

Tenint en compte que 𝐴𝑒𝑓 =
𝜆2

4𝜋
· 𝐺𝑟  substituim: 

 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑡 · 𝐺𝑡 · 𝐴𝑔

(4𝜋𝑅2)2
·
𝜆2

4𝜋
· 𝐺𝑟 =

𝑃𝑡 · 𝐺𝑡 · 𝐴𝑔 · 𝐺𝑟 · 𝜆2

(4𝜋)3𝑅4
 

eq. 3.7 

 

En una antena monoestàtica el 𝐺𝑡  = 𝐺𝑟 , 𝐴𝑔 = 𝜍 substituint aquests valors obtenim 

l‟equació Radar: 
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𝑃𝑟 =
𝑃𝑡 · 𝜍 · 𝐺 · 𝜆2

(4𝜋)3𝑅4
 

eq. 3.8[19][20] 

Si tenim en compte el soroll (tema 16) obtindrem la següent expressió: 

 

𝑃𝑟 = 𝐾 · 𝑇𝑜 · 𝐵 · 𝐹 · 𝑆/𝑁 
eq. 3.9 

𝑅4 =
𝑃𝑡 · 𝜍 · 𝐺 · 𝜆2

(4𝜋)3 · 𝐾 · 𝑇𝑜 · 𝐵 · 𝐹 · 𝑆/𝑁
 

eq. 3.10[19] 

 

La següent equació radar és per a un radar polsat i té en compte el soroll i les pèrdues : 

 

𝑅𝑚à𝑥 =
𝑃𝑎𝑣 · 𝐺 · 𝜌𝑎 · 𝜍𝑛 · 𝐸𝑖 𝑛 · 𝐹4 · 𝑒2𝛼𝑅𝑚 à𝑥

(4𝜋)2 · 𝐾 · 𝑇𝑜 · 𝐹𝑛 ·  𝐵𝜏 · 𝑓𝑝  
𝑆
𝑁 𝐿𝑓 · 𝐿𝑠

 

eq. 3.11[19] 

𝑅𝑚à𝑥  :Distancia màxima al radar 

𝑃𝑎𝑣  :Promig de la potencia transmesa. 

G: guany de l‟antena 

A: Area de l‟antena 

𝝆𝒂 : Eficiència d‟obertura d‟antena 

𝜍 :Secció recta radar 
n :nombre de polsos integrats 

𝐸𝑖  (n):eficiència d‟integració 

𝐹4 :factor de propagació 
α :coeficient d‟atenuació  

K:constant de Boltzman =1,38x10−23 

𝑇4 :temperatura estàndard=290k 

𝐹𝑛 : factor de soroll 
B:ample de banda del receptor  

τ: ample de pols 

𝒇𝒑 =freqüència de repetició de polsos 

S/N: relació senyal soroll 

𝐿𝑓  :pèrdues de fluctuació 

𝐿𝑠 : pèrdues del sistema  
 

3.3-Temps d’observació 

 

El temps d‟observació és el temps en que el feix de l‟antena estarà il·luminant una zona. 

El temps d‟observació ha de ser prou gran per poder detectar un blanc diverses vegades 

abans de realitzar la decisió de si és “blanc” o clutter (“blanc no desitjat”). 

Durant aquest temps es monitoritza la freqüència de batut rebuda, així l‟estimació de la 

freqüència és més acurada ja que l‟ample de banda es redueix i el soroll  es veu filtrat. 

El temps d‟observació  no s‟ha d‟escollir arbitràriament i no es pot agafar massa gran ja 

que en algunes aplicacions com ara en l‟observació marina es pot observar una no-

correlació en el blanc, que en aquest cas seria una superfície marina en moviment. S‟hi 

s‟observa massa temps la mateixa zona del mar els ecos del mar deixen de tenir una 

correlació i aleshores no es pot realitzar una integració coherent. 
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Un temps d‟observació al voltant de 1mms permet filtrar prou el soroll sense perdre la 

correlació en els blancs. A partir del temps d‟observació volgut podrem obtenir la 

velocitat angular que haurà de tenir l‟antena en el cas de voler realitzar un escombrat.  

 

𝑤𝑎𝑛𝑡 =
𝜃𝐻

𝑡𝑜𝑏𝑠
 

 

eq. 3.12 

 
Figura 3.2  Representació del moviment de l‟antena i el seu feix. 

 

3.4-Distancia cega (Rc) 

 

És la distancia mínima a la que ha de estar un blanc per tal de que el radar sigui capaç 

de detectar-lo. Un radar no és capaç de detectar a una distancia menor que Rc. 
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4-Especificacions d’usuari 
  

En aquest apartat determinarem els paràmetres generals, els quals determinaran les 

prestacions del Radar. 

Aquestes especificacions es realitzen tenint en compte la funció pel que volem al Radar. 

A partir d‟aquestes especificacions generals es determinarà el disseny més concret de 

cada element del radar en els següents capítols del projecte. 

 

El radar que es dissenyarà en aquest projecte seguirà l‟esquema general de la figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 diagrama de blocs bàsic d‟un radar 

 

Aquest sistema serà la plataforma principal per un radar fix per detectar petroli sobre la 

superfície del mar. 

No pretenem que sigui un radar d‟alta resolució, simplement volem que detecti si hi ha 

petroli en una zona del mar, no ens interessa tant saber la superfície exacta que ocupa 

aquesta taca sinó conèixer la seva existència. 

A l‟hora de realitzar el disseny imposarem les següents especificacions que caldrà 

complir: 

 

Un abast de 5Km: el radar haurà de ser capaç de detectar taques de petroli a 5Km.  

 

Radar monoestàtic això permetrà utilitzar una sola antena. 

 

Antena amb una directivitat  elevada  (al voltant de 30db). 

 

Freqüència de treball del radar a 9GHz, a banda X. 

 

Temps d‟observació de 2mms 

 

Resolució ΔR de 15m 

  

Factor de soroll del receptor: d‟uns 4db 

 

Una relació senyal soroll al receptor d‟uns 15db  
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5- Importància de l’antena 
 

En un sistema de comunicacions que utilitzi antena, l‟antena té un paper molt important, 

ja que és l‟element que emet i rep el senyal. Per tant l‟antena ens determinarà part de la 

resta del disseny. Per això en aquest projectes se li ha donat una importància destacada i 

s‟ha decidit dissenyar l‟antena per veure fins a quin punt determina el disseny del radar. 

Per tal de fer el disseny és necessari conèixer els fonaments da la teoria d‟antenes que 

explicarem a continuació. 

 

5.1-Teoria d’antenes 

 

Una antena formarà part d‟un sistema més ampli de radiocomunicacions o de radar, 

com és en el nostre cas. 

Per tant interessarà caracteritzar-la amb una sèrie de paràmetres que la descriguin i 

permetin avaluar l‟efecte sobre un sistema d‟una determinada antena, o bé especificar el 

comportament desitjat d‟una antena per veure la influencia que té en un sistema.  

A efectes de definició dels paràmetres convé diferenciar-los inicialment segons es 

relacionen amb transmissió o recepció. 

El teorema de reciprocitat és pot aplicar a qualsevol element o medi sempre que es 

compleixen les hipòtesis per a les que es va elaborar, que són bàsicament: radiació en 

un medi homogeni, lineal e isòtrop, cosa que succeeix en la majoria de les situacions 

reals. 

En complir aquestes característiques es pot considerar que els paràmetres en transmissió 

són iguals que en recepció. 

 

5.2-Impedància  

 

L‟antena ha de connectar-se a un transmissor i radiar el màxim de potencia possible 

amb un mínim de pèrdues. L‟antena i el transmissor han d‟adaptar-se per aconseguir 

una màxima transferència de potencia en el sentit clàssic de circuits. Habitualment el 

transmissor es troba allunyat de l‟antena i la connexió es realitza mitjançant una línia de 

transmissió o guia d‟ones que també participa en aconseguir la adaptació, ja que s‟ha de 

considerar la seva impedància característica la seva atenuació i la seva longitud. 

 

El transmissor produeix corrents i camps que poden ser mesurables en punts 

característics de l‟antena. Considerarem els valors de corrent, tensió i camp com a 

valors eficaços. 

 

A la entrada de l‟antena podem definir la impedància d‟entrada Ze mitjançant relacions 

tensió-corrent en aquest punt. En notació fasorial en regim permanent sinusoïdal tindrà 

una part real Re(w)  i una part imaginaria Xe(w) les dos en general dependents de la 

freqüència.  

La impedància de l‟antena pot ser resistiva o complexa (contenint resistència i 

reactància)  i això dependrà de si la antena opera o no en la freqüència de ressonància. 

La freqüència de ressonància és aquella freqüència en la que l‟antena no presenta part 

reactiva, aleshores s‟anomena antena ressonant. 
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Com que l‟antena radia energia tenim una pèrdua neta de potencia cap a l‟espai degut a 

la radiació que assignarem a una resistència de radiació Rr. Rr la definirem com el valor 

de resistència que dissiparà ohmicament la mateixa potencia que la radiada per l‟antena. 

 

𝑃𝑟 = 𝐼2 · 𝑅𝑟 
eq. 5.1 

 

Superposades a la radiació tindrem les pèrdues que poden produir-se a l‟antena, que 

habitualment seran òhmiques degut als conductors, però en les antenes de ferrita també 

tindrem pèrdues en el nucli.  Aleshores la potencia entregada serà la suma de potencia 

radiada i la potencia de pèrdues, tal i com mostra la següent expressió: 

 

 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑟 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 = 𝐼2 𝑅𝑟 + 𝐼2 𝑅 

eq. 5.2 

 

La impedància d‟entrada es un paràmetre important ja que condiciona les tensions dels 

generadors que s‟han d‟aplicar per obtenir determinats valors de corrent en l‟antena i en 

conseqüència obtenir una determinada potencia radiada. 

Si la part reactiva es gran cal aplicar tensions elevades per obtenir corrents apreciables, 

si la resistència de radiació es baixa es requereixen valors de corrent elevats per obtenir 

una potencia radiada important. 

 

L‟existència de pèrdues fa que no tota la potencia entregada per el transmissor sigui 

radiada, cosa que obliga a definir un paràmetre de rendiment o eficiència de la 

antena.[6] 

 

N=Pradiada/Pentregada=Rr/(Rr+R)𝑁 =
𝑃𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
=

𝑅𝑟

𝑅𝑟+𝑅
 

eq. 5.3[6] 

5.3-Coeficient d’ona (K) 

 

Aquest coeficient és un angle unitat, en radiants, de valor  
2𝜋

𝜆
. 
 
 

També rep el nom de constant de fase i són els radiants que corresponen a cada metre de 

longitud d‟ona [21]
 

 

5.4-Diagrama de Radiació  

 

El diagrama de radiació és la representació gràfica de les propietats de radiació d‟una 

antena en funció de les diferents direccions de l‟espai a una distancia fixa. 

Normalment per realitzar la representació s‟utilitzen coordenades esfèriques i en funció 

de les variables angulars (θ,ϕ) situant l‟antena en l‟origen de coordenades. 

Com que el camp magnètic es deriva directament del elèctric la representació es podria 

fer a partir de qualsevol dels dos, però ho habitual és que els diagrames es refereixin al 

camp elèctric. Sinó es representen dos plans; un que conte el camp elèctric (E) i un altre 

que conte el camp magnètic (H) i també es poden representar en 3D.[6][21] 

 

 

5.5-Antena isotròpica  
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Una antena isotròpica és una antena ideal que irradia la mateixa intensitat en totes les 

direccions de l‟espai. No és una antena real, però és de gran utilitat per realitzar 

definicions. 

 

5.6-Relació del lòbul principal a secundari (NLPS) 

 

És el quocient entre el valor màxim en el diagrama de radiació (lòbul primari) i el valor 

màxim del lòbul secundari de major amplitud. Aquest paràmetre s‟expressa en db. 

 
Figura 5.1. Representació del l‟òvul principal i secundaris d‟una antena 

 

5.7-Directivitat 

 

És la capacitat que té una antena per rebre o enviar senyals en certes direccions de 

l‟espai. 

La directivitat d‟una antena es defineix com la relació entre la densitat de potencia 

radiada en una direcció, a una distancia fixada, i la densitat de potencia que radiaria a la 

mateixa distancia una antena isotròpica que radies la mateixa potencia. 

 

𝐷 𝜃, 𝜙 =
𝑃(𝜃, ∅)

℘𝑡

4𝜋𝑟2

 

eq. 5.4[6] 

 

Si no especifica la direcció angular es sobreentén que la directivitat es refereix a la 

direcció en el màxim de radiació.  

𝐷 =
𝑃𝑚à𝑥

℘𝑡

4𝜋𝑟2

 

eq. 5.5[6] 

 

La directivitat es pot obtenir en general a partir del diagrama de radiació de l‟antena  

 

𝐷 =
𝑃𝑚à𝑥

 𝑃 𝜃, ∅ sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑∅
4𝜋𝑟2

 

eq. 5.6[22][20] 

Simplificant obtenim: 
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𝐷 =
4𝜋

 
𝑃(𝜃, ∅)
𝑃𝑚à𝑥

sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑∅
=

4𝜋

𝛺𝑒
 

eq. 5.7[22][20] 

 

Es defineix com l‟angle sòlid equivalent. Per a antenes directives, amb un sol lòbul 

principal i lòbuls secundaris de nivell inapreciable, es pot obtenir una directivitat 

aproximada considerant que es produeix una radiació uniforme en l‟angle sòlid definit a 

partir del ample de feix a -3db en els dos plans principals del diagrama de radiació. 

 

𝐷 =
4𝜋

𝛺𝑒
=

4𝜋

𝜃𝑜𝜃𝑜𝑣
 

eq. 5.8[6][36] 

 

5.8-Agrupació d’antenes (arrays d’antenes) 

 

Les antenes bàsiques proporcionen amples de feix grans i per tant valors de directivitat 

reduïts. 

En aquelles aplicacions on es necessita una gran directivitat aleshores calen antenes de 

grans dimensions elèctriques amb distribucions de corrent amb la màxima uniformitat 

possible. 

Tot i que en teoria es pot obtenir qualsevol diagrama de radiació a la practica no és 

possible aconseguir distribució de corrents sobre una antena determinada. 

Aquest problema el podrem solucionar utilitzant agrupacions d‟antenes o arrays, 

alimentant cada antena amb amplituds i fases tals que la interferència dels camps radiats 

de cada antena ens proporcionin el diagrama desitjat. 

 

Per tant una agrupació d‟antenes és una antena composta per un nombre de radiadors 

idèntics ordenats i alimentats per obtenir un diagrama de radiació desitjat. 

 

Hi ha diferents tipus d‟arrays. Els arrays lineals tenen els elements situats sobre d‟una 

línia. Els arrays plans són agrupacions bidimensionals on els seus elements estan situats 

sobre un pla. Els arrays conformats tenen els elements sobre una superfície 

corba.[6][22] 

 

5.8.1-El factor d’agrupació o factor d’array  

 

El diagrama de radiació d‟una antena és : 

 

𝐸 𝑟 = 𝐸𝑜(𝑟)  𝑎𝑛𝑒𝑗𝑛 ψ

𝑁−1

𝑛=0

 

eq. 5.9[6][36] 

Podem observar que el diagrama de radiació del camp radiat per una agrupació 

d‟antenes és igual al producte del diagrama de l‟antena bàsica E0 (r) multiplicat per un 

factor que té en consideració les interferències entre les N ones generades per les N 

antenes. 

Aquest factor és el factor d‟array (FA) que depèn exclusivament de la separació entre 

els elements de l‟agrupació de la alimentació i la freqüència de treball.   

El factor d‟array és el diagrama de radiació d‟una agrupació d‟elements isotròpics. 
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𝐹𝐴 ψ =  𝑎𝑛𝑒𝑗𝑛𝜓

𝑁−1

𝑛=0

 

 eq. 5.10[6][36] 

Propietats del factor d‟array : 

-És en funció del angle Ψ amb un període de 2π, de tal manera que els coeficients de la 

sèrie de Fourier són els coeficients de la alimentació (an). 

Aquesta propietat permet sintetitzar diagrames de radiació d‟agrupacions. 

 

-Si els coeficients de la alimentació (an) són reals i positius, el màxim del factor 

d‟agrupació es trobarà en l‟origen Ψ=0. 

La interpretació física és que el màxim del diagrama de radiació es troba en la direcció 

on els camps radiats per cada antena es sumen en fase. 

 

-Com que l‟angle θ ens indica la direcció de radiació en l‟espai  només podrà prendre 

valors reals entre 0 i π els quals corresponen a un interval de variació de Ψ. 

 

ψ = 𝐾𝑑 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝛼 
eq. 5.11[36] 

ψ 𝜖[−𝐾𝑑 + 𝛼, 𝑘𝑑 + 𝛼] 
eq. 5.12[6][36] 

 

-Només la part de FA(Ψ) compresa dins d‟aquest interval pertany al diagrama de 

radiació. A aquest interval se‟l‟ anomena marge visible.   

La longitud del marge visible és de 2kd i està centrat en Ψ= α. 

 

-Per a coeficients d‟ alimentació reals i positius, quan el marge visible inclou Ψ=0, el 

màxim del diagrama de radiació es trobarà en la direcció del espai. 

 

ψ = 𝐾𝑑 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝛼 = 0 
eq. 5.13[6][21] 

 

𝜃𝑚à𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠  −
∝

𝑘𝑑
 ,  𝛼 ≤ 𝑘𝑑 

eq. 5.14[6][21] 

 

Per tant podem controlar la direcció del màxim de radiació variant la fase progressiva α. 

Això és degut a que una fase lineal en el corrent provoca un desplaçament de la seva 

transformada de Fourier que és el diagrama de radiació. 

- Com que el factor de l‟agrupació és periòdic amb un període 2π, si el màxim esta 

Ψmax existeixen màxims periòdics en els múltiples enters de 2π, o sigui Ψ=2πm+ 

Ψmax. Quan aquests màxims periòdics es troben dintre del marge visible si 𝑘𝑑+∝≥ 2𝜋 

o si−𝑘𝑑+∝≤ 2𝜋 
    

Aleshores apareixeran múltiples màxims de radiació en l‟espai real anomenats lòbuls de 

difracció. Això en general succeeix quan la distancia és de una o més longituds d‟ona 

però sempre depèn del cas en particular.  
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Com que els elements de l‟array són iguals, els diagrames de radiació de cada element 

de l‟array son iguals i estan orientats en la mateixa direcció de l‟espai. 

El diagrama de radiació de l‟espai es pot obtenir realitzant el producte del factor d‟array 

per el diagrama de radiació del element. [6][22] 

 

 

5.8.2-Efecte del nombre d’antenes 

 

Per una distancia constant entre elements, un augment del nombre d‟elements de 

l‟agrupació suposarà un augment de les dimensions i de la directivitat i per tant una 

disminució dels amples de feix. 

Però per altre banda ens apareixeran més lòbuls secundaris. 

 

5.9-Distribucions de corrent típiques  

 

Seguidament realitzarem l‟estudi de les configuracions més típiques de corrent, que són: 

la uniforme, la triangular i la bionòmica.  

Però cal tenir en compte que aquestes no són les úniques distribucions utilitzades a la 

practica. 

La distribució uniforme i la bionòmica són casos extrems amb característiques oposades 

i la triangular és una configuració intermèdia.[21] 

 

5.9.1-Uniforme 

 

La distribució uniforme és aquella en que totes les antenes s‟alimenten amb la mateixa 

amplitud. És una de les més utilitzades a la pràctica per la seva senzillesa. 

El polinomi de l‟agrupació és : 

𝑃 𝑧 = 1 + 𝑧 + 𝑧2 + ⋯ + 𝑧𝑁−1 =
𝑧𝑁 − 1

𝑧 − 1
 

eq. 5.15[6] 

 

El nombre de zeros del polinomi és un menys que el nombre d‟arrels N-esimes i per tant 

és N-1. 

Com que les arrels N-esimes de la unitat es troben equiespaiades sobre el cercle unitat 

en el pla Z, el ample de feix principal entre ceros en Ψ és: 

 

∆𝜓𝑐 =
4𝜋

𝑁
 

eq. 5.16[6] 

 

Aplicant 𝐹𝐴 𝜓 = 𝑃 (𝑧) 𝑧=𝑒𝑗𝜓  en el polinomi de la distribució uniforme obtenim:

 

 

 

𝐹𝐴 𝜓 =
 𝑠𝑒𝑛 𝑁

ψ
2
 

 𝑠𝑒𝑛 
𝜓
2
 

 

eq. 5.17[6] 

 

Correspon a una funció sinc amb període 2 π i sumant en cada punt les infinites corbes 

de totes les funcions sinc. 
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Com que els coeficients d‟alimentació són reals i positius el factor d‟agrupació tindrà el 

seu màxim en el origen valent FA(0)=N i per tant serà el feix principal si entra dins del 

marge visible. 

Com que el primer lòbul secundari està situat aproximadament a ψ =
3𝜋

𝑁
 

Del lòbul primari, aleshores podem trobar la relació entre el lòbul primari i el secundari. 

 

𝑁𝐿𝑃𝑆 ≈ 𝑁  sin(
3𝜋

2𝑁
)  

eq. 5.18[6] 

Si la N tendeix a ∞ aleshores el valor de NLPS valdrà: 

 

lim
𝑁→∞

𝑁𝐿𝑃𝑆 ≈
1

0,27
= 13,2𝑑𝑏 

eq. 5.19[6] 

5.9.2-Triangular 

 

La distribució de corrents triangular es defineix per a un nombre senar d‟antenes. 

 

𝑃 𝑧 = 1 + 2𝑧 + 3𝑧2 + ⋯ + 3𝑧𝑁−3 + 2𝑧𝑁−2 + 𝑧𝑁−1 
eq. 5.20[6] 

 

La funció triangular es pot descompondre en la convolució de dos polsos iguals de la 

meitat de longitud que el triangle. Això en el domini espectral (pla z) es equivalent a un 

producte de transformades. Per tant el polinomi d‟una distribució de corrents triangular 

és igual al de una distribució uniforme de (N+1)/2 antenes elevat al quadrat. 

 

𝑃 𝑧    𝑧𝑛

𝑁−1
2

𝑛=0

  =  
𝑧

𝑁+1
2 − 1

𝑧 − 1
  

eq. 5.21[6] 

 

Per tant, els ceros de la distribució triangular són els d‟una distribució uniforme de 

(N+1)/2 antenes però dobles. Consegüentment (N-1)/2 arrels dobles. 

L‟ample de feix entre ceros és el corresponent a una agrupació uniforme de (N+1)/2 

antenes. 

∆𝜓𝑐 =
8𝜋

𝑁 + 1
 

eq. 5.22[6] 

 

Com veiem és aproximadament el doble que en una distribució uniforme amb el mateix 

nombre d‟antenes. 

El factor d‟agrupació és : 

 

𝐹𝐴 =
 sin( 

𝑁 + 1
4  · 𝜓) 

 sin(
𝜓
2

) 
2  

eq. 5.23[6] 
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Com que el primer lòbul secundari es troba a 
3

2
·

4𝜋

𝑁+1
,  aleshores el nivell del lòbul 

principal a secundari és: 

𝑁𝐿𝑃𝑆 ≈  ( 
𝑁 + 1

2
)2  sin(

3𝜋

𝑁 + 1
) 

2

 

 eq. 5.24[6] 

Si N tendeix a ∞ el valor de NLPS val: 

lim
𝑁→∞

𝑁𝐿𝑃𝑆 = (
1

0,217
)2 = 26.4𝑑𝑏 

eq. 5.25[6] 

5.9.3-Bionòmica  

 

Aquesta distribució de corrents rep el nom al definir el polinomi com un binomi elevat a 

una potencia i desenvolupat segons la formula de Newton (binomi de Newton). 

 

𝑃 𝑧 = (𝑧 + 1)𝑁−1 
eq. 5.26[6] 

 

Aquesta distribució nomes té un zero situat a  amb multiplicitat N-1, això fa que 
l‟ample de feix entre zeros sigui 2π i que no existeixin lòbuls secundaris. 

Però en el diagrama de radiació de l‟espai real pot aparèixer un lòbul degut a que un 

lòbul principal periòdic pot entrar dintre del marge visible, en aquests casos es pot 

definir un nivell de lòbul secundari a primari. 

El factor d‟array sobte substituint el polinomi P(z) en l‟expressió general de FA i 

obtenim: 

 𝐹𝐴(𝜓) =  2cos(
𝜓

2
) 

2

 

eq. 5.27[6] 

 

5.10-Superdirectivitat: Agrupació de Hansen-Woodyard  

 

L‟ample de feix i la directivitat d‟una agrupació uniforme variant notablement amb la 

fase progressiva. Tot i presentar un valor més elevat d‟ample de feix, el caràcter 

unidireccional de l‟agrupació longitudinal li proporciona una directivitat 

aproximadament el doble que la de la agrupació transversal. 

La directivitat és pot millorar notablement si s‟escull una fase progressiva que redueixi 

apreciablement l‟ample de feix i no disminueixi gaire el camp màxim radiat. Això es 

pot aconseguir desplaçant el marge visible cap a la esquerra fins assolir 

aproximadament la meitat del lòbul principal. Així aconseguim reduir l‟ample de feix 

en Ψ i la potencia total radiada a la meitat amb una disminució del màxim de radiació en 

el marge visible. Com a resultat obtenim que la directivitat augmenta fins una mica 

menys del doble quan la longitudinal ordinària. 

Hansen-Woodyard van calcular el valor exacte de la fase que té de ser: 

 

𝛼 = −𝑘𝑑 −
2,94

𝑁
≈ −𝑘𝑑 −

𝜋

𝑁
 

eq. 5.28[6] 
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Però la condició de Hansen-Woodyard de màxima directivitat només és compleix quan 

el diagrama de radiació és unidireccional o sigui quan no tenim un lòbul de difracció a 

darrere, la qual cosa implica, un espaiat entre elements de : 

 

𝑑 <
𝜆

2
(1 −

3

2𝑁
) 

eq. 5.29[6] 
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6-Disseny de l’antena 
 

En aquest apartar realitzarem el disseny de l‟antena per al nostre radar partint dels 

principis teòrics descrits anteriorment en el capítol 5. 

Per tal de realitzar els càlculs i obtenir els diversos diagrames de les antenes s‟ha 

utilitzat el programa MAPLE 10. MAPLE es un programa matemàtic  d‟utilitats 

generals capaç de realitzar càlculs simbòlics, algebraics, i d‟àlgebra computacional. Va 

ser desenvolupat al 1981 pel Grup de Càlcul Simbòlic de la universitat de Waterloo, 

Ontàrio, Canada. Nota: els diagrames d’antena representats en aquest projecte, 

estan representats en coordenades polars que representen la direcció de l’espai en 

el pla E (vertical) i el radi representa la potencia del diagrama de radiació en W. 

 

6.1-Elecció de l’angle 

 

El feix de la nostra antena haurà d‟estar inclinat per tal d‟il·luminar la superfície del 

mar. Seguint les especificacions tenim l‟esquema de la figura 6.1 : 

 
Figura 6.1. Representació de l‟emplaçament de l‟antena i geometria originada. 

 

Dissenyarem l‟antena tenint en compte el valor de γ que obtindrem a partir del 

posicionament físic de l‟antena respecte el mar. El valor de γ l‟obtindrem aplicant 

trigonometria. 

Tenint en compte que volem un abast de 5km. 

 

𝛽 = 180 − (90 + 𝛾) 
eq. 6.1 

 

𝑡𝑎𝑛 𝛽 =
𝑎

𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡
 

eq. 6.2 

Una possible combinació de valors és:  

γ = 88º 

a=174.6m 

Amb el valor de γ tant pròxim a 90º aconseguim que l‟alçada no sigui irrealitzable. 

 
Obtenció del valor de α: 

El valor de α (fase) l‟obtindrem a partir del valor de γ en radiants : 
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𝛼 = −𝑘𝑑 cos(𝛾) 

eq. 6.3[21] 

 

Tot seguit, a la taula realitzada amb Maple (figura 6.2) veiem representats diversos 

factors d‟antena amb una distribució de corrent uniforme amb diferents inclinacions 

(valors de 𝛼) . 

 

Uniforme 0º Uniforme 45º Uniforme 60º Uniforme 80º Uniforme 90º 

 
 

 
 

 
Figura 6.2 Taula on s‟expressen diversos diagrames d‟antena amb diferents angles 

 

En el nostre cas en concret la representació del feix de la nostra antena serà : 
γ = 88º → γ en radiants=88º· π /180=1.535889rad 

 

 
Figura 6.3 representa un diagrama d‟antena amb l‟angle de 88º 

 

6.2-Elecció de la distribució de corrent  

 

Analitzarem el disseny de la nostra antena amb tres distribucions de corrent típiques, la 

uniforme, la triangular i la bionòmica. A la figura 6.4 es realitza una comparació de les 

tres distribucions típiques realitzada amb Maple 10.  
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Representa

ció de FA 

Uniforme Triangular Bionòmica 

FA 

d=2λ/3 

f=9GHz 

N=5 

Angle=88º  

 

 

 
  

 D= 14.52204767 

Afeix= 2.513274123 

NLPS= 12.13855298db 

 

D= 12.51443560 

Afeix=4.188790204 

NLPS=19.08485020db 

 

D= 30.94899892 

Afeix=2π 

NLPSdb= ## 

 

FA 

d=2λ/3 

f=9GHz 

N=11 

Angle=88º  

 

   

 D= 24.63235323 

Afeix= 1.142397329 

NLPS= 13.19749746db 

 

D= 26.56182359 

Afeix=2.094395103 

NLPS=25.10545010db 

 

D= 68.99534592 

Afeix=2π 

NLPSdb= ## 

 

FA 

d=2λ/3 

f=9GHz 

N=15 

Angle=88º  

 

   
 D= 28.66601476 

Afeix= 0.8377580412 

NLPS= 13.32147247db 

 

D= 32.66303393 

Afeix=1.570796327 

NLPS=25.91315822db 

D= 93.79294231 

Afeix=2π 

NLPSdb= ## 

 

FA 

d=2λ/3 

f=9GHz 

N=21 

Angle=88º  
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 D= 33.04921701 

Afeix= 0.5983986008 

NLPS= 13.39180338db 

D= 39.48980414 

Afeix=1.142397329 

NLPS=26.39499492db 

 

D= 130.6794255 

Afeix=2π 

NLPSdb= ## 

 

FA 

d=2λ/3 

f=9GHz 

N=41 

Angle=88º  

 

  

      
 

 D= 41.77325701 

Afeix= 0.3064968443 

NLPS= 13.44569025db 

D= 53.45904795 

Afeix=0.5983986008 

NLPS=26.78360676db 

 

D= 252.5830001 

Afeix=2π 

NLPSdb= ## 

 

Figura 6.4, taula comparativa de diversos diagrames d‟antena en funció del nombre 

d‟antenes i el tipus d‟antena
 

6.3-Elecció de l’antena  

 

En el nostre cas, dissenyarem un  radar monoestàtic, tindrà una sola  antena amb la que 

emetrem el senyal i el rebrem.  

En un radar monoestàtic Dt=Dr on Dt és la directivitat en transmissió i Dr és la 

directivitat en recepció. 

- La directivitat  sense pèrdues és equivalent al guany. 

 

𝐺 =
𝛿 · 𝜌𝑚à𝑥

𝜌
= 𝛿 · 𝐷 

eq. 6.3[12] 

On  δ  és la eficiència. 

Equació radar : 
𝑃𝑟

𝑃𝑡
= 𝜍

𝐺

4𝜋
(

𝜆

4𝜋𝑅1𝑅2
)2 

eq. 6.4 

Observant la equació radar podem arribar a les següents conclusions : 

-Com major és el guany més potencia arriba al receptor (Pr). 

-Com més gran és el guany menys potencia haurem de subministrar(Pt). 

Per tant haurem de triar un dels dissenys on la directivitat sigui elevada. 

 

Ens interessa tenir un sol l‟òvul principal, ja que els lòbuls secundaris  ens podrien fer 

detectar elements no desitjats o detectar blancs més d‟una vegada i per tant ens 

portarien molts problemes a la hora de tractar el senyal. Per tant ens interessa una 

relació NLPS alta. 

 

Un altre paràmetre de l‟antena que afecta el nostre radar és l‟ample de feix, com més 

estret sigui l‟ample de feix millor serà la resolució del nostre Radar. En el nostre cas no 

necessitem una resolució extremadament bona ja que simplement volem saber s‟hi 

detectem taques de petroli o no (no necessitem crear una imatge detallada).   
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Podem veure que com que només ens interessa un sol feix en direcció al mar, l‟altre feix 

principal i els lòbuls secundaris propers aquest els podrem eliminar connectant un pla de 

massa. 

Això farà que no emetem potencia en direcció oposada al mar (cosa que no ens 

interessa). Així, ens estalviarem rebre senyals des d‟aquesta zona que podrien afectar a 

la nostra mesura i emetrem menys radiació. La qual cosa farà que no emeti possibles 

interferències a altres aparells propers i que a la hora de la construcció permetrà complir 

les normatives pertinents més fàcilment. 

 

Com menys elements tingui l‟antena més senzilla serà de construir, necessitarem menys 

material i per tant el seu cost serà més barat. 

El tipus d‟alimentació més senzill és la uniforme desprès el triangular i el més 

complicat la bionòmica. 

Per tant descartem ja la utilització de la bionòmica per la seva complicació i pel seu 

ample de feix tant gran. 

Entre l‟alimentació uniforme i la triangular escollirem la alimentació triangular, ja que 

té una directivitat major que la uniforme i utilitzarem 15 elements, ja que el valor de 

NLPS és de 25,91 un valor proper al màxim ideal (el NLPS màxim ideal per una 

alimentació triangular 26.4db) i la directivitat té un valor considerable de 32.6 db. En el 

cas d‟implementar l‟antena com menys elements tingui la seva construcció serà més 

senzilla, econòmica i el volum ocupat serà menor. 

 

6.4-Elecció de la distancia entre elements de l’antena 

 

Distancia entre elements de l‟antena (d): 

d=0,17 λ 

NLPSdb=25,91315 

Δfeix= π/2 

Ddb=26,743797 
 

 

 

 

d=0,3 λ 

NLPSdb=25,91315 

Δfeix= π/2 

D=29,2000633 
 

 

 

d=0,5 λ  

NLPSdb=25,91315 

Δfeix= π/2 

D=31,4155575 
 

 

d=0,9 λ  

NLPSdb=25,91315 

Δfeix= π/2 

D=33,8900275 
 

 
Figura 6.5. Comparativa del diagrama d‟antenes segons la variació de la distancia 

entre els elements d‟una antena. 

 

En agafar la distribució de corrents triangular no podem aplicar la condició de Hansen-

Woodyard. 

A partir d‟un valor de d=0,9 λ veiem que deixem de tenir només un lòbul principal a 

cada extrem i passem a tenir-ne tres (figura 6.5). 

Per tant tenim de prendre un valor “d” menor que 0,9 λ i agafar el que ens ofereixi un 

valor de “D” més elevat.  

El valor d‟ample de feix (
𝜋

2
) no és massa bo, però tal i com hem mencionat no és un 

paràmetre “extremadament decisiu” per la nostra aplicació.   
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Per tant el nostre disseny final de l‟antena serà: 

Un array de monopols connectats a pla de massa de 15 elements distanciats 0.85 λ. 

El qual tindrà les següents característiques: 

El diagrama d‟antena serà el representat a la figura 6.6. 

 

 
Figura 6.6, diagrama de l‟antena escollida. 

 

Col·locant l‟antena de forma correcte i connectant la a massa, aleshores, el feix de 

l‟antena ens quedarà situat de la següent manera com mostra la figura 6.7: 

 

 
Figura 6.7, diagrama de l‟antena escollida connectada a massa i instal·lada en la 

posició horitzontal. 

 

Així el feix de l‟antena il·luminarà cap al mar. 

 

Les característiques de l‟antena seran: 

Nombre d‟antenes: N=15 

Distancia entre antenes: d=0.85 λ 

Angle=88º 

α = 0.1863880029 

Directivitat: D= 2347.466353w 

Directivitat en db: Ddb= 33.70599376db 

NLPS en db=25.9131582db 

NLPS=19.75413017w 

Δfeix= π/2 

Δfeix-3db ≈0.78539816 

 

Podem veure que variant la distancia entre els elements hem aconseguit augmentar la 

directivitat en un db. 

 

6.5-Construcció de l’antena 
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Alimentarem totes les antenes amb la mateixa amplitud i en sèrie a partir d‟una línia de 

transmissió acabada amb una carrega adaptada. 

Per tal d‟aconseguir el valor desitjat de α caldrà un desfasament entre les antenes. 

La distancia entre antenes és “d” i la distancia de línia de transmissió entre antenes és 

“s”. 

 

La figura 6.8 ens mostra el conjunt d‟antenes que tindríem: 

 
Figura 6.8, Representació de la connexió dels diferents elements de l‟antena i la línia de 

transmissió necessària per tal de modificar la fase. 

 

∝= −𝑘𝑠 = −
2𝜋

𝜆
· 𝑠 

eq. 6.5 

s=6.2939e-3 m =6.29mm aquest serà el valor necessari per aconseguir el valor de α de 
0.1863880029 (obtingut de l‟equació 6.3). 

També caldrà tenir en comte que el radar serà instal·lat a una zona propera al mar, una 

zona on hi ha una humitat important i salinitat, i per tant caldrà pensar en una mesura 

perquè els material de l‟antena no es puguin oxidar fàcilment. 

 

6.5.1-Antena de Cable 

Podríem muntar la antena directament fent servir el disseny que hem fet utilitzant  
cable, fil metàl·lic de coure o alumini.

 

 
Figura 6.9 Esquema de connexió dels elements de l‟antena 

 

Avantatges: No caldria adaptar el disseny, simplement s‟haurien de seguir les mesures 

ja calculades i realitzar el muntatge mirant de que el sistema quedi ben adaptat i 

connectant el pla de massa correctament. 
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Inconvenient:  

-Les mesures amb les que treballarem són molt petites i per tant per tenir una bona 

implementació caldrà realitzar les peces amb una maquina per control numèric, Així 

assolirem la precisió necessària. 

- No serà un element gaire robust. 

 

 

6.5.2-Antena Microstrip 

 

Les antenes microstrip són aquelles antenes impreses en plaques de circuit microstrip. 

Un dels elements més habituals consisteix en un element rectangular imprès en una cara 

de placa de circuit imprès. Aquest element rectangular és alimentat amb un connector 

coaxial soldat al darrere del pla de massa. Es té d‟anar en molt de compte a l‟ora de 

soldar el connector coaxial ja que habitualment és la font de molts dels errors més 

comuns. La longitud és la dimensió més critica, i és lleugerament menor que mitja 

longitud d‟ona en el dielèctric del substrat. 

𝐿 ≈ 0,49𝜆𝑑 =
0,49𝜆𝑜

 𝜖𝑟
 

eq. 6.6[36] 

L=longitud del element 

ϵr=constant dielèctrica relativa al substrat del circuit imprès (normalment és una mesura 

del fabricant) 

λ0=longitud d‟ona en l‟espai lliure. 

 
Figura 6.10 Representació de la geometria microstrip [36]   

 

La variació de la constant del dielèctric i la inductància d‟alimentació fa difícil de 

preveure una dimensió exacte, normalment fent mesures i aplicant sistemes de test es 

determina la longitud exacte. EL gruix normalment és mol menor que la longitud d‟ona 

(habitualment al voltant de 0.01 λ0) 

El valor exacte de t és determinat per el fabricant i el gruix de la placa, per exemple 

0.005( en plaques de 0.127mm), 0.010 en plaques de 2.54mm,0.0156 per a plaques de 

1,588mm etc. 

Els elements microstrip  poden ser utilitzat individualment i en arrays. 

Un array microstrip és la integració de diversos elements microstrip amb una xarxa 

d‟alimentació microstrip composta de divisors de potencia, línies de transmissió, línies 

de fase, oscil·ladors.... 

És important tenir en compte que les línies d‟alimentació són connectades directament 

als elements radiants. La línea d‟alimentació comença propera al pla de massa i es 
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col·loca perpendicular al camp elèctric emes per el radiador microstrip això es fa per 

evitar que els camps radiats puguin crear corrents a les línies d‟alimentació.[36][35] 

 

Les antenes microstrip tenen quatre avantatges principals: 

-El procés de fotoimpresió permet imprimir cents o fins i tot milers de components en 

un sol procés amb el resultat que sobte una antena a un preu reduït.  

-El circuit imprès és molt prim. Fins i tot si l‟array esta dissenyat per treballar amb el 

pla de massa al darrere de la placa impresa, l‟antena no es veurà afectada si es 

construeix sobre una superfície metàl·lica com ara un avió, un vaixell o un míssil. 

-Els arrays microstrip tenen un alt rendiment perquè poden tenir una gran varietat i 

quantitat d‟elements, divisors de potencia, seccions de fase etc. Aquests elements poden 

ser afegits sense cap cost (només el cost de la placa). Això donà als enginyers la 

capacitat de poder dissenyar components que no són comercialitzats per separat. 

-Un array d‟antenes és molt fiable un cop construït ja que no té interconnexions entre 

antenes que puguin fallar.  

 

Com a inconvenient principal tenim que per muntar la antena amb aquest sistema 

tindríem de adaptar el disseny i dissenyar el layout per tal de poder fer la fotoimpresió. 

 

 

6.5.3-Antenes Ranurades 

 

Tenen la característica de ser geomètricament simples, eficients, robustes i tenir poc 

pes, això fa que els arrays d‟antenes ranurades siguin molt atractives per diverses 

aplicacions en aviació, míssils, comunicacions i Radar. 

Qualsevol ona ressonant o que viatja en una antena ranurada  permet un control precís 

de l‟amplitud i la fase de la excitació de la obertura. 

La demanda de menors lòbuls i una bona eficiència en les antenes ranurades fa que les 

aplicacions requereixin dissenys més acurats de les ranures, millorar els efectes del 

array i precisió en la fabricació. L‟ona que va per les ranures sovint sobrepassa els 

arrays ressonants i això fa aparèixer lòbuls secundaris. 

 Una antena ranurada ressonant pot produir un feix estret amb uns lòbuls secundaris 

amb un nivell de potencia de -28dbW. 

 

En una obertura la radiació serà proporcional a la transformada de Fourier dels camps 

elèctrics en la obertura. 

Una ranura és una obertura en un pla de massa on una de les dos dimensions és petita en 

comparació amb la longitud d‟ona.  El espaiat entre les ranures és molt important i té de 

ser múltiple de la longitud d‟ona que s‟està utilitzant per emetre i/o rebre . El resultat és 

una antena amb un guany elevat i molt direccional al pla de l‟antena. 

Las ranures es poden alimentar amb guies d‟ona. 

 Les ranures normalment interrompen el pas de les corrents sent la unió entre la guia i la 

ranura proporcional al efecte. 

Es composen principalment d‟una guia d‟ones que emet directament a través de les 

ranures sense cap tipus de reflector. 

Una altre forma d‟alimentació de ranures és a través de les línies microstrip. La ranura 

es situa al pla de massa y la línia té un circuit obert a una distancia λ/4  de la ranura. 

 

Com a inconvenient principal tenim que per muntar la antena amb aquest sistema 

tindríem de adaptar tot el disseny. 
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7-Teoria Radar 
 

En aquest capítol realitzarem la teoria de dos tipus de radar, el radar polsat i el radar 

d‟ona continua. Aquest estudi ens permetrà escollir el tipus de radar més adequat pel 

nostre disseny. 

 

7.1-Radar Polsat 

 

El  radar polsat emet polsos i capta els ecos que generen els blancs. 

 

 Duració del pols: τ 

 Període de recepció de polsos: T 

 Freqüència de repetició de polsos: PRF 

 Cicle de treball: τ/T 

 
Figura 7.1.Representació dels polsos d‟un radar polsat 

 

7.1.1-Determinació de la distancia  

 

La distancia entre el radar i el blanc és una de les mesures més habituals que realitzen 

els radars. S‟obté a partir del retard de propagació Tr entre el pols transmès i el pols 

rebut. 

 
Figura 7.2. Representació del pols transmès i el pols rebut d‟un radar polsat. 
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𝑇𝑟 =
2𝑅

𝑐
→ 𝑅 =

𝑐 · 𝑇𝑟

2
 

eq. 7.1[7] 

On C és el valor de la velocitat de la llum en l‟espai lliure 𝐶 = 3 · 108 

 

7.1.2-Distancia mínima detectable 

 

Aquest paràmetre és a partir de on el radar és capaç de detectar blancs. Els blancs situats 

a una distancia menor no podran ser detectats. Aquesta distancia ve determinada pel 

pols. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝐶 · 𝜏0

2
 

eq. 7.2[17] 

7.1.3-Resolució en distancia 

 

Aquest paràmetre ens indica la distancia necessària entre blancs per tal de detectar-los 

individualment, es a dir que si entre els blancs no hi ha la distancia suficient el radar 

considerarà que nomes hi ha un blanc. 

 
Figura 7.3 Esquema que permet observar la resolució en distancia d‟un radar polsat i 

el solapament de polsos. 

 

En el primer cas no hi ha cap problema el radar  serà capaç d‟identificar els dos blancs. 

En el segon cas el radar no serà capaç d‟identificar els dos blancs, se solapen els dos 

ecos i es sumarien i així el radar ho interpretaria com si hi hagués només un blanc. 

 

∆𝑇𝑟 = 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐 𝑙𝑙𝑢𝑛𝑦𝑎 − 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 =
2(𝑅 + ∆𝑅)

𝑐
−

2 · 𝑅

𝑐
 

eq. 7.3 

En el cas de tenir els dos senyals rebuts ho màxim de propers sense solapar-se: 

 

∆𝑇𝑟 = 𝜏 → ∆𝑅 =
𝑐 · 𝜏

2
 

eq. 7.4[17] 

On  ΔR és la resolució en distancia. 

 

7.1.4-Distancia Màxima no ambigua 

 

Un cop la senyal és radiada per el radar, té de passar suficient temps per permetre que 

totes les senyals de eco retornin al radar abans de transmetre el següent pols. La 

velocitat a la que els polsos tenen de ser transmesos ve determinada per la màxima 

distancia a la que el objectiu s‟espera que estigui. 



 
33 

 

 
Figura 7.4. Ens mostra la relació entre cada pols transmès i cada pols rebut 

 

Si el temps entre polsos T és massa curt, una senyal de eco de un objectiu a llarga 

distancia  pot arribar desprès de la transmissió del pròxim pols, y pot ser erròniament 

associada amb aquest pols i no amb l‟anterior. Aquest fenomen rep el nom de mesura 

ambigua de la distancia.  

 

 
Figura 7.5. Representa el cas en que el pols transmès perd la relació amb el pols rebut   

 

A la figura es pot observar com el radar associarà el eco1 amb el segon pols i per tant 

associarà un retard Tr1 erroni. 

Els ecos que arriben després de la transmissió del pròxim pols s‟anomenen “second time 

around echoes” (o “multiple time around echoes” si provenen de polsos anteriors). La 

distancia a la qual els blancs apareixen com a “second time around echoes” és la 

màxima distancia no ambigua i ve donada per : 

 

𝑅𝑚𝑛𝑎 =
𝑐 · 𝑇

2
 

eq. 7.5[7] 

 

Tenint en compte que 
1

𝑇
= 𝑃𝑅𝐹 (pulse Repetition Frequency) aleshores l‟expressió 

també es pot escriure com: 

𝑅𝑚𝑛𝑎 =
𝑐

2 · 𝑃𝑅𝐹
 

eq. 7.6 
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7.1.5-Determinació de la posició angular 

 

La antena és va desplaçant, per poder diferenciar entre dos blancs en posicions angulars 

diferents aquests tenen d‟estar separats un angle major a 𝜃𝑜𝐻  o sigui al angle de feix a -

3db. I entre ells hauran d‟estar una distancia mínima de ∆𝑅. 
 

𝑊𝑎𝑛𝑡 =
𝜃𝑜𝐻

𝑡𝑜𝑏𝑠
 

eq. 7.7 

On: 

𝑊𝑎𝑛𝑡  =Velocitat de gir de l‟antena en º/s 

𝑡𝑜𝑏𝑠  = Temps d‟observació, temps en que la antena il·lumina el blanc. 

𝜃𝑜𝐻  =Angle de feix a -3db 
 

 

7.2-Radar d’ona continua (radar CW) 

 

El radar d‟ona continua emet ininterrompudament una ona. 

Si només s‟emet una senyal portadora només podrem obtenir informació sobre la 

velocitat del blanc. 

En canvi si es modula en freqüència o en fase també es possible obtenir la distancia. 

            

7.2.1-Efecte Doppler 

 

L‟efecte Doppler anomenat així per Christian Anrdeas Doppler consisteix en la variació 

de la longitud d‟ona de qualsevol tipus d'ona, emesa o rebuda, per un objecte en 

moviment. 

En un blanc estàtic a distancia R tenim que si enviem un senyal del tipus                

𝑆𝑒 𝑡 = ℝ𝑒{𝑒𝑗𝑤0𝑡}  senyal que reflexa el blanc i que rebrem serà                         

𝑆𝑟 𝑡 = ℝ𝑒{𝑒𝑗𝑤0𝑡 · 𝑒−𝑗2𝑘𝑅} o sigui el senyal enviat amb una diferencia de fase. 
I per tant enviem un senyal amb una freqüència i rebem un senyal amb la mateixa 

freqüència. 

Ara comprovem el valor de la freqüència: 

fi: freqüència instantània  

𝑓𝑖 =
1

2

𝑑∅

𝑑𝑡
 

eq. 7.8 

𝑓𝑖 =
1

2𝜋

𝑑

𝑑𝑡
 𝑤𝑜𝑡 − 2𝑘𝑅 =

𝑤𝑜

2𝜋
= 𝑓𝑜  

eq. 7.9 

 

En canvi en un blanc en moviment  el senyal rebut  serà 𝑆𝑟 𝑡 = ℝ𝑒{𝑒𝑗𝑤0𝑡 · 𝑒−𝑗2𝑘𝑅(𝑡)} 
En aquest cas tenim que la freqüència en que rebrem el senyal no serà la mateixa 

freqüència de emissió:  

 

𝑓𝑖 =
1

2𝜋

𝑑

𝑑𝑡
(𝑤0𝑡 − 2𝑘𝑅 𝑡 ) 

𝑤0

2𝜋
−

2𝑘

2𝜋

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓0 −

1

2𝜋
2𝑘𝑣𝑟    = 𝑓0 −

2𝑣

𝜆
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eq. 7.10 

Així prendrem com a freqüència Doppler: 

 

𝑓𝑑 = −
2

𝜆

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
=

−2𝑣

𝜆
 

eq. 7.11 

On v és la velocitat radial prenent com a referència el Radar. 

Si el blanc s‟allunya del radar fd<0 i si el blanc s‟apropa al radar fd>0.  

 

7.2.3-Modulació, radar CW-FM 

 

Habitualment el senyal transmès d‟un radar d‟ona continua (CW) s‟utilitza amb una 

modulació. Una de les modulacions més comunes en aquests casos és la modulació en 

freqüència (FM). Aquesta modulació s‟utilitza en forma triangular (figura 7.6) o de dent 

de serra (figura 7.7). 

  

 
Figura 7.6. Modulació FM triangular 

 

 
Figura 7.7. Modulació FM dent de serra 

 

On foés la freqüència central de treball i  Δf és el marge de freqüències amb les que 
treballa el radar, o sigui la resolució en freqüència definida al apartat 7.2.6 (eq.7.18) 

 

 

 

7.2.4-Determinació de la posició dels blancs 

 

Els radars d‟ona continua no són capaços de mesurar distancies. Això ho podem 

aconseguir modulant la freqüència periòdicament amb el temps.  
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Es realitza utilitzant la freqüència de batut 𝑓𝑏𝑟   que és la diferencia de freqüència 

instantània. 

Aquest sistema és més pràctic que calculant el retard, ja que en un escenari amb 

diversos blancs la mesura de diversos retards simultàniament és fa molt complicat. 

 La freqüència de batut  (𝑓𝑏𝑟 ) és la diferencia de freqüència instantània que es realitza 
amb un mesclador que realitza l‟auto batut, o sigui que mescla la freqüència d‟emissió 

amb la de recepció. 

Si aquesta freqüència s‟observa durant Tm/2 es pot trobar la distancia de cada blanc. 

Per a un blanc quiet tindrem: 

 
Figura 7.8. Relació entre el senyal transmès i el senyal rebut d‟un radar CW amb 

modulació FM triangular en un blanc immòbil 

 

De la gràfica obtenim: 
𝑓𝑏

𝑇𝑟
=

∆𝐹

𝑇𝑚/2
→ 𝑓𝑏 =

∆𝐹 · 2 · 𝑇𝑟

𝑇𝑚
 

eq. 7.12[10] 

Tenint en compte que 𝑇𝑟 =
2𝑅

𝑐
: 

 

𝑓𝑏 =
∆𝐹 · 2 · 2 · 𝑅

𝑇𝑚 · 𝑐
=

4 · 𝛥𝐹 · 𝑅

𝑇𝑚 · 𝑐
→ 𝑅 =

𝑐 · 𝑇𝑚 · 𝑓𝑏

4∆𝐹
 

eq. 7.13[10] 

En al cas de tenir un blanc en moviment veiem que la freqüència del eco variarà 

respecte la freqüència de l‟ona transmesa degut a l‟efecte Doppler (figura 7.9). 
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Figura 7.9 Relació entre el senyal transmès i el senyal rebut d‟un radar CW amb 

modulació FM triangular en un blanc mòbil 

  

 

 
𝑓𝑏− = 𝑓𝑏 − 𝑓𝑑

𝑓𝑏+ = 𝑓𝑏 + 𝑓𝑑
→  

eq. 7.14[10] 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑏+ − 𝑓𝑏−

2
→ 𝑣 =

𝜆 · 𝑓𝑑

2
 

eq. 7.15[10] 

𝑓𝑏 =
𝑓𝑏+ − 𝑓𝑏−

2
→ 𝑅 =

𝑐 · 𝑇𝑚 · 𝑓𝑏

4 · ∆𝐹
 

eq. 7.16[10] 

Diagrama de blocs general d‟un radar d‟ona continua:  

 

 
Figura 7.10 Diagrama de blocs d‟un  radar CW amb modulació FM 

7.2.5-Problemes en els radars FM-CW 
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Múltiples blancs causen “ghosting”. Tenim dos freqüències de batut al final de cada 

segment i el radar no sap cop interpretar-les. 

 

 

 
Figura 7.11 Representació d‟un senyal transmès i dos senyals rebuts [10] 

 

Veiem que al radar ara arriben 4 freqüències 𝑓𝑏1, 𝑓𝑏2,𝑓𝑏3 i 𝑓𝑏4 ara caldrà identificar cada 

freqüència. 

 

La solució afegir una freqüència constant per a mesurar fd1 i fd2. 

 

 

 
Figura 7.12 Fixant la freqüència és mante la fd [10] 

 

O sigui q a partir d‟un put convertirem el senyal en constant i això ens permetrà 

identificar les freqüències. 

 

7.2.6-Resolució  

 

En el radar d‟ona continua la resolució és la capacitat que té el radar en diferenciar dos 

blancs propers entre ells. Això depèn de la capacitat de diferenciar dues freqüències de 

batut. Si observem el senyal durant mig període de batut,Tm/2 la resolució és: 

 

∆𝑅 =
𝑐

2∆𝐹
 

eq. 7.17[19] 

 

Com major sigui l‟escombra‟t de freqüència major serà la resolució. Però ΔF no es pot 

fer immensament gran ja que és l‟ample de banda d‟emissió i per tant necessitarem 

treballar en una banda que hi hagi molt espectre disponible. 

En el cas d‟un radar CWFM l‟ample de banda ocupat en emissió és l‟escombra‟t de 

freqüències que es realitza (resolució freqüencial) o sigui: 
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∆𝐹 =
𝑐

2∆𝑅
 

eq. 7.18[19] 
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8-Secció recta radar (RCS, radar Cross Section) 
 

Els Radars detecten els blancs gràcies al eco que emeten. 

Per això al blanc se li atribueix una area efectiva anomenada secció recta radar (Radar 

Cross Section). La secció recta radar és l‟àrea projectada per una esfera metàl·lica la 

qual retornaria el mateix eco que el blanc.  

 

Aquest paràmetre depèn de diversos factors: 

 

Forma i materials que formen la superfície del blanc 

Freqüència d‟operació del Radar 

Direccions d‟incidència i observacions relatives al blanc 

Polarització de la ona incident sobre el blanc 

Polarització de la antena receptora del radar 

 

I presenta fluctuacions per : 

Moviments del blanc relatius al Radar 

Vibracions del blanc respecte a la direcció d‟incidència 

Variació en el apuntament de les antenes del radar 

Fluctuacions en la freqüència de treball 

Clutter 

Variacions de la atenuació en la propagació electromagnètica entre el radar i el blanc a 

traves de la atmosfera [18] 

 

Expressió de la secció recta radar : 

 σ = lim𝑅→∞ 4𝜋𝑅2  
𝐸𝑠

𝐸𝑖
 

2

 en  un radar 3D 

eq. 7.19[18] 

 

σ = lim𝑅→∞ 2𝜋𝑅2  
𝐸𝑠

𝐸𝑖
 

2

en un radar 2D 

eq. 7.20[18] 

𝐸𝑖  :Camp elèctric incident sobre el blanc  

𝐸𝑠 :camp elèctric dispersat sobre el radar 

σ: té dimensions d‟àrea 𝑚2 o dbsm 𝜍 𝑑𝑏𝑠𝑚 = 10𝑙𝑜𝑔𝜍(𝑚2) 

 

𝜍 també es pot interpretar com un producte de tres factors: 

 

𝜍 ≈ 𝐴 · 𝜁 · 𝐷𝑟𝑒𝑡  
eq. 7.20 

 

𝐴𝑔: Area geomètrica del blanc. 

𝜁 : Eficiència, potencia que arriba al blanc i que es reflexa, aquest paràmetre depèn del 

material. 

𝐷𝑟𝑒𝑡 : Directivitat de retrodisperció és la directivitat del blanc. 

 

8.1-Models de Swerling 

 

Un dels mètodes més comuns per representar la fluctuació dels blancs és la utilització 

dels models d‟escrits per Peter Swerling. Per cadascun dels models va calcular el valor 
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de senyal-soroll requerit en funció de la probabilitat de detecció, la probabilitat de falsa 

alarma i el nombre de polsos. 

 

8.1.1- Models de Swerling 1 i 2 

 

Les estadístiques dels casos 1 i 2 són sovint referides com a distribucions exponencials. 

El blanc és considerat gaussià on la seva funció de probabilitat de potencia és gaussiana 

I el blanc es pot dividir en un gran nombre de dispersors grans. 

En el cas 1 es tracta d‟un blanc de variació lenta de σ, que és constant en els N polsos 

d‟una passada però variable entre dos passades d‟antena. 

El cas 2 es tracta de una variació ràpida de σ i per tant el seu valor fluctua de un pols a 

l‟altre. 

fσ =
1

σ 
e
−σ
σ  

eq. 7.20[19] 

𝜍  :valor mig σ  

  

8.1.2-Models de Swerling 3 i 4 

 

 El blanc es considerat gaussià i esta format per un dispersor dominant i un nombre de 

reflectors orientats aleatòriament de dispersors secundaris. 

En el model 3 la estadística s‟aplica quan la variació és lenta o sigui que σ es constant 

en els N polsos d‟una passada però es variable entre dos passades. 

En el model 4 la estadística s‟aplica quan hi ha una variació a cada pols.  

 

fσ =
4σ

σ 
e
−2σ
σ  

eq. 7.21[19] 
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9-Clutter 
 

El terme clutter es refereix a els ecos no desitjats que rebem, aquest fet implica que els 

ecos no desitjats compliquen la detecció dels ecos desitjats. 

El clutter inclou ecos provinents de la terra, el mar, de fenòmens meteorològics com ara 

pluja, ocells , insectes... El clutter depèn clarament del que vulguem detectar amb el 

radar.   

 

 
Figura 9.1. Representació del senyal enviat per un radar i el senyal rebut pel blanc i el 

clutter 

 

Els ecos provinents del terra o del mar són exemples de clutter de superfície, mentre que 

el clutter de la pluja seria clutter de volum. La magnitud de eco rebuda de un clutter de 

superfície és proporcional a la area il·luminada pel radar.  

La secció recta radar del clutter per unitat de area (
o ) s‟utilitza per descriure el clutter 

de superfície:  

o c

c


 

  
eq. 9.1[19] 

c : secció recta radar que ocupa una area c  
o : secció recta radar normalitzada (NRCS) 

 

De forma similar, la secció recta radar de volum s‟utilitza per a caracteritzar el volum 

del clutter  i es defineix com: 

c

cV


 

 
eq. 9.2[19] 

c :secció recta radar del clutter que ocupa un volum Vc. 

 : Secció recta radar volumètrica. 

 

9.1-Clutter del mar 

 

L‟eco rebut pel mar (quan s‟observa amb un radar amb un angle d‟observació petit) 

generalment és menor que el rebut per la terra, normalment no sesten tant i és més 

uniforme que el clutter típic terrestre. 

Tot i així és difícil trobar una relació quantitativa entre els ecos rebuts del mar i els 

factors ambientals que condicionen l‟estat del mar. Això es degut a la variació de la 
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superfície. Tot hi així hi ha diversa informació sobre els ecos provinents del mar que 

ens permetran realitzar el radar. 

 

El eco del senyal dependrà de la forma de la superfície del mar. Els ecos s‟obtenen de 

les parts de la superfície del mar, les quals la seva mesura és comparables en mesura a 

la longitud d‟ona del senyal transmès. La mida o la rugositat del mar depèn del vent. 

Així el clutter marí depèn de la direcció on apunta la antena respecte la direcció del 

vent. 

El clutter marí pot variar per contaminats a l‟aigua com ara el petroli. També es creu 

que  la temperatura de l‟aigua relativa a la temperatura del aire pot produir canvis en el 

clutter.  

Les ones al mar sorgeixen gràcies al vent que passa sobre la superfície de l‟aigua i per 

tant les ones apareixen aleatòriament. 

L‟estat de la mar es mesura segons l‟alçada de les onades, la següent taula, realitzada 

per la Organització Meteorològica mundial, mostra aquesta mesura. Les condicions del 

mar poden ser descrites també per la escala Douglas, per la “Hydrographic Office scale” 

i per la escala Beaufort. Així que quan es descriu l‟estat del mar s‟ha de comprovar 

quina escala sesta utilitzat.  

 

Estat del Mar  Peus Metres Descripció 

0 0 0 En calma (vidriós, 

pla) 

1 0-1/3 0-0.1 En calma (rissat) 

2 1/3-2/3 0.1-0.5 Tranquil 

3 2-4 0.6-1.2 Lleu 

4 4-8 1.2-1.4 Moderat 

5 8-13 2.4-4.0 Aspre 

6 13-20 4.0-6.0 Molt aspre 

7 20-30 6.0-9.0 Fort 

8 30-40 9.0-14 Molt fort 

9 Més de 45 Més de 14 Extraordinàriament 

fort 

Figura 9.2. Taula de l‟organització meteorològica mundial que representa l‟estat de la 

mar 

 

Un cop el vent comença a bufar, el mar tarda un temps finit en créixer i assolir unes 

condicions d‟equilibri. Quan s‟arriba a aquest equilibri es coneix com un mar 

completament desenvolupat.  

 

La següent taula (figura 32) mostra l‟abast i la duració mínima per a que vents amb 

diferents velocitats donin com a resultat mars completament desenvolupats. Si aquestes 

condicions que permeten formar un mar totalment desenvolupat es mantenen 

persistentment aleshores es possible predir les característiques de les onades que es 

formaran (també representat a la figura 32). La figura 32 es bassa en mesures realitzades 

en estudis de camp, cosa que fa que l‟estimació sigui raonablement bona. Les onades 

més altes es poden estimar estadísticament però no es poden predir amb exactitud. 

En la figura 9.3 la v és la velocitat del vent, la H la alçada de l‟ona, la  L la longitud de 

l‟ona i la T el període de l‟ona.  



 
44 

 

 
Figura 9.3 Taula de valors de les característiques d‟un mar totalment desenvolupat per 

a diferents velocitats del vent [24] 

 

Si bé la alçada de les onades es pot aproximar de diverses maneres (modelització 

numèrica, estadística...) aquí hem tingut en compte l‟estudi empíric  

La següent gràfica (figura 9.4) ens mostra una taula amb la que es pot realitzar de forma 

senzilla. A la gràfica disposem de la velocitat del vent, de la duració i l‟abast a partir 

d‟aquests paràmetres es pot obtenir l‟alçada de les ones i el seu període.[24] 

 

 
Figura 9.4 Gràfica que permet saber l‟estat d‟un mar completament desenvolupat en 

funció de la velocitat del vent i el temps [24] 
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Un altre paràmetre d‟interès del mar que utilitzarem és la velocitat de les onades, aquest 

paràmetre es calcula amb la següent expressió: 

  

𝑣 =  
𝑔𝑇

2𝜋
 

eq. 9.3[24] 

On g :és la constant de gravitació universal ≈ 8,2m/s2 

T el període de l‟onada  

 

9.2-Valor mitja 
o de en funció de l’angle d’incidència 

 

La figura 9.5 mostra el clutter marí per a diverses fonts d‟emissió. El graf esta 

representat tenint en compte que el vent té una velocitat entre 10 i 20 kt o el que és el 

mateix entre 5,14 i 10,28m/s (que es pot considerar un estat de la mar de nivell 3, figura 
9.2, que és el valor més habitual).  

 
Figura 9.5 Valor mitja de RCS per a diferents fonts de radiació per a un mar de nivell 3 

[19]      

 

Les conclusions d‟aquesta gràfica són: 

-En valors d‟angle d‟observació elevats, a partir de 45º,el clutter del mar és independent 

de la polarització i la freqüència. 

-El clutter del mar és major en polarització vertical que amb la polarització horitzontal. 

Quan la velocitat del vent és elevada aquesta diferencia és menor. 

-El clutter del mar, emetent amb polarització vertical, és aproximadament independent a 

la freqüència.  

-Per a angles d‟observació petits, el clutter del mar observat amb polarització 

horitzontal disminueix a mesura que disminueix la freqüència. 

 

9.3-Efecte del vent en el clutter  
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El vent és el fenomen ambiental més important que determina la magnitud del clutter 

del mar. 

Amb angles d‟observació petits i a freqüències de microones, la resposta del mar és 

molt baixa quan el vent és inferior a una velocitat de 5 nusos o sigui 2,57m/s. 

Aquesta resposta augmenta ràpidament quan augmenta el vent és de entre 5 i 20 nusos o 

el que és el mateix 2,57 i 10,28m/s  i augmenta més a poc a poc quan els vents són 

elevats. A velocitats del vent molt altes l‟augment és petit amb l‟augment del vent. 

 

La figura 9.6 és una gràfica extreta experimentalment per John Daley del “Naval 

Research Laboratory Four-Frequency Airbone Radar”. Estan expressades emissions a 

altes freqüències i angles d‟incidència baixos amb un augment del vent. Quan l‟angle 

d‟incidència és de 90º i la velocitat del vent és zero o molt baixa, aleshores el mar és pla 

i un gran eco és dirigit cap al radar. Quan la superfície es va fent més rugosa el eco es 

reflectit en diferents direccions i per tant el  valor de 
o  disminueix.  

Amb angles d‟incidència menors d‟un grau és complicat obtenir una mesura numèrica 

de l‟efecte del vent en el clutter del mar, això es per la gran quantitat de factors que 

influeixen en el paràmetre com ara la ombra produïda per les pròpies onades, 

interferències, difracció... 

 

 

 
Figura 9.6 Valor mitja de  

RCS segons l‟angle d‟incidència i el tipus de font d‟emissió[19] 
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10-Disseny del RADAR 
 

El tipus de radar escollit per el disseny serà un radar d'ona continua amb modulació FM 

(CW-FM) triangular (figura 7.6).  

Aquest serà un radar monoestàtic, així utilitzarem una sola antena la qual farem girar 

per poder observar una zona de 150º. 

 

10.1- Polarització de l’antena 

 

Escollir la polarització de l‟antena va en funció de la freqüència del radar i de la 

velocitat del vent. Algun experiments han demostrat que no hi ha grans diferencies a 

l‟hora d‟utilitzar polarització vertical o horitzontal a l‟hora de detectar taques de petroli 

al mar; tot hi així la polarització vertical sembla ser la més adequada sobretot quan hi ha 

fort vent.[31] 

 

10.2-Càlcul de la distancia cega 

 

Aquest paràmetre el calcularem tenint en compte les especificacions de l‟antena que em 

dissenyat al tema 3. 

L‟ample de feix que ens ofereix la nostra antena és: 

 

∆𝑓𝑒𝑖𝑥−3𝑑𝑏 =
𝜋

4
𝑟𝑎𝑑 

eq. 10.1 

L'ample de feix de l'antena és equivalent a la 𝜃𝑜    

 

θoh =
π

4
𝑟𝑎𝑑 

eq. 10.2 

El valor de la directivitat és el valor extret de l‟antena: 

 

D = 2347,46w 
eq. 10.3 

Amb l‟expressió 5.8 

 

D =
4π

θoh · θov
→ θov = 6,81 · 10−3 → 0,3905o  

eq. 10.4 

 

Sabent 𝜃𝑜𝑣  sabem l‟angle de cada extrem del feix del nostre radar respecte la vertical 
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Figura 10.1 Representació de la geometria causada pel feix de l‟antena 

 

L'angle del extrem de feix més pròxim a terra l'obtenim restant la 𝜃𝑜  a l'angle central: 

 

 

88o − 0,19526o = 87,804o  
eq. 10.6 

 

Aquest extrem de feix formarà un triangle amb el mar i la alçada del Radar, i així 

aplicarem la regle trigonomètrica que diu que la suma d'angles d'un triangle és igual a 

180º per obtenir el valor de l'angle que ens manca per saber (β) 

 

β = 180o −  87,804o + 90o = 2,195o  
eq. 10.7 

Ara sabent tots els angles calculant la tg de β podrem obtenir la distancia  𝑥1 

 

tg2,195o =
174,6

x1
 

eq. 10.8 

𝑥1 = 4154,788𝑚 
eq. 10.9 

 

Ara realitzarem es mateixos càlculs però en l'extrem de feix més pròxim al mar. Primer 

obtindrem l'angle de l'extrem de feix sumant 𝜃𝑜  a l'angle central: 
 

88o + 0,19526o = 88,195o  
eq. 10.10 

 

Aquest extrem de feix formarà un triangle amb el mar i la alçada del Radar, i així 

aplicarem la regle trigonomètrica que diu que la suma d'angles d'un triangle és igual a 

180º graus per obtenir el valor de l'angle que ens manca per saber (γ). 

 

γ = 180o −  88,195o + 90o = 1,804o  
eq. 10.11 

 

Ara sabent els angles, calculant la tangent de γ podrem obtenir la distancia 𝑥2 
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tg1,804o =
174,6

x2
 

eq. 10.12 

x2 = 5541,2619m 
eq. 10.13 

 
Restant les dos distancies sabrem la distancia que el nostre radar il·luminarà sobre el 

mar. 

x2 − x1 = 1386,47m 
eq. 10.14 

10.3-Disseny general del radar 

 

Definirem que volem una resolució de 15m o sigui que diferenciarem les taques de 

petroli distanciades 15m. 

∆R = 15 
eq. 10.15 

D‟aquí obtindrem la resolució freqüencial (eq.7.18): 

 

∆F =
c

2 · 15
= 10MHz 

eq. 10.16 

 

Per saber la freqüència superior i inferior del banc de filtres (en cas d‟utilitzar-ne): 

 

tm = 2 · 10−3s 
eq. 10.17 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 4154,788𝑚 
eq. 10.18 

𝑅𝑚à𝑥 = 5541,261𝑚 
eq. 10.19 

Càlcul de la freqüència central inferior 

 

𝑓𝑐𝑖𝑛𝑓 =
∆𝐹

𝑡𝑚

4 · 𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑐
= 8,30957 · 105 

eq. 10.20 

Càlcul de la freqüència central superior 

 

𝑓𝑐𝑠𝑢𝑝 =
∆𝐹

𝑡𝑚

4 · 𝑅𝑚à𝑥

𝑐
= 1,10825 · 106 

eq. 10.21 

 

𝑓𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟 =
4 · ∆𝐹

𝑐 · 𝑡𝑚
 𝑅𝑚à𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛  = 2,77294 · 105 

eq. 10.22 

 

 

Ample de Banda: 
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4·
· 1000

·

F
B R Hz

c tm


  

 
eq. 10.23 

Nombre de filtres 

 

Obtindrem el nombre de filtres per poder filtrar el senyal 

 

𝑁 =
𝑓𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟

𝐵
= 277,2947 → 278 

eq. 10.24 

Freqüència central del primer filtre 

 

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡 =
4∆𝐹

𝑐·𝑡𝑚
· 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 2,777219333 · 105Hz

 
eq. 10.25 

i=1𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 = 𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡 + 𝐵 · 𝑖 = 2,787219333 · 105Hz 

eq. 10.26 

Càlcul de σ: 

4
oh rad


 

 
eq. 10.27 

Obtenim el valor de 
o en el mar de la figura 35  

32 0,0006309573o db   
eq. 10.28 

Calcularem la superfície il·luminada pel radar 

 

𝑆𝑖 =
𝑅𝜍𝑜𝑣

𝑠𝑖𝑛𝜃
· 𝑅𝜍𝑜𝑣 = 2046,9 · 57,50991 = 117717,0421𝑚 

eq. 10.29 

Calculem el valor de RCS del mar il·luminat per l‟antena. 

 

𝜍 = 𝜍𝑜 · 𝑆𝑖 = 74,27442705 
eq. 10.30 

10.4-Càlcul de la potencia transmesa  

 

R és la distancia màxima : 5000m 

K constant de Boltzman :1,38 · 10−23 

To  temperatura estàndard 290k 
B ample de banda 

Fs  =4db  

L=6db 

S/N relació senyal soroll 

λ longitud d‟ona 

G=2347.466353 

 

σ secció recta radar del mar 

 

Aquesta és la potencia transmesa: 
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𝑃𝑡 =
𝑅4(4𝜋)3 · 𝐾 · 𝑇𝑜 · 2𝐵 · 𝐹𝑠 · 𝐿 · 𝑆/𝑁

𝜍 · 𝜆2 · 𝐺2
= 0,006902733977𝑊 

eq. 10.21 

10.5-Càlcul de la potencia rebuda  

 

En el cas de que en la superfície il·luminada pel radar només hi hagués aigua:  

 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑡 · 𝐺2 · 𝜆2 · 𝜍

(4𝜋)3 · 𝑅4
= 2,531087039 · 10−15𝑤 

eq. 10.22 

En el cas del petroli el eco es redueix entre 5 i 10 db [38] 

 

 

𝑃𝑟𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 = 10 · log 𝑃𝑟 − 5 = −150.9669292𝑑𝑏𝑊 

eq. 10.23 

 

𝑃𝑟𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 = 10 · log 𝑃𝑟 − 10 = −155.9669292𝑑𝑏𝑊 

eq. 10.24 

 

Per tant la potencia rebuda del nostre blanc, el petroli, estarà entre els valors                    

-150,9669292dbW i -155.9669292dbW (-120,9669292dbm i -125,9669292dbm) 
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11-Duplexor 
 

Un radar pot compartir una antena amb el transmissor i el receptor utilitzant un 

dispositiu anomenat duplexor. El duplexor permet emetre i rebre senyal simultàniament. 

 En transmissió el duplexor té de protegir el receptor de possibles danys o de que es 

pogués cremar i en recepció té de permetre que el senyal de eco rebut es dirigeixi al 

receptor i no al transmissor. 

A més a més té de realitzar aquestes connexions ràpidament en microsegons o 

nanosegons i amb el mínim de pèrdues. 

Per aplicacions de gran potencia el duplexor és un dispositiu de descàrrega de gas 

anomenat connector TR (transmissió - recepció). 

No sempre el duplexor es capaç de protegir el receptor. Per això a més del dispositiu de 

descarrega de gas TR s‟afegeix uns limitadors que són un diode o una ferrita. A més 

aquests limitadors o protectors del receptor aporten una protecció contra radiacions 

d‟altres radars o sistemes que podrien entrar per l‟antena amb menys energia de la 

necessària per activar el duplexor, però amb un nivell de potencia més elevada que la 

que és segura per al receptor. 

 

11.1-Duplexor balancejat 

 

El duplexor balancejat es basa en (short slot hybrid junction) una junta hibrida ranurada 

curta que consisteix en dos seccions de guia de ones ensamblades per una de les seves 

parets amb una ranura de dimensions reduïdes dins la paret comuna per proporcionar la 

unió entre les dos. 

Dos tubs de TR son utilitzats en cada secció de la guia de ones. 

En la condició de transmissió (figura 37a) la potencia es dividida per igual en cada línia 

d‟ones gracies a la primera junta hibrida (a la esquerra). Les dos descarregues de gas al 

tub TR paren i reflecteixen la potencia incident cap a l‟antena.  

La junta hibrida ranurada té la propietat de que en cada moment la energia passa a 

traves de la ranura a totes direccions. A més de la atenuació que creen els tubs TR la 

junta hibrida afegeix una atenuació addicional de entre 20 i 30 db. 

En recepció el tub TR no s‟activa i per tant els senyals de l‟eco rebuts passen a través 

del duplexor i es dirigeixen cap al receptor figura (figura 37b). 

 

 
Figura 11.1 Representació d‟un duplexor [10] 

11.2-Duplexors d’estat sòlid 
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Sempre hi ha el desig de substituir el duplexor amb descarregador de gas per un 

duplexor d‟estat sòlid per així aconseguir un temps de vida major, un temps de 

recuperació menor i un element més versàtil. Encara que es desitja la utilització 

d‟elements passius aquest sistema esta limitat en potencia. Les pèrdues baixes i 

l‟obtenció de una potencia alta sobte amb circuits actius. Els quals es connecten a un 

diode sincronitzats amb el transmissor. 

En general els díodes que poden suportar potencies altes tindran temps de recuperació 

més grans i tendeixen a tenir potencies de sortida grans. Així podrà ser que requereixin 

etapes addicionals com limitadors que incrementaran les pèrdues i augmentarà el cost. 
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12-Factors que condicionen el disseny 
 

12.1-Detecció amb soroll 

 

Un radar detecta l‟eco reflectit per la presencia d‟un blanc i extreu informació d‟aquest. 

 

La habilitat del receptor d‟un radar per detectar una senyal d‟eco clara esta limitada pel 

soroll, el qual sempre esta present i ocupa el mateix espectre freqüencial que el senyal. 

La detecció d‟un senyal es basa en establir un nivell de Threshold a la sortida del 

receptor.  

D‟aquesta manera si el nivell de sortida esta per sobre del nivell de Threshold es pot dir 

que hi ha un blanc, en canvi si el nivell de sortida no té una amplitud suficient per 

superar el nivell de Threshold es considerarà que no hi ha blanc i que el senyal rebut és 

soroll. 

 
Figura 12.1 representació del senyal rebut per un radar respecte el nivell de threshold 

[10] 

 

La figura 38 representa la sortida d‟un receptor radar en funció del temps. La fluctuació 

de la sortida és degut a la naturalesa aleatòria del soroll rebut.  

La senyal de sortida en cas de contenir només soroll no ha de superar el nivell de 

Threshold si aquest esta situat adequadament. Si el nivell de Threshold és massa petit o 

rebem un soroll de gran amplitud aleshores el senyal superarà el nivell de Threshold  i 

es considerarà erròniament que s‟ha detectat un blanc. Això rep el nom de falsa alarma. 

A la figura 38 podem apreciar 3 punts (A,B,C).  

El punt A supera clarament el nivell de Threshold així que es considera un blanc. 

El soroll que acompanya a la senyal del punt B s‟afegeix a la senyal detectada així la 

suma de senyal i soroll fan que superi el nivell de Threshold i es consideri que hi ha un 

blanc. 

En el cas del punt C el senyal amb el soroll no creua el nivell de Threshold i per tant és 

una detecció perduda i no es detecta cap blanc. 

 

12.2-Soroll en el receptor  

 

En freqüències de microones el soroll amb el qual la senyal de eco del blanc competeix 

constantment normalment es generat pel propi receptor. En el cas hipotètic de que en el 

radar no hi hagués soroll extern i que el receptor fos perfecte i tampoc generes soroll; 

seguiria havent-hi soroll tèrmic o soroll de Johnson.  
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Ell soroll tèrmic és degut a una pertorbació de caràcter aleatori que apareix de forma 

natural en els conductors degut a l‟agitació dels electrons. Aquesta agitació o sigui una 

energia cinètica depèn de la temperatura a la que es troba el material que farà que sigui 

més important com major sigui la temperatura.  

Aquestes pertorbacions causen una variació aleatòria de la tensió en el conductor fet que 

pot  provocar mesures errònies o inexactes si el senyal a mesurar no és molt més potent 

que el soroll. Com tot senyal aleatori, el soroll pot ser caracteritzat segons la seva 

potencia, la seva mitjana i la seva distribució freqüencial. El soroll tèrmic es considera 

de mitja nul·la i de distribució gaussiana. També es considera que a partir de pocs 

quilohertz, l‟espectre del senyal de soroll és pràcticament pla, és a dir que la contribució 

a la potència total és igual per a qualsevol freqüència. Aquesta consideració fa que la 

potència de soroll depengui proporcionalment del l‟ampla de banda del sistema.  

 

 

Per tant és directament proporcional al ample de banda i a la temperatura absoluta de les 

porcions òhmiques del circuit de entrada. 

La potencia del soroll (watts) que es genera en l‟entrada del receptor amb un ample de 

banda Bn (en Hertz) i amb una temperatura T en graus Kelvin és igual a: 

Potencia de soroll 

 

𝑃𝑛 = 𝐾𝑇𝐵𝑛 
eq. 12.1[23][10] 

K: constant de Boltzman 

Per a Radars amb receptors superheterodins, l‟ample de banda del receptor és 

aproximadament com la freqüència intermitja. S‟ha de prendre precaució a l‟hora de 

prendre el valor del ample de banda del receptor ja que és el corresponent als 3db 

(l‟utilitza‟t típicament en electrònica). L‟ample de banda del soroll és  : 

 

𝐵𝑛 =
  𝐻(𝑓) 2∞

0

 𝐻(𝑓0) 2
 

eq. 12.2[10] 

(f): resposta freqüencial del amplificador (filtre adaptat) FI 

𝑓0 : frequencia de màxima resposta (succeeix en la banda intermitja) 
El ample de banda del soroll Bn és el equivalent a un filtre rectangular amb la sortida 

corresponent al soroll és igual al filtre amb resposta H(f). 

L‟ample de banda en 3db no sol variar massa l‟ample de banda. Per tant l‟ample de 

banda a 3db pot ser utilitzat en alguns casos com una aproximació del ample de banda 

del soroll. 

 

12.3-Relació senyal soroll (SNR o S/N) 

 

La SNR (Siganal to Noise Ratio) es defineix com la relació entre la potencia del senyal 

d‟interès i la potència de soroll tèrmic en l‟ample de banda del sistema de comunicació. 

En moltes altres situacions, la SNR també es referix a la relació del nivell  de senyal 

respecte de totes les fonts de soroll que es considerin en el sistema 

 

𝑆/𝑁(𝑑𝑏) = 10log(
𝑃𝑠

𝑃𝑁
) 
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eq. 12.3[23] 

En el cas del radar prenem el senyal retornat per un blanc com a senyal útil i així la 

expressió de la relació senyal soroll queda: 

 

𝑆

𝑁
=

𝑃𝑟

𝑁𝑜
=

𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟𝜍𝜆2

(4𝜋)3𝑅4𝑘𝑇𝑠𝐵𝑛
 

eq. 12.4[10] 

12.4-Factor de soroll 

 

La potencia del soroll en els receptors és major que el soroll tèrmic. La mesura del 

soroll en la sortida del receptor comparada amb la mesurada en la sortida d‟un receptor 

ideal es denomina factor de soroll i es defineix com: 

 

𝐹𝑛 =
𝑁𝑜

𝑘 · 𝑇𝑜 · 𝐵𝑛 · 𝐺𝑎
=

𝑠𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

𝑠𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

eq. 12.5[19] 

𝑁𝑜 : soroll a la sortida del receptor 

𝐺𝑎 :Guany disponible 

La 𝐺𝑎  és la relació entre la senyal de entrada (Si) i el senyal de sortida (So). 

El soroll d‟entrada (Ni) en un receptor ideal és igual a 𝑘 · 𝑡𝑜 · 𝐵𝑛 . 

Per tant la equació 12.5 es pot reescriure de la següent manera: 

 

𝐹𝑛 =
𝑆𝑖/𝑁𝑖

𝑆𝑜/𝑁𝑜
 

eq. 12.6[23] 

Reagrupant la equació12.6 obtenim la següent expressió: 

 

𝑆𝑖 =
𝑘 · 𝑇𝑜 · 𝐵 · 𝐹𝑛 · 𝑆𝑜

𝑁𝑜
 

eq. 12.7[19] 

Si la mínima senyal detectable (𝑆𝑚𝑖𝑛 ) és un valor de 𝑆𝑖  corresponent a la minima relació 
senyal-soroll detectable en la sortida del IF, aleshores: 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝑘 · 𝑇𝑜 · 𝐵 · (
𝑆𝑜

𝑁𝑜
)𝑚𝑖𝑛  

eq. 12.8[19] 

12.5-Fórmula de Friss 

 

Un cop conegut el factor de soroll de tots els elements d‟una cadena, es pot considerar 

aquesta com un dispositiu nou amb un factor de soroll propi. Segons la fórmula de Friss 

aquest factor de soroll global es pot derivar dels factors de soroll dels dispositius que el 

configuren. 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹1 +
𝐹2 − 1

𝐺1
+

𝐹3 − 1

𝐺1𝐺2
+ ⋯ +

𝐹𝑛 − 1

𝐺1𝐺2 …𝐺𝑛−1
 

eq. 12.9 

On s‟ha tingut en compte que l‟ample de banda més petit és l‟últim element de la 

cadena. A l‟expressió s‟observa com n‟és d‟important tenir un dispositiu de baix soroll 

al principi de la cadena i un guany elevat per eliminar posteriors contribucions al factor 

de soroll 
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12.6-Funcions de densitat de probabilitat 

 

El soroll és un fenomen aleatori així que la detecció de senyals amb presencia de soroll 

és també un fenomen aleatori i per tat té de ser descrit per termes de probabilitat. 

El rang de probabilitat esta entre 0 i 1 (on un succés completament cert és 1 i un succés 

impossible té una probabilitat e 0). Les funcions continues com ara el soroll s‟expressen 

mitjançant Funcions de densitat de probabilitat (pdf). 

 

0

( _ _ _ _ _ _ )
( ) lim lim

_ _ _x
N

A

N

N Nombre de valors entre X en x x
x

N Nombre total de valors N


 
 

 
 

  
eq. 12.10[19] 

On: 

-Es considera que x representa el valor de un procés aleatori com ara el voltatge o la 

corrent del soroll 

-S‟imagina cada valor de x per definir un punt en el eix vertical corresponent a la 

distancia a un punt fix. 

-Es divideix la línia del eix vertical en segments petits de longitud x i es conta el 

nombre de cops que x decau a cada interval. 

 

La funció de densitat d probabilitat, per definició és sempre positiva. La integral de una 

pdf en tots els valors de x té de ser igual a la unitat. 

  

Tot seguit estudiarem dos exemples de funcions de probabilitat: 

 

12.6.1-La funció de densitat de probabilitat Gaussiana  

 

La funció de densitat de probabilitat Gaussiana és important en la teoria de detecció de 

fonts de soroll , incloent el soroll tèrmic de un receptor. També la representació 

gaussiana és sovint la més adequada matemàticament ja que la seva utilització és 

senzilla. 

La pdf Gaussiana és:  
2

2

( )

2

2

1
( )

2

ox x

x










 
eq. 12.11[19] 

 

La funció integra una funció exponencial que s‟ha d‟ajustar per complir la condició 

normalitzada: 
 

La densitat de probabilitat de la suma de totes les variables aleatòries independents, 

s‟aproxima a la Funció de Probabilitat Gaussiana; això és possible gracies al teorema 

del límit central. El teorema del límit central ens diu que si x representa la suma de N 

variables aleatòries independents i si cada component fa una petita contribució a la 

suma, la funció de distribució acumulada CDF de x s‟aproxima a una funció de 

distribució acumulada Gaussiana quan N tendeix a infinit.  

Exemple de pdf gaussiana:  
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Figura 12.2 Representació d‟una funció gaussiana 

 

12.6.2-Funció de densitat de probabilitat Rayleigh 

 

La funció de densitat de probabilitat de Rayleigh té un interès especial per als sistemes 

radar. Aquesta funció descriu el soroll que es produeix a l‟evolvent del filtre de banda 

estreta (per exemple el filtre FI en el receptor superheterodí) i també descriu les 

fluctuacions de la secció recta radar RCS per a blancs complexes. La funció Rayleigh 

és:  
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eq. 12.12[19] 

x:voltatge 
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Si substituïm
2x per w, que representa potencia en lloc de voltatge, obtenim la següent 

equació: 
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eq. 12.13[19] 

 

𝜌 𝑣 =
𝑣

𝜍𝑛
2
𝑒

−𝑣2

2𝜍𝑛
2
 

eq. 12.14[10] 

On v és tensió i 𝜍𝑛
2és la potencia de soroll. 

 

Seguidament es representa un exemple de una PDF de Rayleigh: 
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Figura 12.3 Representació d„una funció Rayleigh [10] 

 

12.7-Probabilitat de detecció i falsa alarma 

 

El punt B de la figura 38 esta al límit de la tensió Threshold i es possible  que sigui una 
falsa alarma. Per aquest motiu, hi ha diverses maneres de perfeccionar el sistema radar 

en les que ens apareixen les probabilitats de detecció i falsa alarma. 

 

Per trobar aquestes probabilitats cal aplicar les equacions de funció de densitat de 

probabilitat. 

 

Funció de probabilitat Gaussiana:  

𝜌 𝑣 = (
1

 2𝜋𝜓𝑜

)
−𝑣2

2𝜓𝑜  

eq. 12.15[19] 

𝜌(𝑣): probabilitat de trobar voltatge del soroll entre els valors v i v+ dv 
Ψo: variància  

 

12.7.1-Probabilitat de falsa alarma (Pfa) 

 

En el cas de que el soroll passi el nivell de Threshold el sistema considerarà un blanc 

que realment no ho és. Això és una falsa alarma.  

 
Figura 12.4 Representació d‟un detector d‟envoltant 

 

Si el soroll Gaussià passa pel detector d‟envoltant la funció  de densitat de probabilitat 

de la envoltant R apareix com una PDF Rayleigh. 
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𝜌 𝑣 = (
𝑅

 2𝜋𝜓𝑜

)
−𝑅2

2𝜓𝑜  

eq. 12.16 

 
Figura 12.5 Representació de la funció Rayleigh i la zona de falsa alarma [10] 

 

La probabilitat de falsa alarma és la area per sota la funció de densitat de probabilitat a 

la dreta de Vt. 

La probabilitat de falsa alarma es calcula: 

 

𝑃𝑓𝑎 =   
r

σn
2
 
−

r2

2σn
2

∞

Vt

𝑑𝑅 = 𝑒
−

Vt
2

2σn
2
 

eq. 12.17[19] 

 

La següent gràfica ens mostra la probabilitat de falsa alarma respecte el valor del nivell 

de Threshold. 

 
Figura 12.6. Representació de la probabilitat de falsa alarma respecte el valor de nivell 

de Threshold [10] 

 

La probabilitat de falsa alarma també pot ser representada com la divisió entre el temps 

en que e supera el nivell de Threshold i el temps total d‟observació. 

 

𝑃𝑓𝑎 =
Temps en que s′ha creuat el nivell de Threshold 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 el nivell de Threshold podia haver sigut creuat
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eq. 12.18 

 
Figura 12.7 Senyal rebut per un radar respecte el nivell de thereshold i els temps[10] 

 

𝑃𝑓𝑎 =
 𝑡𝑛𝑛

 𝑇𝑛𝑛
=

 𝑡𝑛 

 𝑇𝑛 
≈

1/𝐵𝑛

𝑇𝑓𝑎
 

eq. 12.19[10] 

On 𝑇𝑓𝑎  és el temps de falsa alarma a lapractica tan interessant com 𝑃𝑓𝑎 . 

 

12.7.2-Probabilitat de detecció  

 

Hi ha un blanc present, la probabilitat de detectar aquest blanc és donada per l‟àrea 

situada per sota de la funció de densitat de probabilitat a la dreta de Vt. 

 
Figura 12.8 Representació de la zona de probabilitat de detecció [10] 

 

La probabilitat de detectar un senyal es la mateixa probabilitat de que la envoltant 

sobrepassi el nivell de threshold (vt) així doncs la probabilitat de detecció és: 

 

𝑃𝐷 = 𝑒
−𝑣𝑡

2(𝜍𝑛
2+𝑆) = 𝑒

−𝑣𝑡
2(𝑁+𝑆) 

eq. 12.20 

 

 

L‟equació que relaciona la probabilitat de falsa alarma i la probabilitat de detecció és: 

 

𝑃𝑓𝑎 = 𝑃𝑑
(1+𝑆/𝑁) 

eq. 12.21 
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 12.8-Distorsió, punt d’intercepció i punt de compressió 

 

En el disseny de sistemes de comunicació, habitualment, s‟utilitzen elements no lineals 

com ara detectors, mescladors...Un dispositiu no lineal afegeix noves components 

espectrals a la sortida degut a la seva resposta no lineal entre l‟entrada i la sortida. 

Aquestes noves components poden provocar interferències a altres sistemes o al propi, 

la transfinalització de la cadena o la distorsió del senyal generat. 

 

12.8.1-Distorsió  

 

Un dispositiu, com ara un amplificador, pot treballar en la seva zona lineal, i per tant el 

senyal de sortida és proporcional al senyal d‟entrada. Però un amplificador real no 

amplifica per igual sigui quin sigui el senyal d‟entrada perquè arriba un punt en que el 

dispositiu entra en saturació. En la zona de saturació el dispositiu no amplificarà per 

igual tot el senyal i per tant distorsionarà el senyal resultant. La corba entrada sortida 

d‟un dispositiu real pot ser aproximada per la corresponent sèrie de Taylor. 

 

 
Figura 12.9 Representació d‟un element lineal i la seva representació en sèrie de taylor 

 

Habitualment es prenen dos models de distorsió: el de llei quadràtica (on 𝑎3 = 0) o els 

de llei cúbica (on 𝑎2 = 0) els altres termes de la serie de Taylor es consideren 
despreciables. Aquests dos tipus de resposta provoquen dos tipus de distorsió: 

 

12.8.2-Distorsió harmònica 

 

Sorgeix per la pròpia no linealitat del dispositiu quan a l‟entrada només hi ha una 

component freqüencial. A la sortida s‟obtenen harmònics de diferent ordre depenent de 

la llei de distorsió escollida per a modelar el dispositiu. A altes freqüències els 

harmònics apareixen en bandes molt allunyades i per tant el perill esta en que aquest 

harmònics poden interferir altres sistemes que treballin a aquestes freqüències. 

 

 

 

12.8.3-Distorsió d’intermodulació 

 

Consisteix en l‟aparició de més components espectrals degut a dos o més components 

espectrals a l‟entada. La distorsió provoca una “mescla de freqüències” que provoca 
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l‟aparició de senyals anomenats productes d‟intermodulació. Aquests productes 

d‟intermodulació poden causar problemes en el cas d‟estar pròxims al senyal útil. 

El punt d’intercepció és el nivell de potencia d‟entrada que fa que el producte 

d‟intermodulació d‟aquell ordre tingui la mateixa potència a la sortida que el senyal 

d‟entrada. Així és defineix la potencia d‟entrada límit en que el senyal d‟interès és més 

potent que el seu producte d‟intermodulació. 

 

Un dispositiu lineal real té un marge en que es pot considerar lineal. El límit del marge 

lineal el marca el punt de compressió a 1dB. El punt de compressió a 1dB és el nivell 

de senyal que cal tenir a l‟entrada per tal que la sortida estigui a 1dB per sota de la 

sortida que hi hauria si el dispositiu fos idealment lineal. 

Aquest valor indica que per a potències d‟entrada més grans la sortida no es veurà 

amplificada linealment i hi haurà el que s‟anomena una compressió en el guany. 

 

La senyal d‟entrada en la majoria dels casos té múltiples components freqüencials, això 

crea la necessitat de definir els factors d‟intermodulació de segon i tercer ordre. 

El punt d’intercepció de tercer ordre es el punt on el producte d‟intermodulació de 

tercer ordre interceptarà la component fonamental del circuit ideal (perfectament lineal). 

Habitualment aquest punt es troba fora de la zona de treball del dispositiu. El IP3 

normalment es troba per sobre del punt de compressió a 1db.[33] 

 
Figura 12.10 Representació de P1db i IP3 [34] 

12.9-Jitter  

 

Les petites variacions de freqüència en senyals periòdics poden causar problemes en el 

rendiment dels sistemes de comunicació. Aquestes variacions s‟anomenen jitter.  A 

mesura que es va augmentant la freqüència de treball les fluctuacions van augmentant i 

van adquirint major importància ja que representen una porció més gran respecte el 

període del senyal. 

Més concretament el jitter consisteix en la variació del temps de pas per zero d‟un 

senyal periòdic deguda a diverses causes com ara el soroll produït per l‟oscil·lador, 

sorolls en la tensió de polarització... 

Aquests factors fan que el jitter sigui  aleatori i per tant ha de ser caracteritzat 

estadísticament. 

Podem trobar diferents tipus de jitter: 
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Jitter absolut: es tracta d‟observar les variacions acumulades del període del senyal 

respecte el nominal durant un de temps “llarg”. 

 

𝜍𝑎𝑐  𝑡 = 𝑁𝜏𝑎𝑣𝑔  =  𝜏𝑛 − 𝜏𝑎𝑣𝑔

𝑁

𝑛=1

 

eq. 12.22[16] 

 

Aquest valor depèn del temps d‟observació i acumula la variació respecte el període 

mig o nominal. 

 

Jitter rms o cicle a cicle: Aquest és el tipus de jitter més conegut i es calcula de la 

següent manera: 

𝜍2
𝑟𝑚𝑠 = lim

𝑁→∞
(

1

𝑁
 (𝜏𝑛 − 𝜏𝑎𝑣𝑔 )2

𝑁

𝑛=1

) 

eq. 12.23[16] 

O sigui que és el jitter d‟un període d‟un senyal 
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13-Transmissor 
 

Un enginyer de disseny de radars desitja que el transmissor proporcioni suficient 

energia per poder detectar els blancs, que es pugui modular fàcilment el senyal, que es 

pugui aconseguir fàcilment la forma d‟ona desitjada, que generi un senyal estable per 

poder realitzar el processat de senyal doppler sense que el soroll del transmissor 

emmascari el senyal rebut, proveir el ample de banda de senyal necessari, tenir una alta 

eficiència, que sigui fàcil de mantenir, que tingui una durada de vida llarga, que es 

pugui utilitzar amb el mínim personal, que tingui unes dimensions i un pes adequats per 

a la aplicació i que tingui un cost que es pugui comprar. Per tant el compromís entre 

aquestes especificacions es necessari. 

 

Els transmissors de radar es basen en qualsevol amplificador de potencia, com ara un 

Klystron, o un oscil·lador de potencia com ara un magnetró. 

Els marges d‟eficiència de les fonts d‟energia RF (radio freqüència) van entre el 10 i el 

60%. Aquest valor és el de eficiència de conversió que es defineix com el quocient entre 

la sortida  la entrada. 

Un a altre mesura és la mesura de la eficiència del sistema de transmissió, que es 

defineix com el quocient entre la energia RF disponible del transmissor entre la energia 

total necessària per fer funcionar el transmissor. 

Així per exemple si el valor de l‟eficiència de conversió val un 40 o 50 % la eficiència 

del sistema de transmissió valdrà un 20  o 25 %. [19] 

 

13.1-Fonts d’energia de RF 

 

13.1.1-Klystron 

  

Aquest és un excel·lent tub radar quan es possible utilitzar-lo. Té un elevat guany i una 

bona eficiència, a més a més és capaç de realitzar un promig i un màxim més elevats 

que la majoria de les fonts. 

Pot tenir un gran ample de banda quan la potencia és gran, té un temps de vida llarg, un 

baix soroll i una bona estabilitat per a realitzar el processat Doppler. Quan és generen 

nivells màxims d‟energia es necessari un voltatge elevat i un blindatge. 

Alguns dels transmissors de radar de més alta potencia utilitzen el klystron.  

A la figura 48 podem veure el càtode situat a l‟extrem esquerra,el qual és la font dels 

electrons.  

La freqüència del Klystron depèn de les cavitats ressonants. Quan totes les cavitats 

estan sintonitzades a la mateixa freqüència, el guany és gran però l‟ample de banda és 

estret, Per maximitzar la eficiència del klystron es sintonitza la penúltima cavitat a una 

freqüència més elevada.   

Un exemple de klystron és el VA-87 utilitzat en la vigilància aèria i es pot trobar a 

molts aeroports. Esta format per sis cavitats sintonitzables entre 2.7 i 2.9 GHz ( la banda 

de freqüència reservada al transit aeri). Els pics de potencia van de 0,5 a 2MW i la 

potencia mitjana entre 0.5 i 3.5KW, amb un guany de 50db i un 45% de eficiència.  

I té una vida de funcionament de 72.000 hores. 
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Figura 13.1 Esquema d‟un klystron [10] 

 

13.1.2-Tub de ones viatgeres (Traveling Wave Tub, TWT) 

 

Té un nivell d‟energia lleugerament menor, lleugerament menys guany i una eficiència 

menor que el Klystron. 

Però és capaç de tenir un gran ample de banda especialment a nivells d‟energia 

modestos. A nivells d‟energia elevats l‟ample de banda del TWT és menor que el ample 

de banda que és capaç d‟assolir per a nivells més baixos, però tot hi això l‟ample de 

bada segueix sent relativament gran. 

El Klystron i el TWT van ser inventats en diferents llocs del món i en diferent temps 

però el seu funcionament és similar. 

Un exemple d‟aplicació és el radar militar “Cobra Dane”  un radar que utilitza un TWT  

el 93 QKW-1723 el qual té un pic de potencia de 175kW i una potencia mitjana de 

10.5kW i opera entre dels 1175 als 1375MHz. 

 

 
Figura 13.2 representació d‟un tub d‟ones viatgeres TWT [19] 

 

13.1.3-Hybrid Klystrons 

 

Aquests són semblants al klystron però amb una o més cavitats ressonants semblant a 

les que s‟utilitzen en els sistemes TWT. Són variacions del klystron. 

Hi ha tres possibles versions: Twystrom , extended interaction Klystron (Klystron extés 

de interacció) i el clustered cavity Klystron(Klystron de cavitat “dividida” ).  Els amples 

de banda poden ser del 15 al 20 % o més. Estended interaction klystron ha estat utilitzat 

per a transmissors de potencia d‟ones mil·limètriques. 
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Figura 13.3 representació d‟un hybrid klystron [19] 

 

13.1.4-Solid-state transistor Amplifiers (transistor d’estat sòlid amplificadors) 

 

Aquest tipus de fonts són capaces de tenir un ample de banda major que la majoria de la 

resta de fonts de potencia de RF. 

Poden operar a voltatges baixos de desenes de volts, són senzills de mantenir i tenen 

una llarga duració. Subministren energies baixes d‟aquesta manera un gran nombre de 

dispositius individuals té de ser combinat per generar suficient energia per la majoria 

d‟aplicacions radar. Per una eficiència correcte, haurien d‟operar en elevats cicles de 

treball, cosa que requereix que han de generar llargs polsos i utilitzar compressió de 

polsos. 

A més tenen un  baix soroll i una bona estabilitat. 

Poden ser utilitzats de quatre maneres: com a transmissor de potencies baixes, per a 

transmissor de potencies altes, amb diversos mòduls distribuïts en un array planar(per 

exemple un radar 3D) i en obertures actives. 

 

Baixa potencia: S‟utilitza en radars en que es vol transmetre poca potencia i un cicle de 

treball alt o una ona continua (CW). Alguns exemples d‟aplicació són el radar CW-FM 

altímetre i el radar velocímetre (com el que utilitza la policia en carretera) 

 

Alta potencia: Una gran quantitat de transistors són combinats per poder generar una 

sortida per alimentar una antena. Un exemple és la utilització en el transit aeri, en el 

radar primari de detecció (PSR), de banda L que es pot trobar als aeroports de Canada. 

 

Mòduls distribuïts en un array planar: S‟utilitza un transmissor per alimentar cada 

element d‟un array d‟antenes o per alimentar una branca. 

 

Obertures actives, array dirigit electrònicament per la fase: Un exemple d‟aplicació seria 

el AN/FPS-115 un radar UHF que s‟utilitza per detectar el llançament de míssils des de 

el mar. 
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13.1.5-Magnetró 

 

 El magnetró en general és menor en dimensions i utilitza voltatges menors que el 

Klystron; però la mitjana d‟energia és limitada i té unes característiques de soroll i 

estabilitat una mica pobres. Aquestes restriccions capaciten al magnetró a cancel·lar el 

clutter quan s‟utilitza un radar MTI. 

El magnetró és la única font d‟alta potencia que és un oscil·lador. És un dispositiu cros-

field. El seu format compacte i la seva eficiència a freqüències de microones ha permès 

ser menors i posar facilitats a la hora de ser aerotransportats, ser mòbils i ser utilitzats en 

submarins. 

 

 
Figura 13.4 representació d‟un magnetró [10] 

 

13.1.6-Crossed-field amplifiers (CFA) amplificadors de camp creuat 

 

Aquests són capaços de treballar amb valors elevats d‟energia, tenen una bona 

eficiència, i un ample de banda gran, però tenen un guany relativament baix (sobre uns 

10db). Els amplificadors crossed-field  són generalment sorollosos o menys estables que 

la majoria de la resta de fonts RF. Tenen una elevada eficiència de entre el 40 i el 60%. 

Tenen un ample de banda de entre el 10 i el 20% , amb elevats pics, una bona mitjana 

de potencia i una bona estabilitat, però tenen un guany baix.  

 

 
Figura 13.5 representació d‟un crossed field amplifier [19] 

13.1.7-Grid-control tubes  
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Aquests són versions modernes dels clàssics tríodes i tubs de buit introduïts a principis 

del segle XX. Són una bona font d‟energia per a radars UHF però han estat en gran part 

substituïts per dispositius d‟estat sòlid. 

 

13.1.8-Microwave Power Module (Mòdul d’energia de microones)  

 

Aquest és una combinació per una modesta font TWT conduïda per dispositius d‟estat 

sòlid que treballa favorablement amb alta energia en els mòduls d‟estat sòlid en algunes 

aplicacions. 

 

13.1.9-Gyrotrons  

 

Aquests poden produir una alta energia en la zona de les ones mil·limètriques, però 

requereix grans camps magnètics. És poden utilitzar com a amplificadors i com a 

oscil·ladors, com a oscil·lador pot oferir més potencia que com a amplificador però com 

a amplificador té algunes avantatges quan el processat doppler és important. Per 

exemple un oscil·lador Gyroron pot produir una ona continua de 100kW amb polsos de 

1Mw amb una eficiència del 30 % . 

Només tenen aplicacions modestes en sistemes de radar operacionals. 

 

13.2-Taula Resum 

 

 Klystron TWT CFA Estat sòlid Magnetró 

Guany Elevat Elevat Baix Moderat - 

Ample de 

banda 

Estret Ample Ample Ample - 

Soroll Baix Baix Moderat Baix Moderat 

Voltatge Alt Alt Moderat Baix Moderat 

Raigs X Elevat Elevat Baix No Baix 

Tamany Gran Mitjà Mitjà Mitjà Reduït 

Pes Gran Mitjà Mitjà Mitjà Baix 

Eficiencia Baixa Baixa Moderada Moderada Alta 

Figura 13.6 taula resum dels sistemes d‟alimentació [10] 

 

13.3-Direct digital synthesis (DDS) 

 

La síntesis digital directe (DDS) és un mètode per produir una forma de ona anàloga, 

generalment un senyal sinodal, generant una senyal digital que varia en el temps i 

desprès fent la transformació d‟aquest senyal digital a analògic. Això és així ja que les 

operacions dins del sistema DDS és realitzen digitalment, això permet una commutació 

rapida entre les freqüències de sortida, una bona resolució en freqüència y treballar en 

un ample espectre de freqüències. Avui en dia els avanços en el disseny i tecnologia han 

permès tenir uns sistemes DDS compactes i que indueixen poca energia. 

La tècnica DDS esta guanyant ràpidament la acceptació per a solucionar els requisits de 

generació de formes d‟ona en sistemes de comunicacions i usos industrials, ja que un 

sol dispositiu pot generar senzillament les formes d‟ona en sortida analògica amb una 

gran resolució i exactitud. 

Els principals avantatges de la DDS són: que es pot programar externament i nomes es 

necessita un rellotge extern per a generar la ona sinusoïdal. Tenen un baix consum 
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energètic, un baix cost, un volum reduït, un soroll de fase reduït i baixes espureas. 

També tenen un bon funcionament i el control digital permet el control remot del 

dispositiu. Tots aquests avantatges i la capacitat digital de programar (i reprogramar) la 

forma d‟ona de sortida fan que els dispositius DDS siguin una solució atractiva als 

dissenys i preferibles a solucions menys flexibles a les que si tenen d‟afegir altres 

elements discrets.  [1][14] 

 
Figura 13.7 esquema d‟un sistema DDS [14] 

 

13.4-Oscil·lador controlat per tensió VCO (voltatge controlled oscil·lator) 

 

El VCO és un dispositiu que utilitza amplificació, realimentació y circuits ressonants 

que entreguen a la seva sortida una senyal elèctrica de freqüència proporcional a la 

tensió d‟entrada. Típicament aquesta sortida és una senyal sinusoïdal encara que en 

VCOs digitals és pot aconseguir una senyal quadrada. 

Quan l‟entrada del VCO és de 0v, el VCO té una senyal amb una freqüència anomenada 

freqüència lliure de oscil·lació i davant de variacions de l‟entrada puja o baixa la 

freqüència de sortida de forma proporcional. 

Una aplicació típica dels VCO és generar senyals modulades en freqüència(FM). 

El disseny d‟aquests circuits és relativament fàcil per a casos senzills però el disseny es 

complica segons el rigor desitjat de distorsió, rang dinàmic, estabilitat, amplitud...   
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14-Disseny del transmissor 
 

El disseny del nostre transmissor l‟hem de realitzar tenint en compte les especificacions 

i els càlculs obtinguts fins ara. Volem transmetre un senyal FM (figura 23) amb una 

freqüència central de 9GHz tenint en compte que la resolució en freqüència és de 

10MHz.   

 

Font d’energia 

El primer element del nostre transmissor serà l‟element que ens permetrà generar el 

senyal. Les fons Klynstron i els TWT no són fonts adequades per al nostre disseny ja 

que proporcionen una gran potencia, cosa que no necessitem. La nostra elecció estarà 

entre utilitzar un sistema DDS (Direct digital synthesis) o un sistema VCO . Els 

múltiples avantatges tècnics que aporta la DDS fan que sigui un sistema més complicat 

respecte un VCO i en el nostre disseny la majoria d‟aquests avantatges no serien 

aprofitats [Anex 3]. Per tant la font d‟energia escollida en el nostre disseny serà un 

VCO. 

 
Figura 14.1 Diagrama de blocs del transmissor 

 

Modulador    

L‟elecció d‟un sistema VCO per alimentar el radar fa que no sigui necessari un bloc 

suplementari per realitzar la modulació FM, ja que el VCO és capaç de generar la 

senyal modulada FM. 

 

Mesclador 

El senyal FM generat pel VCO no serà a una freqüència de 9GHz, ja que això fa que la 

seva implementació sigui més complexa, caldrà doncs traslladar-lo a la freqüència de 

treball de 9GHz (Banda X). Aquesta operació la realitzarem utilitzant un mesclador on i 

entrarà per un extrem el senyal generat per l‟VCO i per l‟altre el senyal que generarà un 

oscil·lador. 

La mescla del senyal farà que la freqüència del senyal del VCO i la del senyal del 

oscil·lador es sumin i es restin.  

Tenint que 𝑓𝑉𝐶𝑂 és la frequencia del senyal generat pel VCO i 𝑓𝑂𝐿 és la frequencia del 
senyal generat pel oscil·lador tindrem que a la sortida del mesclador hi haurà dos 

senyals: un amb una frequencia 𝑓𝑉𝐶𝑂 + 𝑓𝑂𝐿  i l‟altre amb una frequencia 𝑓𝑉𝐶𝑂 − 𝑓𝑂𝐿.[23] 
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Filtre Fe 

Com que a nosaltres ens interessa augmentar la freqüència fins a la freqüència de treball 

de 9 GHz ens interessarà el senyal sumat.  Per aïllar el senyal sumat del altre utilitzarem 

un filtre pas banda. La freqüència central del filtre serà de 9GHz i el seu ample de banda 

serà la resolució en freqüència (calculada a l‟equació 10.16) o sigui 10 MHz.   

A la sortida del filtre pas banda (“Fe” a la figura 14.1) obtindrem el senyal 𝑓𝑉𝐶𝑂 + 𝑓𝑂𝐿 . 

El filtre també ens ajudarà a transmetre el senyal reduint el soroll, ja que filtrarà part del 

soroll causat pels propis components elèctrics del transmissor.  

 

Amplificador 

L‟amplificador s‟encarregarà d‟amplificar el senyal de la sortida del filtre. D‟aquesta 

ajustarem la potencia per tal d‟assolir la potencia de transmissió desitjada. 

 

Disseny  numèric : 

Prenent un VCO capaç de treballar a 15MHz haurem de calcular la freqüència del 

senyal del oscil·lador per tal de desplaçar el senyal fins als 9GHz. 
 

9𝐺𝐻𝑧 = 𝑓𝑉𝐶𝑂 + 𝑓𝑂𝐿 → 9𝐺𝐻𝑧 = 15𝑀𝐻𝑧 + 𝑓𝑂𝐿 → 𝑓𝑂𝐿 = 8,985𝐺𝐻𝑧 

  

Amb un valor de freqüència de 9,985GHz al senyal del oscil·lador aconseguirem a la 

sortida del mesclador una freqüència de 9GHz i una de -8,97GHz. Ara amb el filtre 

“Fe” filtrarem el senyal de 9GHz així només tindrem aquest a la sortida del transmissor. 

De manera que a la sortida del transmissor tindrem un senyal com el de la següent 

figura: 

 

 
Figura 14.2 representació de la modulació del senyal transmès  
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15-Receptor 
 

La funció principal del receptor del radar és amplificar els ecos del senyal transmès i 

filtrar-lo de manera que es pugui aconseguir diferenciar entre els ecos desitjats i les 

interferències no desitjades. 

Les interferències no només són les de soroll generades per el receptor, sinó que també 

hem de tenir en compte les generades per altres radars propers o equips de 

comunicacions. 

La energia radiada del radar que es reflexada per elements no desitjats, elements que no 

són blancs (com ara pluja, neu, ocells, insectes, pertorbacions atmosfèriques...), també 

es possible classificar-los com a interferències. Concretament les classificarem com 

interferències de clutter. 

 

El correcte funcionament de un receptor es pot descriure a partir de tres especificacions 

bàsiques: la sensibilitat, la selectivitat i l‟amplificació. 

La selecció adequada d‟aquests paràmetres farà que el receptor pugui reproduir 

correctament el senyal rebut. 

La sensibilitat indica la capacitat del receptor per processar senyals dèbils. 

La selectivitat és la capacitat del receptor de extreure el senyal que ens interessa de dins 

d‟un medi amb interferències. O sigui que el receptor ha d‟eliminar els espectres de 

senyal no desitjats. 

Per últim el guany, la qual cosa esta relacionada amb el màxim i mínim nivell de senyal 

que va a requerir el sistema. La selecció adequada del guany evitarà la saturació.    

 

15.1-Receptor superheterodí 

 

En els receptors superheterodins totes les freqüències rebudes són convertides a una 

freqüència constant més baixa abans de realitzar la detecció. 

Aquesta freqüència constant s‟anomena freqüència intermèdia (FI).[19] 

Els receptors superheterodins heterodinen una freqüència generada en un oscil·lador 

local amb la senyal rebuda. 

D‟aquí s‟obtenen dos freqüències , una freqüència superior i un freqüència inferior a la 

freqüència rebuda. Una d‟elles, habitualment la menor, s‟utilitza de FI, la qual és 

amplificada i posteriorment detectada o desmodulada per obtenir el senyal que volem 

rebre per desprès tractar-lo convenientment per la seva visualització. La evolució de la 

tècnica ha fet que el tractament de la FI es pugui realitzar per software. 

Aquest tipus de receptor permet obtenir una bona selectivitat, sensibilitat i estabilitat. 

 

 
Figura 15.1 representació d‟un receptor superheterodí 
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Filtre de rebuig de freqüència imatge  

Aquest filtre té diverses funcions, la primera és la adaptació de impedàncies del sistema, 

proporciona la impedància optima de soroll a l‟amplificador RF o LNA, redueix el risc 

de interferències i rebutja la freqüència imatge. 

Es construeix amb tecnologia de RF coma ara línies de transmissió o stubs.... 

 

Amplificador RF o LNA 

Aquest amplificador podria ser un transistor amplificador funcionant en regim lineal. En 

els radars de baixa freqüència es pot utilitzar un simple transistor bipolar.  

Normalment s‟utilitzen amplificadors de classe A. 

En els radar de freqüència elevada s‟haurà d‟utilitzar un transistor FET(field effect 

transistor) i també es podran utilitzar altres tipus de transistors depenent de la 

compensació entre el soroll i la capacitat del transistor d‟aguantar un pic. A bandes X es 

pot tenir un soroll al voltant de un db i pot suportar un pic de potencia de 0.2w. Amb un 

diode actuant de limitador el transistor pot aguantar fina a un pic de 50w. 

Aquest amplificador es dissenyat per minimitzar el soroll, ja que és la primera etapa 

amplificadora i és la més critica pel que fa al soroll (tema 12.5).  

Si es vol millorar el funcionament del radar, es interessant intentar reduir les pèrdues del 

sistema mitjançant un amplificador de baix soroll LNA. 

 

Mescladors 

El següent element és el mesclador, aquest és un element clau del sistema ja que ens 

permet convertir la senyal RF de entrada a freqüència intermèdia FI. 

Quan aquesta conversió de RF a FI es fa només amb un pas s‟anomena conversió 

simple. A vegades aquesta conversió es realitza en dos passos utilitzant dos mescladors  

i amplificadors FI aquest sistema es conegut amb el nom de doble conversió. 

 

Oscil·lador 

És l‟element encarregat de generar la senyal de freqüència fol que per aconseguir 

l‟efecte superheterodí s‟ha de mesclar (batut) amb la senyal rebuda. Aquest serà el 

senyal que es sumarà i restarà al senyal rebut. 

 

Filtre freqüència imatge (Ffi) 

Aquest filtre es l‟encarregat d‟aïllar perfectament el senyal que haurem de desmodular, 

això és possible gràcies a que és un filtre d‟una gran selectivitat en freqüència. 

 

Amplificador fI 

Serà l‟element encarregat d‟amplificar el senyal rebut que haurem de desmodular. 

 

Tractament del senyal 

Aquest bloc realitzarà les operacions necessàries per obtenir el senyal tal i com el 

desitgem.  
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16-Disseny del Receptor 
 

Per poder representar les zones on hi ha petroli en la superfície del mar necessitarem 3 

paràmetres del senyal rebut: 

 

La potencia: aquest paràmetre és el que ens permetrà diferenciar els “blancs” del clutter. 

Distancia: és el paràmetre que ens permet representar els blancs respecte la posició del 

radar. 

Doppler: és el paràmetre que ens permet posicionar el blanc respecte la velocitat  que té 

el radar. 

  

Tot seguit dissenyarem un receptor superheterodí (figura 15.1) i el simularem amb el 

programa Workbench.  

Inicialment sabem que tindrem un senyal d‟entrada de potència entre -120,9dbm i             

-125,9dbm, o sigui una potencia molt baixa que caldrà amplificar. 

Tal com hem vist a la teoria del radar CW (capítol 7.2) per poder obtenir la freqüència 

Doppler i la distancia on es troba el “blanc” respecte el radar cal restar la freqüència 

transmesa a la freqüència rebuda. Això ho realitzarem amb el mesclador i per tant 

realitzarem el receptor com mostra la figura 58. 

 

 
Figura 16.1 representació del receptor superheterodí dissenyat 

 

 

Per tal de poder dissenyar i simular el receptor cal saber el marge de freqüència Doppler 

amb que rebrem el senyal. La velocitat de les taques de petroli sobre la superfície del 

mar no serà mai superior a la velocitat de les onades. La velocitat de les onades és molt 

variable, ja que depèn del vent. 

Observant la figura 9.3 i prenent el cas extrem de T=14,3s aleshores calcularem la 

velocitat de les onades (amb l‟equació 9.3):  

   

 

𝑣 =  
𝑔 · 𝑇

2𝜋
=  22 = 4,6904 𝑚/𝑠 

eq. 15.1 
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Amb aquesta velocitat calcularem la freqüència Doppler que tindríem (eq 7.11) : 

 

𝑓𝑑 =
−2 · 4,6904

0,0333
= −281,70𝐻𝑧 

eq.15.2 

 

Per tant, tenint en compte el marge de freqüències de transmissió (figura 56) i la 

freqüència Doppler, el marge de freqüències en que estarà la freqüència rebuda serà 

entre 9,0050002817GHz i 8,994999718GHz, o sigui el transmès amb un marge de 

variació de freqüència de 281,7HZ. La següent figura mostra el marge de freqüències 

amb que rebrem els senyals i la freqüència del senyal de transmès. 

 
Figura 16.2 representació del marge de freqüències rebudes  

 

Sabent que el valor de la potencia rebuda és entre -120,9dbm i -125,9dbm (Tema 10.5) i 

coneixent el marge de freqüències amb que rebrem el senyal podem passar a dissenyar 

el receptor. Per fer-ho utilitzarem el programa de simulació Workbench. 

 

El simulador workbench permet obtenir el valor de diversos paràmetres en cadenes 

receptores basades en etapes constituïdes d‟un amplificador d‟entrada, un filtre selector, 

un mesclador per la conversió en freqüència, amb el seu respectiu oscil·lador local 

també configurable. Finalment també conté un parell d‟amplificadors i de filtres. 

Workbench permet la interconnexió de diverses cadenes receptores en cascada utilitzant 

el mode anomenat planificador d‟etapes. 

L‟ordre de la cadena però no es pot modificar.     

 

Hem realitzat dues simulacions amb els valors extrems del marge de potencia rebuda, 

d‟aquesta manera obtindrem un marge de potencia a la sortida del receptor que 

dependrà de la entrada. 
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figura 16.3 cadena receptora simulada amb el programa Workbench amb un senyal 

d‟entrada de -125.9dbm 

 

figura 16.4 cadena receptora simulada amb el programa Workbench amb un senyal 

d‟entrada de -120.9dbm 

 

Elements utilitzats de la cadena: 

Amplificadors : 

66db de guany 

F=4db 

IP3=35dbm 

P1db=25dbm 

 

Filtres Pas banda 1 

Chebichev d'ordre 5 

fc=9GHz 

BW=10000563Hz 

Il=2db 

 

 

Filtre Pas banda 2 

Chebichev d‟ordre 5 

fc=281,7Hz 

BW=563Hz 

IL=2db 

 

Els amplificadors s‟han pres amb una bona linealitat ja que el guany total de la cadena 

receptora és molt elevat (IP3=35dbm i P1db=25dbm). El factor de soroll del primer 

amplificador és l‟element que més soroll introdueix a la cadena receptora, per tenir un 

factor de soroll del voltant de 4db (especificacions inicials Tema 4 ) cal que 

l‟amplificador tingui un factor de soroll al voltant d‟aquest valor. 

 

Resultat 
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La potencia a la sortida serà entre 2,1dbm i 7,1dbm depenent de l‟entrada. 

Guany =128db 

P1db=18dbm 

IP3=32,999dbm 

Factor de soroll F=4db 

 

El senyal de sortida amb una potencia de 5,1dbm es suficient per realitzar el tractament 

de senyal. 

 

Per seleccionar el senyal de sortida amb el “filtre pas banda 2” hem seleccionat la 

component ja sabent-la (calculant la sortida respecte l‟entrada) per una entrada d‟un 

senyal qualsevol, dins dels marges possibles (figura 16.2), caldria utilitzar un banc de 

filtres o aïllar el senyal de sortida en el bloc de tractament del senyal.  

 

També hem de mencionar que en la cadena del simulador Workbench els filtres van 

després dels amplificadors, a la practica això no seria gaire lògic ja que vol dir que 

estem amplificant senyal que després “eliminarem” amb el filtre.  
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17-Tractament de senyal 
 

Per acabar, resta un bloc de tractament de senyal en el disseny del radar. En aquest 

apartat mencionarem, breument, les funcions d‟aquest bloc i mencionarem diversos 

algoritmes que s‟utilitzen. L‟objectiu no és dissenyar aquestes funcions ja que no estan 

dins del nostres objectius del projecte.  

 

Els sistemes de radar poden ser agrupats entre els que generen imatges i els que no en 

generen ja que no és necessari per la seva aplicació. 

Alguns radars que creen imatges com ara els radars amb sistemes d‟antena rotatòria, els 

radars d‟obertura real (SLAR) i els radars d‟obertura sintètica SAR [Anex 4]. 

Altres com ara, espectròmetres i els altímetres no necessiten representar imatges. 

 

Per realitzar aquestes imatges el bloc de tractament de senyal haurà de treballar amb el 

senyal i obtenir les dades necessàries per realitzar la imatge. 

Els tres paràmetres que permeten generar la imatge són: la potencia en que es rep el 

senyal, la distancia en que es troben els objectes detectats i la freqüència doppler que 

ens retornen el senyal.   

La potencia: és el paràmetre que ens permetrà diferenciar els “blancs” del clutter. Els 

radars que generen mapes d‟una zona utilitzen aquest paràmetre per definir el que 

il·luminen: tipus d‟arbres, quantitat de pluja, tipus de material... 

Distancia: és el paràmetre que ens permet representar els blancs respecte la posició del 

radar. 

Doppler: és el paràmetre que ens permet posicionar el blanc respecte la velocitat  que té 

el radar. 

 

En el nostre cas, es tracta d‟un radar amb una antena rotatòria i ens interessarà obtenir 

una imatge de la zona il·luminada pel radar per detectar la presencia de petroli. 

Per crear una imatge el bloc de processament de senyal utilitza les magnituds i fases 

dels senyals rebuts. 

El tractament de senyal aporta una complexitat computacional, ja que habitualment es 

treballa amb un elevada quantitat de senyals. Això és pot solucionar utilitzant 

algoritmes de processat i per això el tractament del senyal és realitza utilitzant 

complexos algoritmes. 

 

Els algoritmes de processat de senyal poden ser analògics o digitals i dins dels digitals 

poden treballar en el domini freqüencial o en el domini temporal. En el cas de voler 

utilitzar un algoritme digital en el nostre cas seria indispensable realitzar un mostreig 

del senyal rebut i utilitzar un convertidor analoggic-digital (AD). 

Dues tècniques de processat utilitzades són el mostreig IQ i la FFT (Fast Fourier 

Transform). 

 

Alguns dels algoritmes més importants són el Range-doppler, el Bidimensional, i el 

Chirp-Scaling. Seguidament veurem el seus sistemes de blocs.[28]  
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Esquema del algoritme Range-doppler 

 

 
Figura 17.1 diagrama de blocs del algoritme Range-doppler 

 

 

 

 

 

 

Esquema del algoritme Bidimensional 

 

 

 
 

Figura 17.2 diagrama de blocs del algoritme Bidimensional 
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Esquema del algoritme Chirp-Scaling 

 
Figura 17.3 diagrama de blocs del algoritme chirp-scaling 

 

Per portar a terme els algoritmes de processat es desenvolupen processadors específics 

DSP. 

Una manera per obtenir una imatge a partir del senyal es utilitzant un sistema (sensor) 

que converteix el senyal rebut (els valors de reflectivitat) en valors numèrics, anomenats 

valors radiomètrics, que van del valor 0 al 255. El valor 0 (que simbolitza un 0%de 

reflectivitat) és representa amb el color negre i el valor 255 (que simbolitza un 100% de 

reflectivitat) s‟expressa amb el color blanc. Aquests valors son emmagatzemats  en 

matrius compostes de píxels (generalment quadrats). 

El píxel es defineix a partir de la seva posició (fila/columna) i el seu valor. 

Un cop és té la matriu de valors radiomètrics ja es possible representar una imatge. Les 

imatges es poden representar en escales de gris o en composicions colorejades utilitzant 

una combinació de varies bandes. 

Un cop s‟ha realitzat el processat de senyal només manca visualitzar els resultats en una 

pantalla. 

Un dels tipus més comuns de sortida de pantalla de radar és el PPI (Plan Position 

Indicator). Habitualment l‟antena del radar es representa al centre de la pantalla de 

manera que es poden representar cercles concèntrics. Al rotar l‟antena del radar es pot 

observar una traça radial al PPI que indica l‟orientació del radar.     

 

 
Figura 17.3 visualització d‟un radar meteorològic mitjançant un sistema PPI [30] 
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18-Conclusions 

 
El sistema dissenyat en aquest projecte pretén ser una primera aproximació cap al 

disseny d‟un radar CW-FM monoestàtic en banda X capaç de detectar petroli a la 

superfície del mar. Durant tot aquest procés s‟ha vist la teoria necessària per tal de 

realitzar el disseny. A l‟hora de  realitzar el disseny de cada bloc o element s‟han anat 

prenent decisions de valors i s‟ha anat escollint els elements i mètodes més adequats en 

cada cas. Aquestes decisions s‟han pres, lògicament, tenint en compte la teoria 

mencionada. 

 

En els inicis del projecte es va decidir dissenyar l‟antena per tal de mostrar la seva 

complexitat i la importància crucial d‟aquest element en el disseny d‟un radar. S‟ha 

pogut apreciar que l‟antena afecta directament sobre les característiques del radar i 

s‟obre el rang de detecció del radar, ja que el radar només és capaç de detectar els 

blancs que estan dins del feix de l‟antena. Ara es pot entendre el perquè els radars 

d‟altes prestacions utilitzen antenes molt complexes on és possible la utilització de 

milers d‟elements en un array i que les proporcions de l‟antena puguin ser comparables 

amb les d‟un bloc de pisos.    

 

En la realització dels primers càlculs es va poder realitzar fàcilment el càlcul de la 

potencia rebuda pel radar en il·luminar el mar, però a l‟hora de calcular la potencia 

rebuda del nostre blanc, el petroli, va ser més complicat. Esperava trobar una gràfica 

que expressés la secció recta radar del petroli, però això no va ser possible d‟aconseguir. 

Finalment es va aconseguir la relació de la potencia rebuda per un eco causat pel petroli 

respecte la potencia rebuda per un eco causat pel mar (cosa que si coneixíem). 

 

 A l‟hora de dissenyar el transmissor es va anar generant el diagrama de blocs, pensant 

en el senyal que es volia obtenir i utilitzant els elements descrits a la teoria. Inicialment 

es va pensar en utilitzar com a font una DDS (i és va iniciar el disseny amb la DDS) 

però finalment vaig decidir que no era l‟element més adequat, tenint en compte les 

especificacions i l„orientació del  projecte, ja que un objectiu que hem vaig anar 

plantejant durant el transcurs del projecte va ser el de realitzar un disseny el màxim de 

senzill. 

 

En el bloc de tractament de senyal no es va realitzar el disseny del algoritme ja que era 

un aspecte massa concret i de complicació elevada per la qual cosa era necessari molt 

temps i digne d‟un projecte sencer. 

 

Després de realitzar el disseny i observant-ho amb una nova perspectiva es podria 

millorar l‟antena per tal d‟augmentar el rang del feix d‟antena, sobretot. 
 

A nivell personal aquest projecte m‟ha permès aprofundir els meus coneixements de 
radars (i tots els seus elements) i aprendre a realitzar el seu disseny des de zero. També 

he pogut comprovar que en un disseny d‟un sistema d‟aquest tipus intervenen molts 

factors que depenen del medi i que poden fer que el disseny no funcioni. I que en cas 

d‟implementació serien necessaris professionals de diferents àmbits. 
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També he pogut apreciar que en un disseny d‟aquest caire i intervenen diverses 

disciplines, i per tant una empresa que es dediques al disseny i construcció de radars 

necessita un equip multidisciplinari on hi hagi professionals de diverses especialitats   

  

 Futures línies d‟investigació: 

Després de realitzar aquesta primera aproximació del radar es podrien concretar 

aspectes com ara l‟algoritme de tractament de senyal.  

 

Un altre element d‟estudi seria el disseny de la plataforma giratòria per l‟antena. 

Un aspecte important seria tenir molt en compte l‟impacta mediambiental que podria 

causar el radar en cas de implementar-lo en una zona. El radar és per detectar taques de 

petroli sobre la superfície del mar, una aplicació clarament de control mediambiental 

per tant s‟hauria de ser coherent a l‟hora d‟instal·lar-lo. 

S‟haurien de tenir en compte que els materials utilitzats en la seva construcció i en la 

construcció del seu suport(un edifici o estructura com ara una torre) fossin respectables 

amb el medi ambient. Una altre qüestió seria l‟alimentació,  com que la potencia del 

radar és baixa es podria tenir en compte una alimentació amb algun sistema alternatiu 

com ara la utilització de plaques solars o dinamos mogudes per la força del vent. 

 

Realitzar un estudi s‟obre els possibles materials a utilitzar en tot el procés seria bastant 

adequat ja que la proximitat del mar farà que la humitat i la salinitat de l‟aire siguin 

elevades i per tant que s‟afavoreixi la corrosió dels materials. 

 

També he de mencionar que si tornés a fer el disseny de nou augmentaria la freqüència 

fins als 10MHz, aquesta no seria una decisió tècnica si no que seria per complir una 

recomanació de la OHMS(organització mundial de la salut)[ANEX4]. En aquest 

informe ens indiquen que les emissions radiades a freqüències a partir dels 10GHz no 

traspassen la pell humana i per tant no afecten a òrgans interns. 

 

Una altre línia d‟investigació futura podria ser realitzar les modificacions necessàries 

per fer que el radar fos transportable i es pogués embarcar en una avio. D‟aquesta 

manera la desavantatge de només poder observar una part molt concreta del mar 

quedaria resolta ja que es podria desplaçar segons els interessos del moment. 
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Annexos 
 

Annex 1 Vessaments de petroli importants 
El vessament del petroler Exxon Valdez va ser de 240000 barrils a la zona del golf de 

Alaska al març de 1989. El vessament va succeir al març de 1989 i en una setmana la 

taca de petroli va causar una marea negre de 6700Km2 i va posar en perill la vida 

animal i les zones de pesca de la zona. 

 

El gener de 2000 el petroler Erika va vessar més de 20000 tones de combustible pesat a 

les costes de la regió francesa de la Bretanya, causant la major tragèdia ornitològica de 

la zona de l‟atlàntic europeu, concretament, va afectar 400km de costa i va provocar la 

mort de 150000 ocells. El 17 de gener del 2008 el tribunal francès va condemnar a la 

petrolera Total, al armador i al gestor del petroler Erika i a la societat italiana de 

certificació Rina a pagar una suma de 192 milions d‟euros com a indemnitzacions.[29] 

 

El petroler Prestige va ser un petroler monocasc carregat amb 77000 tones de fuel que 

es va enfonsar proper a les costes espanyoles. L‟enfonsament va provocar una important 

marea negre que va afectar una amplia zona que va afectar des de la costa nord de 

Portugal fins a les costes de França, tenint una important incidència a les costes de 

Galicia.  

 

Annex 2 OPEC 
La OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) és una organització 

econòmica internacional amb seu a Viena. El seu objectiu és la unificació i coordinació 

de les polítiques petroleres dels països membres i la determinació determinar els mitjans 

més idonis per protegir els seus interessos. La OPEC intenta assegurar l‟estabilitat dels 

preus del cru en els mercats internacionals. Els països membres són: Angola, Aràbia 

Saudí, Argelia, Equador, Emirats Àrabs Units, Indonèsia, Líbia, Nigèria, Iran, Iraq, 

Kuwait, Qatar i Veneçuela.  

La OPEC té una gran influencia en el mercat del petroli especialment si decideix 

augmentar o reduir la seva producció, i per tant té un pes molt important en l‟economia 

mundial ja que un augment o disminució del preu del petroli afecta directament sobre el 

preu dels serveis i objectes que depenen d‟aquest, (com ara el transport, materials 

plàstics, ...) tenint en compte que si el preu del transport augmenta la majoria de preus 

de productes també augmenten. 

La OPEC controla aproximadament el 43% de la producció mundial i el 75% de les 

reserves conegudes. [5] 

 

Anex 3 DDS 
En el projecte s‟ha mencionat que la DDS és un element complex en comparació amb el 

VCO. Seguidament per argumentar-ho  es mostraran un parell de imatges extretes del 

datasheet de una DDS en concret del AD9854. A la figura es pot veure el diagrama de 

blocs. A la figura A 3.2 es pot apreciar que és un component amb 80 pins  
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Figura A 3.1 

 

 
Figura A 3.2 

 

 En conclusió no és un dispositiu senzill i requereix un estudi exhaustiu per utilitzar-lo 

correctament. 

 

Anex 4 Radar SAR (Synthetic Aperture Radra) 
Els radars SAR (Synthetic Aperture Radar) són sistemes de radar que generen imatges 

d‟alta resolució. Una obertura sintètica o antena virtual consisteix en transmetre el 

senyal a través d‟una antena que es troba en moviment en un determinat recorregut, vol 

o trajectòria 

S‟envia la senyal a un mateix punt en dos o més instants de temps diferents en la 

trajectòria del radar. D‟aquesta manera la resolució que s‟obté és equivalent a utilitzar 

una antena de major longitud. Aquests tipus de radar s‟utilitzen embarcats en avions, 

satèl·lits i plataformes en moviment.[27] 

 

Els radars SAR utilitzen la “interferometria SAR”. És un mètode que utilitza un parell 

d‟imatges SAR en el format d‟amplitud i fase per generar una tercera imatge complexa 

anomenada imatge interferomètrica, on la fase de cada píxel esta formada per la 

diferencia de fase entre els píxels corresponents de les dos imatges originals. 

La fase de cada píxel de la imatge interferomètrica esta relacionada amb la elevació del 

terreny. 
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Anex 5 Informe de la OMS 
Els camps de radiofreqüència de més de 10 GHz són absorbits per la superfície de la 

pell, i és molt poca l‟energia que arriba als teixits interns. 

La quantitat bàsica per a camps de radiofreqüències de més de 10 GHz és la densitat del 

camp mesurada com a densitat de potencia (W/𝑚2). Perquè la exposició de camps de 

més de 10GHz produeixi efectes perjudicials per la salut, com ara cataractes i cremades 

cutànies es necessiten densitats de potencia superiors a 1000W/𝑚2. Aquestes potencies 

es produeixen en les proximitats de radars d‟alta potencia, però les normatives en 

materia d‟exposició prohibeixen la presencia humana en aquestes zones. 

 

Els camps de radiofreqüència de 1MHz a 10GHz penetren en els teixits exposats i 

produeixen escalfament degut a l‟absorció d‟energia . La profunditat de penetració del 

camp de radiofreqüència en els teixits depèn de la freqüència, sent major en el cas de 

freqüències baixes. 


