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Resum del Projecte 

 

La configuració i el disseny dels radars marítims està limitat per la 

presència del clutter marí, aquells retorns indesitjats i ineludibles de la 

superfície del mar. Una comprensió i coneixement detallats d’aquest 

clutter permet l’optimització de les tècniques d’observació i detecció de 

blancs en aquests entorns tant per aplicacions civils com militars.    

Aquest projecte s’emmarca en el context dels sistemes de radars 

d’obertura sintètica (SAR) i les tècniques de Moving Target Indication 

(MTI) amb l’objectiu d’obtenir un bon model de simulació del clutter per 

rebutjar la seva contribució indesitjada i així poder monitoritzar el mar i 

detectar els blancs mòbils.  

Degut a aquesta motivació, el present document pretén explicar el 

concepte de reflectivitat marina, el model físic del mar per poder 

caracteritzar el clutter i els efectes sobre el coeficient de retrodispersió     

dels canvis en la longitud d’ona, angle de depressió, la polarització i les 

condicions de mar. Posteriorment, s’ha realitzat una extensa cerca dels 

models de reflectivitat marina que s’utilitzen per estimar el coeficient de 

retrodispersió. S’executen les simulacions necessàries per poder fer una 

elecció justificada del model que més s’adapta a una gran varietat de 

condicions ambientals i de funcionament dels radars SAR MTI. Els 

resultats més rellevants també es presenten en format gràfic i es 

contrasten amb un simulador d’imatges SAR marítimes. 
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Resumen del Proyecto 

 

 La configuración y el diseño de los radares marítimos están 

limitados por la presencia del clutter marino, aquellos retornos no 

deseables e ineludibles de la superficie del mar. Una comprensión y 

conocimientos detallado de este clutter permite la optimización de las 

técnicas de observación y detección de blancos en estos entornos tanto 

para aplicaciones civiles como militares. 

 Este proyecto se enmarca en el contexto de los sistemas de radares 

de apertura sintética (SAR) y las técnicas Moving Target Indication (MTI) 

con el objetivo de obtener un buen modelo de simulación del clutter para 

rechazar su contribución indeseada y así poder monitorizar el mar y 

detectar los blancos móviles. 

 Debido a esta motivación, el presente documento pretende explicar 

el concepto de reflectividad marina, el modelo físico del mar para poder 

caracterizar el clutter y los efectos sobre el coeficiente de retrodispersión 

de los cambios en la longitud de onda, el ángulo de depresión, la 

polarización y las condiciones del mar. Posteriormente, se ha realizado 

una extensa búsqueda de modelos de reflectividad marina que se utilizan 

para estimar el coeficiente de retrodispersión. Se ejecutan las 

simulaciones necesarias para poder hacer una elección justificada del 

modelo que más se adapta a una gran variedad de condiciones 

ambientales y de funcionamiento de los radares SAR MTI. Los resultados 

más relevantes también se presentan en formato gráfico y se contrastan 

con el simulador de imágenes SAR marítimas. 
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Project Abstract 

 
 The configuration and the design of maritime radars are limited by 

the presence of sea clutter, those undesirable and unavoidable returns 

from sea surface. A detailed understanding and knowledge of this clutter 

allows optimization techniques of observation and detection of targets in 

these environments for both civil and military applications. 

 This project is framed in the context of synthetic aperture radar 

systems (SAR) and Moving Target Indication techniques (MTI) in order to 

obtain a good simulation model for reject their unwanted clutter 

contribution so we can monitor the sea and detect moving targets. 

 Because of this motivation, this paper aims to explain the concept of 

sea reflectivity, the physical model to characterize sea clutter and effects 

on backscattering coefficient changes in wavelength, grazing angle, 

polarization and sea conditions. Subsequently, we conducted an extensive 

search for sea backscattering models used for estimating the 

backscattering coefficient. It has implemented the necessary simulations 

to make a reasoned choice of model that best suited to a variety of 

environmental and operating condition of radar SAR MTI. The most 

relevant results are also presented in graphical format and contrasted with 

the simulator maritime SAR images. 
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1. Introducció 

 

1.1. Context del projecte 

 
 Els radars d'obertura sintètica (SAR) es van inventar als anys 50. 

Des de llavors, s'ha produït un ràpid desenvolupament d'aquests radars 

pel seu paper en una gran varietat d'aplicacions. L'avantatge dels radars 

SAR és l'alta resolució de les imatges, la capacitat de funcionar de dia i de 

nit i en qualsevol condició meteorològica (presència de núvols, pluja, ...). 

El terme clutter s’utilitza en l’àmbit radar per referir-se als objectes o 

superfícies que no són d’interès i que interfereixen els ecos dels objectes 

que sí es volen detectar o observar que s’anomenen blancs o objectius. 

Aquests ecos poden ser retornats per la superfície terrestre, el mar, la 

pluja, animals i molts altres. En el cas de les tècniques MTI, la part de 

l'escena que no és d'interès, com els ecos que no provenen dels blancs 

mòbils, formen el clutter. Més concretament, el clutter dels radars 

marítims és l'aigua del mar que està en constant moviment i els blancs 

podrien ser les embarcacions. L’atractiu principal d’aquests tipus de radars 

i les seves utilitats és que l'aigua cobreix la major part de la Terra, 

aproximadament un 70% de la superfície. 

Algunes aplicacions d’especial interès dels radars que s'encarreguen 

d'estudiar i observar el mar són la vigilància per controlar la navegació 

d'embarcacions o per evitar activitats il·legals com la pirateria o la pesca 

il·legal, són exemples del interès de nombroses institucions. Per poder 

realitzar aquestes funcionalitats, els radars SAR han d'aplicar tècniques 

MTI (Moving Target Indication), que s’encarreguen de detectar blancs en 

moviment. 

 Les ones conformen la rugositat de la superfície dels oceans, es 

generen bàsicament per l'acció del vent i de la gravetat i són fenòmens 

complexos d’estudiar perquè creixen, es desenvolupen, canvien de forma, 

interactuen entre si, es trenquen, ... 

 Per un bon funcionament de qualsevol radar és necessari una 

caracterització del clutter (fons d'escena) i el principal paràmetre que el 



2    
 

 

  

determina és el coeficient de retrodispersió. Les mesures d'aquest 

paràmetre obtingudes en una localització sota unes certes condicions no 

són vàlides per utilitzar-les en una localització diferent o amb unes altres 

condicions. De fet, les mostres individuals varien d'una cel·la de resolució 

a una altra (variació espacial) i en el temps (variació temporal). 

 És en aquest punt on sorgeix la meva motivació per la realització 

d'aquest projecte, ja que la teledetecció és una assignatura molt 

interessant que només s’ofereix com optativa a la carrera de 

Telecomunicacions i les aplicacions de detecció de blancs mòbils al mar 

amb radars SAR és un àmbit on encara queden força investigacions per 

fer. 

 

 

1.2. Objectius 

 
 En el context del present projecte, el terme clutter s'aplica al mar 

sobre el que es desplacen els objectius. La retrodispersió de la superfície 

del mar implica que una part de l'energia incident és dispersada de nou 

cap al radar. El coneixement de la magnitud dels ecos del mar per 

diferents condicions de funcionament del radar i d'entorn és de gran 

importància pels dissenyadors que necessiten optimitzar els sistemes 

radars i per millorar la comprensió dels mecanismes de dispersió del mar.  

 El valor del coeficient de retrodispersió depèn de paràmetres com la 

velocitat i direcció del vent. També depèn de les característiques del radar 

com la freqüència, la polarització i l'angle de depressió.  

 Des de que es van inventar els primers radars, s'han realitzat 

moltes mesures que han estat publicades, però només una ha perdurat 

durant més de 50 anys com a la base de dades experimentals més 

acceptada, les taules de Nathanson [1][2].  

 S'han publicat moltes formulacions i models per estimar el coeficient 

de retrodispersió que es poden considerar vàlids, però només si es 

compleixen unes certes limitacions, com un marge de freqüències o 

d'angles de depressió concrets. 
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 Amb la col·laboració del Departament de Teoria del Senyal i 

Comunicacions (TSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 

s'analitzen els models de reflectivitat radar del mar per poder escollir la 

millor estimació i utilitzar aquest model en un paquet de simulació 

d'imatges SAR. 

 
 

1.3. Estructura de la memòria 

 
 La memòria d'aquest projecte s'estructura en 6 seccions. El Capítol 

2. Radars d'obertura sintètica (SAR) introdueix els fonaments dels 

sistemes SAR i de la tècnica MTI per assentar les bases d'aquest estudi, 

així ens permet situar-nos en el context del projecte  

 És en el Capítol 3. Model físic del mar on es parla de les 

característiques més importants del mar, sobretot s'introdueixen els tipus 

d'ona i els fenòmens que les generen. Es presenten també els paràmetres 

necessaris per al modelatge del mar. 

 El Quart Capítol titulat Reflectivitat del mar s'introdueix aquest 

concepte i la dependència amb els paràmetres del radar i de les condicions 

ambientals. També s'adjunta una de les bases de dades experimentals 

més acceptades i utilitzades en l'àmbit de la teledetecció marina per poder 

validar en el Capítol 5 els resultats obtinguts a les simulacions que 

s'adjunten en l'Apèndix B.  

En el Capítol 5. Models de reflectivitat marina es definiran els 

models més utilitzats i els tractarem i compararem per veure quin d’ells és 

més adequat per utilitzar-lo en sistemes SAR MTI i quin d’ells fa una millor 

estimació per a un ampli marge de condicions del mar. 

 Per últim, es realitza una validació amb imatges SAR reals dels 

models escollits en el Capítol 6. Validació i aplicació dels models i es 

pot valorar d'una forma més realista els resultats obtinguts de l'aplicació 

d'aquests models. En el Capítol 7. Conclusions es resumeixen les 

valoracions i els resultants assolits en el projecte, i es fa una reflexió 

sobre possibles treballs futurs en aquest àmbit. 



4    
 

 

  

 A la part final del projecte hi han les Referències i els Apèndix on 

s'adjunta informació complementària al projecte i les gràfiques resultants 

de les simulacions més representatives que s'han realitzat per poder 

comprovar l'eficiència dels models de reflectivitat. 
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2. Radars d'obertura 

sintètica (SAR) 

  

 El terme radar (RAdio Detection And Ranging) fa referència a la 

transmissió d'una ona electromagnètica cap a un objecte o superfície 

d'interès, la reflexió de l'ona per aquest objecte, la recepció del senyal i el 

processament del senyal per obtenir la informació desitjada [3]-[7]. 

Els blocs bàsics que componen un radar són: 

 Transmissor: genera els senyals de radio 

 Receptor: s'encarrega de rebre els ecos reflectits 

 Duplexor: permet utilitzar l'antena per transmetre o per rebre 

 Hardware de processat del senyal i control 

 

 Els radars originalment es van desenvolupar en l'àmbit militar per 

detectar els enemics durant la segona guerra mundial, però amb el pas 

dels anys, les aplicacions s'han diversificat.   

 Els radars es poden classificar de formes diferents [8][9]: segons el 

número d'antenes (monoestàtic, biestàtic o multiestàtic), segons els blanc 

(primari o secundari), segons la forma d'ona (ona continua, ona continua 

amb modulació, ona polsada), segons la finalitat (seguiment o recerca) 

segons l'àmbit d'aplicació (militar, aeronàutic, marítim, meteorològic, 

científic,...) o segons la freqüència de treball. 

 L'espectre d'ones electromagnètiques és molt extens i es subdivideix 

en bandes [9] segons les propietats físiques que el composen (Taula 2.1). 

En el cas de les microones l'espectre de freqüències seria de 1 a 100 GHz, 

que es correspon a longitud d'ona des de 30 cm a 3 mm.  
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Banda Freqüències Longituds d'ona Tipus de radars i usos 

HF 3 - 30 MHz 10 - 100 m 
Radars de vigilància costanera i 

per sobre de l'horitzó (OTH) 

VHF 50 - 330 MHz 0.9 - 6 m 

Vigilància a distàncies molt 

elevades i penetració al terreny 
(GPR - Ground Penetrating Radar) 

UHF 300 - 1000 MHz 0.3 - 1 m 

Vigilància a distàncies molt 
elevades per detectar míssils, 

penetració al terreny (GPR) i a la 
vegetació 

L 1 - 2 GHz 15 - 30 cm 
Control de trànsit en ruta, 

vigilància aèria de llarg abast 

S 2 - 4 GHz 7.5 - 15 cm 

Vigilància a distàncies 
intermèdies, control de trànsit en 

terminals (ASR), meteorologia a 
distàncies llargues 

C 4 - 8 GHz 3.75 - 7.5 cm 
Seguiment a distàncies elevades, 
meteorologia i vigilància militar 

X 8 - 12 GHz 2.5 - 3.75 cm 

Seguiment a distàncies curtes, 
guia de míssils, meteorologia, 

control de focs, cartografia de 
resolució mitjana, radars civils i 

militars per controlar la navegació 
marítima 

Ku 12 - 18 GHz 1.67 a 2.5 cm 
Cartografia d'alta resolució, 

altímetres per satèl·lits 

K 18 - 27 GHz 1.11 - 1.67 cm 
Meteorologia, control de velocitat 

de motoristes 

Ka 27 - 40 GHz 0.75 - 1.11 cm 
Cartografia d'alta resolució, 

vigilància d'aeroports 

mm 40 - 300 GHz 1 - 7.5 mm 

Comunicacions militars, sensors 
per a vehicles autònoms, 

meteorologia d'alta resolució i 

tractament d'imatges 

 

Taula 2.1. Bandes de freqüència radar i aplicacions principals 
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La teledetecció amb microones utilitza una tecnologia activa com els 

radars (SAR, escateròmetres i altímetres) i amb tecnologia passiva com 

els radiòmetres [10]. Per les ones del radar els núvols i el vapor d'aigua 

són quasi transparents, la seva transmissió no depèn de la il·luminació 

solar, penetra la vegetació i la ne. Pot mesurar distància, rugositat de la 

superfície, humitat, vent,... 

 A mitjans del segle XX Carl Atwood Wiley [11][12] va inventar el 

que actualment es coneix com Radars d'Obertura Sintètica o Radars SAR 

per les sigles en anglès (Synthetic Aperture Radar), amb l'objectiu de 

reduir les ambigüitats de Doppler i en temps que estan presents en els 

radar d'obertura real (Real Aperture Radar - RAR). 

 Les aplicacions SAR abarquen grans àmbits de treball. Per l'alta 

resolució de les imatges es pot utilitzar per la cartografia, topografia, 

geologia i la monitorització mediambiental ja que permet crear mapes 

bidimensionals o tridimensionals amb exactitud de l'ordre de metres i 

controlar la desforestació, agricultura, corrents marines, moviment del 

gel, ... També s'utilitza per la vigilància i el reconeixement de blancs 

mòbils a partir de la detecció i estimació de la seva posició, la velocitat o 

acceleració, per controlar les rutes marítimes, localitzar vaixells, detectar 

col·lisions, evitar accidents o prevenir la pirateria. 

 Les agències espacials posen en funcionament diverses missions 

espacials per desenvolupar i millorar les tècniques de teledetecció, a partir 

de diverses configuracions SAR, mètodes de processat i condicions 

d'escena.  

 

 

2.1. Principis de funcionament 

 
 Els radars SAR [13]-[18] funciona com una única antena movent-se 

al llarg del conjunt sintètic, sempre i quan els ecos rebuts es combinin de 

forma coherent. Els radars SAR processen diversos senyals rebuts durant 

la il·luminació d'una àrea en concret per obtenir una millor resolució, el 

que seria equivalent a tenir una antena de tamany molt gran. Per 

exemple, si volem un radar amb resolució de l'ordre de metres, es 
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necessitaria una longitud d'antena de l'ordre de quilòmetres. A la pràctica, 

la longitud de l'antena d'obertura sintètica pot arribar a centenars de 

metres i fins hi tot quilòmetres, mentre que la longitud d'una antena 

d'obertura real pot ser de l'ordre de 1 a 15 metres. 

 Els radars SAR normalment es munten en satèl·lits que es mouen 

sobre òrbites baixes. A mesura que la plataforma avança, el radar 

transmet polsos d'energia electromagnètica a intervals regulars de temps 

determinats per la freqüència de repetició del pols (PRF - Pulse Repetition 

Frequency), i espera la recepció de la reflexió sobre la zona il·luminada 

d'aquests polsos. Els angles d'incidència que utilitzen els SAR solen ser 

entre 20 i 60º. 

 Es digitalitza els ecos resultants de l'adquisició mitjançant un 

processament coherent dels ecos de l'escena rebuts des de les posicions 

del satèl·lit al llarg de l'obertura sintètica. L'avantatge principal respecte 

altres tipus de radars és l'alta resolució i que pot operar sense que li 

afectin les condicions atmosfèriques. Amb aquestes característiques, els 

radars SAR utilitzen l'espectre de les microones i poden treballar tant de 

dia com de nit. 

 La configuració clàssica utilitzava només un canal de recepció, el 

que limita la capacitat de detecció a blancs que es desplacin a una gran 

velocitat radial i una freqüència de repetició dels polsos (PRF) elevada. Per 

aquesta raó, s'aporta diversitat espacial utilitzant una arquitectura 

multicanal (dos o més canals de recepció i/o transmissió) que augmenti 

els graus de llibertat. 

  El principi de funcionament de tot radar és el que es coneix com 

equació radar. L'energia enviada ha d'arribar a l'àrea o objecte a explorar 

amb la suficient energia que permeti, després de patir la reflexió sobre ell 

mateix, ser rebut de volta pel radar amb suficient potència per ser 

detectat.  

   
    

       

           
 (2.1) 

 

 on    és la potència rebuda,    és la potència transmesa,   és el 

guany de l'antena, λ la longitud d'ona,   és el coeficient de retrodispersió, 

  és la pèrdua de senyal del sistema més la pèrdua atmosfèrica i   la 

distància del radar a l'objecte. 
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 Hi han tres modes d'operació dels quals depèn la resolució de les 

imatges SAR que es volen obtenir: 

 Stripmap: manté fixa la direcció on apunta l'antena mentre es 

mou l'àrea d'il·luminació 

 Scansar: s'il·luminen diferents àrees utilitzant la variació de 

l'angle d'elevació de l'antena 

 Spootlight: manté fixa la superfície il·luminada durant un cert 

temps, per augmentar la resolució i la longitud de l'obertura 

sintètica 

 
 

 

2.2. Geometria SAR 

 
La Figura 2.1 és un esquema de la geometria d'observació dels radars 

SAR. 

 
 

Figura 2.1. Geometria dels radars SAR 
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La plataforma es mou al llarg de l'òrbita. El punt de la superfície de la 

Terra sota el sensor s'anomena nadir (punt subsatèl·lit). Els radars no 

apunten perpendicularment a la Terra, si no que ho fan amb un angle 

d'incidència    de forma lateral a la trajectòria del satèl·lit. Sovint es fa 

referència a l'angle de depressió  , que és l'angle complementari a l'angle 

d'incidència. 

    
 

 
     (2.2) 

 

L'àrea que observa el radar correspon a una cel·la de resolució 

superficial del radar, que està limitada per les resolucions en acimut 

(azimuth) i distància (range) sobre el mar. El feix es va desplaçant sobre 

la superfície a mesura que avança el satèl·lit, i per tant, també va variant 

l'àrea il·luminada.  

La direcció acimut és paral·lela a la trajectòria de desplaçament del 

radar. La resolució en acimut    és la distància mínima entre dos blancs 

en acimut per ser distingits pell radar, quan els blancs estan a la mateixa 

distància del radar. La resolució en acimut dels radars SAR és directament 

proporcional a la longitud de la seva antena   . 

   
  

 
 (2.3) 

 

 La resolució en distància (direcció perpendicular a la trajectòria)    

es correspon a l’habilitat del radar per separar 2 objectes molt propers 

entre ells. Es deu a que els sistemes SAR utilitzen polsos modulats amb 

freqüència (chirp) per poder ajustar la duració del pols mantenint l'ample 

de banda, i depèn únicament de l'ample de banda   . 

   
  

    
  (2.4) 

 

Respecte la direcció distància es poden definir dues distàncies: el 

slant range és la distància sobre la línia que uneix el radar i el centre de 

l'àrea il·luminada i el ground range és la distància sobre la superfície 

terrestre o el que seria equivalent, la projecció sobre la superfície del slant 

range. 

 
 



11 

 

 

   

2.3. Sistema SAR - MTI 

 

Inicialment, els radars SAR no van ser dissenyats per la detecció 

d'objectes mòbils. Ha estat durant l'última dècada quan ha augmentat el 

interès en les tècniques de detecció de blancs mòbils, MTI, sigles que 

signifiquen Moving Target Indication. Els sistemes SAR - MTI [19]-[24] es 

poden utilitzar tant per aplicacions civils com militars, i permeten la 

detecció i monitorització d'objectes mòbils des de l'espai, combinant-ho 

amb les imatges d'alta resolució tot i que no és el seu principal objectiu. 

Existeixen diverses missions espacials que apliquen aquests tipus de 

sistemes com les TerraSAR-X i TanDEM-X [25]-[31] que s'explicaran més 

detalladament en el capítol 0 i la missió SEOSAR/PAZ [32][33] que és la 

primera missió espanyola d'alta resolució SAR a la banda X.  

La detecció de blancs mòbils és un procés de 3 passos bàsics: la 

detecció, l'estimació dels paràmetres de moviment i l'enfocat dels blancs. 

El principi de funcionament de les tècniques MTI és utilitzar el 

desplaçament Doppler dels ecos per poder distingir els blancs mòbils del 

clutter, ja que el desplaçament espectral es pot relacionar amb la velocitat 

dels blancs. A més, té la complexitat de que la plataforma també està en 

moviment, i per tant, també indueix un efecte Doppler a la detecció. 

 Els algoritmes CFAR [34], detectors de falsa alarma constant, 

s'utilitzen per establir un llindar adequat de decisió per a la detecció dels 

objectius, per eliminar el l'efecte del soroll i les variacions del clutter. Els 

SAR MTI poden utilitzar diferents tècniques de processament de dades: 

 DPCA (Displaced Phase Center Antenna): mètode de 

compensació de moviment, que s'utilitza per congelar el 

moviment de la plataforma de forma que les dos antenes 

receptores ocupen la mateixa posició espacial però en moments 

de temps diferents. Realitza la resta de les dues imatges amb el 

que s'aconsegueix una cancel·lació del clutter. Aquest mètode 

està limitat pel soroll, la decorrelació i els errors de coregistrat. 

 ATI (Along-Track Interferometry) [35][36]: mètode que realitza 

el producte complex conjugat de les dos imatges i que resulta 

amb la informació de la fase en un interferograma que es 

relaciona amb la velocitat radial dels blancs.  
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 STAP (Space-Time Adaptative Processing)[37][38]: mètode que 

utilitza una combinació de filtres que operen en els dominis de 

temps i espai. Si s'utilitza el processament correcte pels filtres 

requerits i s'optimitza el mètode, el STAP no presenta cap 

limitació causada pel moviment de la plataforma. 

 

2.4. Determinació del Clutter 

  
 Pels radars, és molt important identificar correctament quins són els 

blancs o objectius (targets) que s’han de detectar. Però per un bon 

funcionament, és imprescindible caracteritzar correctament el fons 

d'escena (clutter) per poder contrarestar l’efecte que té en la detecció. De 

fet els retorns radars estan formats per la contribució del senyal reflectit 

pels blancs i dels senyals indesitjats del soroll i del clutter. 

 El terme clutter s’utilitza en l’àmbit radar per referir-se als ecos 

indesitjats de cada sistema. Aquests ecos poden ser retornats per la 

superfície terrestre, el mar, la pluja, animals i molts altres. En el cas de 

les tècniques MTI, la part de l'escena que no és d'interès, com els ecos 

que no provenen dels blancs mòbils, formen el clutter. 

 Degut a la gran varietat d'aplicacions i objectius dels radars, el que 

per un sistema pot ser el clutter, per un altre podria ser el blanc. Per 

exemple, per una aplicació el mar pot ser el que volem mesurar i per tant 

seria l’objectiu, i per una altra aplicació que vulgui detectar els vaixells, 

aquests serien l’objectiu i el mar seria el clutter. 

 

 En aquest projecte tractarem amb radars SAR-MTI que 

s'encarreguen d'observar el mar i estudiar-lo per poder detectar blancs en 

moviment. Amb aquest objectiu, el coneixement de les característiques 

del mar és una part molt important en l'observació radar perquè forma el 

clutter d’aquest sistema. Ens referim a l’observació del mar, tot i que 

genèricament ens referim a tots els casos de grans masses d’aigua com 

podrien ser oceans, rius, llacs o fins i tot pantans. 
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3. Model físic del mar 

  
En aquest estudi ens centrarem en la superfície del mar, és a dir, 

amb les ones marines o onades que són com un moviment oscil·latori o 

pertorbacions de l'aigua produïdes principalment pel vent i en algunes 

ocasions, per altres fenòmens com els terratrèmols.  

Per tant, es pot caracteritzar el mar per les onades i per un 

paràmetre que hi està relacionat, que és l'estat del mar. Aquest 

paràmetre descriu la rugositat de la superfície de l’aigua segons l’altura de 

les ones i la velocitat del vent. Conèixer aquest paràmetre és 

extremadament important pels mariners perquè poden anticipar-se i 

actuar per evitar pèrdues i tragèdies al mar, i per aquest estudi, perquè 

està present en els models de reflectivitat que es tractaran en el Capítol 5. 

 

 

3.1. Les onades 

  
Qualsevol persona que observi el mar podria dir que les onades són 

com una massa d'aigua que viatja en una certa direcció. Però en realitat, 

només hi ha una petita part de l'aigua que realment s’està desplaçant, i és 

l'energia produïda per les pertorbacions a la superfície la que està viatjant 

mitjançant un moviment en cercles de les partícules de l'aigua. 

Alguns dels termes tècnics que s’utilitzen per caracteritzar el mar i les 

onades són els següents: 

 CRESTA (crest): part més alta de l'ona 

 SI, DEPRESSIÓ (trough): part més baixa de l'ona 

 AMPLITUD D’ONA: distància vertical entre una cresta i el valor 

mig de l’oscil·lació 

 ALTURA D'ONA (h, wave height): distància vertical d'una cresta 

i el si següent. L’altura és el doble que l’amplitud d’ona 
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 ALTURA MITJANA (  , average wave height): mitjana de les 

altures de les ones 

 ALTURA SIGNIFICATIVA (    , significant wave height): mitjana 

entre l’altura de les ones des de la cresta al si d’un terç de les 

ones més altes. En algunes publicacions s’utilitza el símbol     

o   . Es relaciona amb l’altura mitjana de les ones a partir de 

l’aproximació (3.1) extreta de la referència [2]: 

              (3.1) 
 

 ALTURA EFECTIVA (    , root-mean-square wave height): 

terme que descriu la mitjana quadràtica de l’altura per sobre 

del nivell mig de la superfície. També pot referir-se a aquest 

paràmetre com l’altura RMS, i en algunes publicacions s’utilitza 

el símbol   . Es pot relacionar amb    i      mitjançant les 

següents aproximacions (3.2) i (3.3) [2]: 

             (3.2) 

            (3.3) 

 LONGITUD D'ONA (λ, wavelenght): distància horitzontal entre 

dues crestes o dos sins adjacents 

 PERÍODE (T): temps entre dues crestes o dos sins consecutius 

quan passen per un punt fixat 

 FREQÜÈNCIA (f): nombre d'ones que passen per un punt fix en 

un segon 

  
 

 
 (3.4) 

  

 VELOCITAT (v): és la distància que viatja una ona en una unitat 

de temps. Depèn de la profunditat del mar, però es calcula 

genèricament en m/s: 

  
 

 
 (3.5) 
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Es poden diferenciar dos tipus d'ones que es troben a la superfície del 

mar i estan generades per dos fenòmens diferents: ones capil·lars  i ones 

de gravetat [2]. 

Quan comença a bufar el vent les primeres ones que es creen 

s'anomenen capil·lars (capillarity waves). Aquestes ones transmeten 

l'energia de l'aire a l'aigua per a formar els corrents superficials. La 

velocitat d'aquestes ones està controlada per la tensió superficial de les 

ones. Tenen amplituds petites i majoritàriament, tenen una longitud d'ona 

petita (menys de 2 centímetres). 

Les ones de gravetat (gravity waves) estan generades bàsicament 

per l'acumulació de forces gravitatòries que fan baixar l'aigua de les 

crestes de les ones per sota de la posició d'equilibri a causa de la inèrcia. 

Aquesta oscil·lació es repeteix constantment, i genera el moviment orbital 

de les partícules de l'aigua típic de les ones. La velocitat de propagació 

d'aquestes ones està controlada principalment per la gravetat. A 

diferència de les capil·lars, les ones de gravetat tenen una altura i una 

longitud d'ona més gran (més de 2 centímetres) i poden arribar fins a 

longituds d’un quilòmetre i altures de més de 30 metres. 

Tot i que aquest segon tipus d'ones porten molta més energia, és la 

combinació d'ambdues la que permet caracteritzar les propietats del 

clutter del mar. El motiu és perquè els dos tipus es superposen i les ones 

de gravetat tenen la seva superfície modulada per les ones capil·lars. 

 

 
 

Figura 3.1. Imatge de la superfície del mar i els tipus d'ones [39] 

 

Les ones que es generen per vents que bufen als voltants del lloc 

d’observació en el moment de l’observació (vents locals), se’ls coneix com 

ones de vent (wind waves o wind sea). Quan el vent es calma, es forma 

un grup d’ones de la mateixa longitud d’ona i velocitat que donen al mar 

un aspecte regularment ondulat. Aquestes ones es poden moure milers de 
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quilòmetres lluny de la zona d’origen i es coneixen com mar de fons 

(swell).  

Al mar, també hi poden haver altres tipus d'ones com les internes, les 

gegants, les degudes a huracans i tempestes, les seixes, els tsunamis, ... i 

tot i que algunes d'aquestes també són superficials, no les tractarem 

perquè no són tan comuns. 

Les onades són processos complexes que igual que els hi passa a 

altres processos semblants, pateixen fenòmens com la reflexió, refracció o 

difracció. A més, les ones pateixen transformacions al llarg del seu 

moviment, ja que canvien d’altura, longitud, velocitat i fins i tot de forma, 

arribant a trencar-se en alguns casos.  

 

 

3.2. L’acció del vent 

 
Ja que el vent és el principal factor de la producció de les ones, els 

factors que condicionen aquest desenvolupament son: 

 La velocitat del vent 

 La direcció del vent 

 La duració del vent: temps que bufa en la mateixa direcció 

 El fetch: distància horitzontal sobre l’aigua al llarg de la qual 

bufa el vent en la mateixa direcció 

 

La velocitat és la característica del vent que pot afectar més alhora de 

descriure el mar, ja que les onades adquiriran una certa altura depenen 

de la força d’aquest vent. Tot i que la velocitat del vent pot prendre molts 

valors, aquests segueixen una certa distribució que depèn del lloc. Per 

exemple, les tempestes poden dificultar les observacions dels radars, però 

es produeixen esporàdicament.  
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Figura 3.2. Probabilitat dels valors de la velocitat del vent mesurada en peus 

 

La Figura 3.2 extreta de la referència [40] mostra els valors que 

tenen més probabilitat entre 8 i 18 kn i valors superiors a 40 kn són poc 

comuns. 

Un altre paràmetre que s’ha de considerar és la direcció del vent. 

Aquest paràmetre no es determina a partir d’una escala, sinó que s’ha de 

determinar amb l’orientació de les crestes de les ones del mar (que no 

siguin del mar de fons) o amb la direcció de les ratlles de l’escuma. 

Aquests criteris no es poden utilitzar en llocs on el mar és poc profund o 

quan està molt proper a la costa, i tampoc si hi ha poca visibilitat, per 

exemple, quan és de nit. En aquestes situacions es podria estimar la 

direcció segons el moviment dels núvols de baix nivell, o també segons els 

efectes sobre el so o sobre alguns objectes.  

 

 

3.3. L'estat del mar 

  
Per caracteritzar el mar, un dels termes més coneguts és l'estat del 

mar. Aquest terme bàsicament especifica l'altura de les onades que depèn 

de vents locals però també dels més llunyans (swell). És un indicador 

numèric que es relaciona amb la distància entre les onades (longitud 

d’ona) i l'amplitud que tenen. 
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S’han desenvolupat moltes escales que donen una estimació de les 

condicions de la superfície del mar. Una d’aquestes escales va ser l’Escala 

de Douglas, que va ser introduïda l'any 1921. Va ser desenvolupada pel 

Capità H. P. Douglas i es basa en un conjunt de termes descriptius des del 

0 (Calm) fins al 9 (Phenomenal).  

Tot i que l’escala de Douglas més coneguda mesura l’altura de les 

ones creades per vents locals, també hi ha una altra escala que mesura la 

longitud i l’altura de les ones que formen el mar de fons [40][41].  

 

 
 

Taula 3.1. Escales de Douglas 

 

L'escala de Douglas de la Taula 3.1 que mesura l'altura de les ones 

va ser adoptada per World Meteorological Organization (WMO) l'any 1929 

(Taula 3.2) [7]. La diferència més significativa és que el codi universal 

d’estat de mar 0 correspondria a      [44].    

Unviersal Sea 
State Code 

Description 
Wave  

Height (m) 
Wave  

Height (ft) 

0 Calm, glossy No wave No wave 

1 Calm, rippled 0 - 0.1 0 - 1/3 

2 Smooth, wavelets 0.1 - 0.5 1/3 - 2 

3 Slight 0.5 - 1.25 2 - 4 

4 Moderate 1.25 - 2.5 4- 8 

5 Rough 2.5 - 4 8 - 13 

6 Very rough 4 - 6 13 - 20 

  

Taula 3.2. Escala de World Meteorological Organization (WMO Sea State Code) 
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En tots els casos, l'altura s'inclou en la categoria inferior, és a dir, si 

el valor és de 4 metres, es descriu com a Rough i el número de l'estat és 

5. Quan l'estat no es pot determinar per cap dels termes anteriors 

apropiadament, s'utilitza el terme Confused per definir-lo.   

Utilitzar l’altura no és sempre un bon criteri ja que depèn de la 

velocitat del vent, però també depèn de la duració del vent, del fetch, de 

la profunditat i de la presència del mar de fons. 

En canvi, si s’ha de treballar directament amb la velocitat del vent, 

sovint s’utilitza una altra escala, la de Beaufort (vegeu la Taula 3.3) que 

especifica aquest paràmetre en condicions de mar obert. A més, aquesta 

escala s’utilitza sovint a la pràctica perquè amb les descripcions que 

proporciona sobre l’observació, permet que amb mètodes visuals es pugui 

fer una bona predicció. De fet, l’escala inicial va ser creada als voltants de 

1805 per Sir Francis Beaufort que era un oficial naval i hidrògraf. No tenia 

velocitats de vent, sinó que detallava com hauria d’actuar un vaixell en 

cada situació. Va ser a partir del 1850, quan els números es van associar 

amb la mesura de la velocitat de vent mitjançant anemòmetres. 

També s’adjunta una extensió de la Taula 3.3 en l’Annex A ja que 

l’escala de Beaufort també es pot utilitzar en el cas d’observar terrenys o 

mar en àrees de costa. A més, incorpora una estimació de l’altura que 

poden tenir les ones en cada estat. 

La relació que proporciona Beaufort tampoc és un bon criteri sempre, 

ja que hi pot haver fortes pluges, fortes corrents superficials o un 

desfasament entre l’augment de la velocitat i l’efecte que té al mar. 

 



20    
 

 

  

 

 

Taula 3.3. Escala de Beaufort [41] 

 

Per evitar ambigüitats, quan es parla de l'estat del mar, no és 

suficient indicar el número corresponent, sinó que es necessari dir també 

quina escala s'utilitza perquè, com hem vist, n’hi han varies que són 

vàlides.  

Cal destacar, que WMO no recomana l'ús dels estats del mar i sí que 

recomana l’ús de l'altura de les ones, la velocitat del vent o altres valors 

que siguin lectures directament des d'un instrument com un anemòmetre 

o boies. Per aquest motiu i per facilitar el desenvolupament de les 

simulacions, en aquest projecte s’utilitzaran les següents relacions [44]: 

                    
(3.6) 
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(3.7) 

on    és l’estat del mar segons el codi d’estats del mar universals de 

WMO (Taula 3.2),      és l'altura significativa de les ones i    és la 

velocitat del vent. La velocitat del vent en funció de l'estat del mar es 

representa a la Figura 3.3: 

 

 
 

Figura 3.3. Velocitat del vent en funció de l'estat del mar 

 

 En el cas de treballar amb mars amb estat 0, a vegades no 

s’utilitzen aquestes expressions perquè no són gaire aproximades per 

aquestes condicions. Generalment es considera que l’estat del mar 0 

correspon a una altura d’ona significativa d’uns 0.25 ft i velocitats de vent 

menors que 4 kn [2]. 
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4. Reflectivitat del mar 

  
Per poder dissenyar i seleccionar els radars i els algoritmes de 

processament de senyal per la detecció de blancs en entorns marítims és 

necessari conèixer com es pot simular el clutter marí. Qualsevol radar que 

operi en entorns marins ha de tenir l'habilitat de poder compensar l'efecte 

dels retorns radars no desitjats de la superfície de l'aigua, per assolir una 

detecció dels blancs efectiva. Per caracteritzar aquest clutter, que és la 

reflectivitat produïda per la il·luminació radar d’una cel·la de resolució 

superficial del mar, el primer pas és el càlcul del coeficient de 

retrodispersió o reflectivitat mitjana.  

El coneixement de la dinàmica de les ones i de l'efecte de les 

condicions ambientals com la velocitat del vent o la seva direcció, és molt 

important tant des d'un punt de vista científic com per altres aplicacions 

d'enginyeria i teledetecció (meteorologia, seguiment de vaixells, disseny 

de plataformes, ...). Moltes d'aquestes mesures es solen fer des de boies 

o vaixells, però només donen informació local. Per altra banda, els 

sistemes radar com els radars SAR que s'incorporen en alguns satèl·lits 

són instruments molt potents que poden proporcionar informació de forma 

continua, en regions diferents amb bona resolució i sota condicions 

atmosfèriques diverses.  

Per tots aquests avantatges, creix constantment el interès en la 

investigació del clutter marí des de radars i amb l’objectiu de predir 

aquest coeficient s’han desenvolupat molts models per un ampli marge de 

condicions d’operació dels radars i condicions de l’entorn.  

A l'apartat 4.2 s'inclou una de les bases de dades que s'utilitzen com 

a referència alhora de comparar els resultats obtinguts amb els models. 
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4.1. Concepte de reflectivitat mitjana 

 
En un clutter de superfície, ja sigui mar, terra o gel, el terme    

representa la reflectivitat mitjana normalitzada d’una àrea de la superfície 

de la terra que està il·luminada per un radar. En algunes referències 

s’utilitza el símbol    i es sol mesurar en dB·m2/m2. El nom més tècnic 

d’aquest paràmetre seria coeficient de retrodispersió (backscattering 

coefficient), però també s’anomena com a coeficient de reflectivitat radar 

del mar [46].   

Aquest paràmetre permet quantificar el nivell de dispersió 

electromagnètica resultant de la interacció de les ones del senyal radar 

transmès amb una superfície. En el cas del clutter marí, aquests retorns 

es produirien sobre una cel·la de resolució superficial del mar il·luminada 

pel radar. Un exemple de les gràfiques que es poden obtenir dels valors 

del coeficient de retrodispersió que es mostren en la Figura 4.1. 

Per unes condicions de l'entorn conegudes que determinen les 

característiques de la superfície del mar com l'altura de les ones, la 

presència de mar de fons, etc., el retorn del mar depèn dels paràmetres 

del radar com la freqüència, la polarització, l'angle de depressió i l'àrea de 

la superfície que s'observa. Per tant, el valor d’aquest coeficient no és 

constant i té força dependències amb les característiques del radar 

d’observació i les condicions del mar que es tractaran a l’apartat 4.3. 

 

 
 

Figura 4.1. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió 
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4.2. Dades experimentals de 

Nathanson 

 
Per tal de poder valorar si els resultats obtinguts a les simulacions 

són correctes s’han realitzat diverses recol·leccions de dades per cobrir les 

diferents configuracions dels radars i diferents condicions atmosfèriques. 

Però, no es pot accedir públicament a la majoria d’aquestes dades i aquest 

és un factor de complexitat afegit a aquest projecte.  

Els resultats experimentals per excel·lència en aquest àmbit són els 

de Nathanson, perquè és la base de dades accessible i més completa de la 

qual disposa actualment l’enginyeria radar. En aquest projecte, utilitzarem 

aquestes taules de Nathanson com a referència per valorar els resultats 

obtinguts en les simulacions. 

Nathanson va recopilar mesures del coeficient de retrodispersió 

d’aproximadament 25 experiments realitzats per sistemes radar 

monoestàtics que tenien amples de polsos entre 0.5 i 10 µs. Primerament, 

Nathanson va publicar aquests resultats al llibre de la referència [1] l’any 

1969, i posteriorment, Nathanson i Reilly van publicar una segona edició 

del llibre l’any 1991 [2] on modificaven alguns dels valors perquè van 

recopilar en total 60 experiments vàlids (aproximadament el doble que en 

l’edició anterior). 

Les mesures es van realitzar en mars totalment desenvolupats i 

alguns valors són aproximats, ja que van utilitzar la interpolació i 

extrapolació entre les mesures de upwind (    ), downwind (      ) i 

crosswind (     ) [44][47]. Aquests termes de vent es defineixen amb 

més detall a l’apartat 4.3.5. Per tant, considerarem que els valors 

continguts a les taules de Nathanson són un promig entre les 3 direccions. 

Les 7 taules contenen valors de reflectivitat per la polarització horitzontal i 

vertical, pels estats de mar de 0 a 6, per freqüències de bandes diferents i 

per 7 angles de depressió diferents: 0.1º, 0.3º, 1º, 3º, 10º, 30º i 60º. 

A continuació, s’adjunten les taules de Nathanson extretes de la 

referència [2]. 

  



26    
 

 

  

       Banda freqüencial (GHz) 

Estat 
del Mar 

Polarització 
UHF 
(0.5) 

L 
(1.25) 

S 
(3) 

C 
(5.6) 

X 
(9.3) 

Ku 
(17) 

Ka 
(35) 

0 
V        

H   90* 87*    

1 
V   80* 72* 65*   

H   80 75 71*   

2 
V 90† 87* 75* 67 56   

H 95† 90* 75* 67* 59* 48*  

3 
V 88† 82* 75* 60* 51  47* 

H 90† 82* 68* 69* 53*   

4 
V 85† 78* 67* 58* 48  45* 

H  74* 63* 60 48   

5 
V 80† 70* 63* 55* 44  42* 

H  70† 63* 58* 42*   

6 
V   56     

H        

 

Taula 4.1. Taula de Nathanson que conté els valors del coeficient de reflectivitat per un 

angle de depressió de 0.1º. El símbol * significa que l’error pot ser de 5 dB i † de 8 dB 

 

 

 

       Banda freqüencial (GHz) 

Estat 
del Mar 

Polarització 
UHF 
(0.5) 

L 
(1.25) 

S 
(3) 

C 
(5.6) 

X 
(9.3) 

Ku 
(17) 

Ka 
(35) 

0 
V  83†    63* 55† 

H   83* 79 74*   

1 
V  78* 64* 60 58 54* 46† 

H   74 68 66* 58  

2 
V 80† 73* 62* 55 52 52* 43† 

H 78*  66* 60 56* 53*  

3 
V 78† 70* 58* 50* 45 47* 40* 

H  68* 60* 50 46 42*  

4 
V 75† 65 57*  43 44* 38 

H   55*  42 39*  

5 
V 73† 64* 52*  39 39 35* 

H  64* 52* 44* 39 38*  

6 
V     34 37* 31* 

H   46*  34 37*  

 

Taula 4.2. Taula de Nathanson que conté els valors del coeficient de reflectivitat per un 

angle de depressió de 0.3º. El símbol * significa que l’error pot ser de 5 dB i † de 8 dB 
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     Banda freqüencial (GHz) 

Estat 

del Mar 
Polarització 

UHF 

(0.5) 

L 

(1.25) 

S 

(3) 

C 

(5.6) 

X 

(9.3) 

Ku 

(17) 

Ka/w 

(35/94) 

0 
V  68*   60* 60* 60* 

H 86* 80* 75* 70* 60* 60* 60* 

1 
V 70* 65* 56 53 50 50* 48* 

H 84* 73* 66 56 51 48* 48* 

2 
V 63* 58* 53 47 44 42 40* 

H 82* 65* 55 48 46 41 38* 

3 
V 58* 54* 48 43 39 37 34 

H 73* 60* 48 43 40 37 36 

4 
V 58* 45 42 39 37 35 32 

H 63* 56* 45 39 36 34 34* 

5 
V  43 38 35 33 34 31 

H 60* 50* 42 36 34 34  

6 
V   33  31* 32  

H   41  32* 32  

 

Taula 4.3. Taula de Nathanson que conté els valors del coeficient de reflectivitat per un 

angle de depressió de 1º. El símbol * significa que l’error pot ser de 5 dB 

 

 

 

     Banda freqüencial (GHz) 

Estat 
del Mar 

Polarització 
UHF 
(0.5) 

L 
(1.25) 

S 
(3) 

C 
(5.6) 

X 
(9.3) 

Ku 
(17) 

Ka/w 
(35/94) 

0 
V    60* <56* 50* 48* 

H 75* 72* 68* 63* <58*  53 

1 
V 60* 53* 52 49 45 41* 41 

H 70* 62* 59 54 50 45* 43* 

2 
V 53 50 49 45 41 39 37 

H 66* 59 53 48 43 38 40 

3 
V 43* 43* 43 40 38 36 34 

H 61* 55* 46 42 39 35 37 

4 
V 38* 38 38 36 34 33 31 

H 54* 48* 41 38 35 32* 32 

5 
V 40* 38 35 35 33 31* 30* 

H 53 46 30 36 33 30*  

6 
V     28 28  

H   37  30 28  

 

Taula 4.4. Taula de Nathanson que conté els valors del coeficient de reflectivitat per un 

angle de depressió de 3º. El símbol * significa que l’error pot ser de 4 dB 
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      Banda freqüencial (GHz) 

Estat 

del Mar 
Polarització 

UHF 

(0.5) 

L 

(1.25) 

S 

(3) 

C 

(5.6) 

X 

(9.3) 

Ku 

(17) 

Ka/w 

(35/94) 

0 
V  45*  44* <47* <45* 44* 

H  60*   <56*   

1 
V 38 39 40 41 42 40 38 

H  56*  53 51   

2 
V 35* 37 38 39 36 34 33 

H 54* 53 51 48 43 37 36* 

3 
V 34* 34 34 34 32 31 31 

H 50 48 46 40 37 32 31 

4 
V 32* 31 31* 32 29 28 29 

H 48* 45 49 36 34 29 29 

5 
V 30 30 28 28 25 23 26* 

H 46 43 38 36 30 26 27* 

6 
V 30* 29 28 27* 22* 18*  

H 44* 40* 37 35* 27* 24*  

 

Taula 4.5. Taula de Nathanson que conté els valors del coeficient de reflectivitat per un 

angle de depressió de 10º. El símbol * significa que l’error pot ser de 4 dB 

 

 

 

      Banda freqüencial (GHz) 

Estat 
del Mar 

Polarització 
UHF 
(0.5) 

L 
(1.25) 

S 
(3) 

C 
(5.6) 

X 
(9.3) 

Ku 
(17) 

Ka/w 
(35/94) 

0 
V  42* 42* 42* 37* 33*  

H  50* 50* 50* 48* 45*  

1 
V 38* 38* 40 42 36 31* 35* 

H  46*  48 44* 38*  

2 
V 30 31 32* 34 32 26* 30 

H 42 41 40 42 38* 35* 35* 

3 
V 28 30 29 28 26 23 23* 

H 40* 39 38 37 34 28 28* 

4 
V 28 28 27 25 24 22 22 

H 38* 37 37 35 29 21 21 

5 
V 28 24* 23 22 22 18 20* 

H 35 34* 32 30 26 18 20* 

6 
V 25* 23* 22* 21* 17 15  

H 33* 32* 30* 29* 21* 16  

 

Taula 4.6. Taula de Nathanson que conté els valors del coeficient de reflectivitat per un 

angle de depressió de 30º. El símbol * significa que l’error pot ser de 5 dB 
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      Banda freqüencial (GHz) 

Estat 

del Mar 
Polarització 

UHF 

(0.5) 

L 

(1.25) 

S 

(3) 

C 

(5.6) 

X 

(9.3) 

Ku 

(17) 

Ka 

(35) 

0 
V 32 33 34 26* 23 22*  

H 32 32 32 27* 25* 22* 26* 

1 
V 23* 22 24 24 24 20* 24* 

H 22 24 25 26 24 20  

2 
V 20* 21 21 23 18 18* 19* 

H 22 21 21 22 23 18*  

3 
V 18* 18* 19 18* 16* 14 14* 

H 21 20 20 20 21 16* 16* 

4 
V 14* 15* 15* 15* 14* 11 10 

H 21* 18* 17* 16* 15* 12* 12* 

5 
V 18* 15* 15 15 13* 11* 4 

H 21* 18* 17 17 14 10*  

6 
V 18* 17* 15* 14* 11* 10*  

H 20* 19* 17* 16* 12* 10  

 

Taula 4.7. Taula de Nathanson que conté els valors del coeficient de reflectivitat per un 

angle de depressió de 60º. El símbol * significa que l’error pot ser de 4 dB 

 

Com es pot veure de la Taula 4.1 a la Taula 4.7, hi ha algunes 

incerteses i errors entre 3 i 8 dB, sobretot per angles de depressió baixos i 

per les freqüències dels extrems de la taula (0.5, 1.25, 35 i 94 GHz). 

Els resultats revisats a la segona edició són menors que els publicats 

l’any 1969. Tot i això, es consideren que aquests valors poden representar 

un límit superior, ja que solen ser més alts que a la realitat, sobretot en el 

cas d’angles de depressió baixos on s’accentua l’efecte de la conductivitat 

de l’aigua del mar [3][48]-[50]. 
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4.3. Dependència de la reflectivitat 

 
El valor observat experimentalment del coeficient de retrodispersió 

mitjana del mar es veu influenciat per diverses variables i és important 

conèixer els seus efectes per considerar-los en l'elecció i utilització dels 

models. 

Les variables que depenen directament del mar venen determinades 

bàsicament per les ones, i tal com s'ha descrit al Capítol 3, el fenomen 

que les defineix majoritàriament és el vent. L'altura significativa de les 

ones i la velocitat del vent són les variables que tenen un major efecte en 

aquest coeficient i la direcció del vent passa a un segon pla. Hi ha altres 

variables com la temperatura de l'aigua, la salinitat, la pluja o la presència 

de taques que poden afectar mínimament aquest valor, però no es solen 

considerar [51]. 

Aquest coeficient no depèn sol de les variables del mar, sinó que 

també depèn d'altres característiques geofísiques i del radar com són: 

 la freqüència del radar 

 la polarització del radar 

 l'angle de depressió utilitzat a la observació 

 
  

4.3.1. Dependència amb l'angle de 

depressió 

 
  Quan es parla dels angles de depressió o grazing angle sovint es fa 

referència a 3 regions que divideixen el seu marge [2][47][51]. A la 

Figura 4.2 extreta de la referència [47], es representa un gràfic on es pot 

veure la relació entre l’angle de depressió vers el coeficient de 

reflectivitat, segons les polaritzacions horitzontal i vertical. 
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Figura 4.2. Relació entre angle de depressió, polarització i coeficient de reflectivitat 

  

 

Les tres regions són: 

 Regió d’angles de depressió baixos o regió d’interferència: regió 

compresa entre 0 i l’angle de transició o angle crític, on la 

reflectivitat té una dependència molt forta amb l'angle [22]. La 

dependència de la reflectivitat en aquesta regió que també es 

coneix com near grazing incidence pot ser de    on n pren 

valors des de 0 per freqüències i estats de mar alts a 4 per 

freqüències i estats de mar baixos [2][52]. En canvi, a la 

referència [48] estima que la dependència del coeficient en 

aquesta regió pot ser d’aproximadament     , però si l’aigua té 

conductivitat, el coeficient augmentaria segons     .  

El que fa que augmenti la reflectivitat, són fenòmens com el 

trencament de les ones sobretot de les ones de gravetat més 

grans, la conductivitat, les reflexions multicamí i la dispersió 

que es genera quan l’angle de curvatura de la superfície del 

mar és molt petit en relació a la longitud d’ona radar. En 

aquesta zona la dispersió no és direccional i depèn molt de la 

freqüència i la polarització del radar. 

L’angle crític o angle de transició on es produeix el primer canvi 

de pendent es pot aproximar utilitzant l'expressió (4.1) on      
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és l’altura efectiva de l’ona [50]. Aquest angle sol ser de l'ordre 

de 1º a 4º [60]. 

      
 

      
 (4.1) 

 

 Regió plateau: regió intermèdia on la reflectivitat no té una 

gran dependència de l’angle en qüestió i està controlada 

bàsicament pel que es coneix com la ressonància de Bragg 

produïda per onades que tenen una longitud d’ona   similar a la 

longitud d’ona radar  . Les onades conegudes com Bragg 

scatterers o Bragg’s ressonant ripples, que són aquelles que 

tenen longitud igual a la meitat de l'ona transmesa, són el 

principal contribuïdor de la reflectivitat quan l’angle de 

depressió està entre 25º i 75º [10][53][54]. La relació entre 

ambdós longituds és: 

  
 

     
 (4.2) 

 

 Regió d’incidència quasi-vertical: regió on els angles són molt 

alts, propers a 90º, i on la reflectivitat pren valors màxims 

perquè la dispersió és molt direccional. Per estats de mar 

baixos, el radar és com si estès observant un mirall amb una 

mica de curvatura pròpia de la superfície del mar. El coeficient 

augmenta considerablement amb l’angle de depressió, però en 

aquesta zona la reflectivitat no depèn gairebé de la velocitat del 

vent ni de la seva direcció, ni tampoc de la freqüència o la 

polarització del radar. Aquesta regió també es coneix com 

quasi-especular [54][55] perquè els retorns especulars produïts 

majoritàriament per les ones gravitatòries són el principal 

causant de la reflectivitat. 

Cal destacar que aquestes regions, i més concretament els 

límits d’aquestes 3 regions canvia segons la longitud d’ona, la 

polarització o les condicions del mar que s’estiguin tractant. Per 

exemple, quan augmenta la velocitat del vent, el primer i el 

segon canvi de pendent es produeixen en angles menors 

(Figura 4.4). També ocorre que quan s'augmenta la freqüència, 

l'angle de transició disminueix (Figura 4.3). Però, el que està 

més clar, és que la reflectivitat augmenta quan els angles de 

depressió augmenten (Figura 4.3) i també quan ho fa l'estat del 

mar. 
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Figura 4.3 Valors del coeficient de retrodispersió respecte l'angle de depressió per    
 ,     ,        i les freqüències                      

 

 
 

Figura 4.4 Valors del coeficient de retrodispersió en funció dels angles de depressió per 

        ,     ,        i els estats del mar (escala Douglas)             

 

En les publicacions també es molt comú parlar sobre l'angle 

d'incidència enlloc de l'angle de depressió. Hi ha una relació directa entre 

aquests dos angles, més concretament, són complementaris. 

     
 

 
     (4.3) 

 

 

S'assumeix que la retrodispersió no depèn de la distancia al radar o 

de l'altura respecte de la superfície, que és una hipòtesis justificable si 

l'ona incident es considera plana. Però això només es compleix si l'estat 
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del mar és independent de la distància al radar i per aquest motiu no seria 

del tot correcte utilitzar radar localitzats a la costa, perquè l'estat del mar 

varia ràpidament a l'augmentar la distància [60]. 

Com en aquest estudi ens centrem en radars SAR MTI que operen 

amb angles d'incidència pertanyents a la regió plateau, considerarem que 

la reflectivitat no depèn de la distància al radar però si ho fa de l'angle de 

depressió. 

 

 

4.3.2. Dependència amb la freqüència 

del radar 

 
De les taules de Nathanson (Taula 4.1 a Taula 4.7) es pot constatar 

fàcilment que l’ús d’una freqüència més elevada fa que s’incrementi el 

valor de la reflectivitat (Figura 4.3). 

La dependència del coeficient amb la freqüència segueix    per 

polaritzacions horitzontals on m pot ser com a màxim 3 si la freqüència és 

menor que 2 GHz, angles de depressió menors que 1º i estats del mar 

menors que 3 (Figura 4.5). Aquest paràmetre m disminueix quan 

s’augmenta la freqüència, l’angle de depressió i l’estat del mar fins arribar 

a 0 per freqüències de 15 GHz [2] (Figura 4.6). 

 

 
 

Figura 4.5 Valors del coeficient de retrodispersió en funció de la freqüència per     , 
      ,        i els estats del mar (escala Douglas) i           
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Figura 4.6 Valors del coeficient de retrodispersió en funció de la freqüència per      , 
      ,        i els estats del mar (escala Douglas) i           

 

L’angle crític és proporcional a la longitud d’ona, o el que és el 

mateix, és inversament proporcional a la freqüència radar. Per tant, quan 

la freqüència augmenta, aquest angle crític disminueix (Figura 4.3). 

 

 

4.3.3. Dependència amb la polarització 

del radar 

 
L'efecte de la polarització de les ones del radar és complex ja que la 

reflexió de la superfície del mar no es comporta de la mateixa manera per 

tots els estats de mar o per qualsevol longitud d'ona. Alguns estudis 

conclouen que si la polarització és vertical l'eco és molt dependent de les 

ones gravitatòries per angles de depressió baixos i moderats i per estats 

de mar baixos. En canvi, si la polarització és horitzontal, l'eco és més 

dependent de les ones capil·lars curtes (<1.7 cm) [2]. 

El valor del retorn si la polarització és vertical, serà igual o major que 

en el cas de polarització horitzontal [46][56]. A més, la diferència entre 

ambdós augmentarà per estats de mar baixos, per angles de depressió 

baixos i per freqüències baixes (Figura 4.7 pel cas de            i     ). 

En canvi, la diferència serà poc significativa per estats de mar alts i per 

freqüències per sobre dels 15 GHz [2].  
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Però aquesta relació no sempre es compleix [46], ja que quan l'angle 

de depressió és molt baix i l'estat de mar és alt o molt proper a la 

incidència vertical, el valor obtingut per la polarització horitzontal pot 

excedir el de la vertical. Per exemple, aquest comportament es pot veure 

a les taules de Nathanson (Taula 4.2 i Taula 4.3) i a la Figura 4.7 pel cas 

de           i     . 

 
 

Figura 4.7. Valors del coeficient de retrodispersió en funció dels angles de depressió. Es 
representen dos casos per les polaritzacions vertical i horitzontal i per       :   

               ;                  

 

En el cas de polaritzacions HV i VH, que són les anomenades 

crosspolar, on la primera lletra es refereix a la polarització transmesa i la 

segona a la rebuda, la reflectivitat sol ser de 5 a 15 dB per sota dels casos 

HH i VV [2][56]. 

 

 

4.3.4. Dependència amb la velocitat del 

vent i l’estat del mar 

  
La reflectivitat augmenta amb la velocitat del vent, i per tant, també 

amb l’estat del mar per la relació directa d’aquests paràmetres (Figura 

4.4). Però la quantitat d’aquest increment també depèn de la freqüència 

que s'utilitzi. 
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L’augment del coeficient pot arribar a ser de 10 dB per estat del mar 

quan la freqüència i l’estat del mar són baixos, però es redueix si la 

freqüència i l’estat del mar són més alts [2]. 

 

 

4.3.5. Dependència amb la direcció del 

vent 

  
Definim la direcció del vent com l’angle entre la direcció d’observació i 

la direcció des d’on bufa el vent. Alhora de parlar de la direcció, es poden 

destacar 3 direccions de referència que es representen a la Figura 4.8: 

 Upwind: angle = 0º. Quan la direcció d'observació és contrària 

a la direcció del vent. 

 Crosswind: angle = 90º o -90º. Quan la direcció d’observació és 

perpendicular a la direcció del vent. 

 Downwind: angle = 180º. Quan la direcció d’observació és la 

mateixa que la direcció del vent. 

 

 
 

Figura 4.8. Representació de la direcció del vent respecte la direcció d'observació del 

radar [89] 
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La reflectivitat és més alta per direccions upwind (Figura 4.9). Segons 

la referència [46][57], el valor del coeficient disminueix quan la direcció 

d’observació s'allunya de upwind, fins a una diferència d'entre 0 i 5 dB, 

mentre que la referència [58] diu que la diferència sol ser de 6 dB o més. 

Per les direccions de crosswind i downwind els valors són similars i segons 

les dades experimentals de Nathanson aquesta diferència pot ser de fins a 

3 dB per la polarització vertical. Tot i que alguns models diuen que la 

reflectivitat en condicions de crosswind és major que per downwind, tant 

les teories d’oceanografia i dispersió, com les dades de Nathanson, 

confirmen que el mínim és dóna a crosswind per les bandes de freqüència 

S, X i Ku [7][47].  

 Alguns resultats [47][53] determinen que per la banda de 

freqüència L, la relació upwind/downwind és propera a la unitat. L'efecte 

de la direcció del vent gairebé s’anul·la quan es tracta d'angles de 

depressió baixos o molt alts i per estats del mar alts [2].  

 
 

Figura 4.9. Valors del coeficient de retrodispersió en funció dels angles de depressió pels 
3 casos de referència de la direcció del vent i per         ,       i        
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5. Models de reflectivitat 

marina 

 
Tot i que el mar ha estat estudiat durant molts anys, encara no 

existeix un model que sigui globalment acceptat. De fet, els models 

proposats són aplicables en un cert marge dels paràmetres com ara la 

freqüència de treball, angles de depressió, polarització, estat del mar, etc. 

A més, alguns han estat desenvolupats per entitats privades, que no 

permeten un accés transparent a les seves dades. Molts investigadors 

segueixen estudiant l'aplicació d'aquests models i modificant alguns dels 

paràmetres per intentar obtenir els millors resultats i que s'ajustin a les 

dades mesurades. Tot això és el que ha limitat la proposta i utilització 

d’un únic model. 

L’objectiu d’aquesta part del projecte consisteix en fer una cerca dels 

models de reflectivitat marina que s’han desenvolupat, per poder estimar 

quantitativament el coeficient de retrodispersió radar del mar,    , en 

funció dels paràmetres del radar i de les característiques del mar sota 

condicions atmosfèriques estàndards. 

Una gran varietat dels models són teòrics i es fonamenten en l’anàlisi 

electromagnètica de la dispersió. Tot i que aquests solen ser força 

precisos, només són vàlids per unes determinades condicions, ja que en la 

seva anàlisi s’utilitzen unes hipòtesis que limiten el seu ús. A més, com 

estan basats en conjectures i mètodes analítics, solen ser complexes i 

tenen molta càrrega computacional.  

Per aquest motiu, es van proposar els models semi-empírics que es 

basen en l'anàlisi de dades experimentals i utilització d’algunes parts 

teòriques. Aquests models permeten una estimació del coeficient de 

retrodispersió a partir del coneixement dels paràmetres que descriuen les 

condicions del mar, la velocitat i direcció del vent i també dels paràmetres 

d’observació del radar. També es van instaurar models purament 

matemàtics i estan basats en resultats experimentals de mesures radar, 

com per exemple, els resultats de Nathanson explicats en l'apartat 4.2.  

L’inconvenient que tenen aquests models sembla obvi, ja que estan 

basats en dades experimentals que tenen errors de mesura i que es 
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prenen en condicions ambientals diferents. Però, en comparació amb els 

models teòrics, segueixen sent una bona aproximació i disminueixen 

considerablement la càrrega computacional. 

 

 
 

5.1. Models teòrics 

 
Els models teòrics estan basats en la teoria de les ones 

electromagnètiques, en diferents aproximacions del mecanisme de 

dispersió i en descripcions diferents de les superfícies rugoses [10][60]-

[64][90]. El problema de la dispersió de les ones electromagnètiques de 

superfícies rugoses atreu l'interès de la investigació a causa de les seves 

àmplies aplicacions.  

Uns altres models de reflectivitat aproximen la superfície del mar com 

petites plaques planes que s’anomenen facets, l’orientació i tamany dels 

quals s'escullen per aproximar la forma de la superfície marina afectada 

per l'onatge. 

Alguns dels models teòrics més coneguts són: 

 Small Slope Approximation, SSA [64]-[71] 

 Kirchhoff Approximation, KA [71]-[77][84] 

 Integral Equation Model, IEM [77]-[81] 

 Phase Perturbation Model, PPM [80]-[84] 

 Full Wave Model, FWM [81][85]-[88] 

 Small Perturbation Model, SPM [71]-[73][89]-[92] 

 Two-Scale Model, TSM [14][71][93]-[99] 

 

Els models compostos són un tipus de models teòrics força estesos 

basats en el model Two-Scale desenvolupat per [99]. En aquests models 

la reflectivitat mitjana del clutter es pot entendre com la contribució de 
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dos mecanismes diferenciats: la reflexió especular i la dispersió difusa 

(5.1).  

      
     

  (5.1) 

 

 Reflexió Especular: El primer mecanisme de dispersió es dona a 

la regió d'incidència quasi-vertical (angles de depressió per 

sobre de 75º [100]) i es caracteritza principalment pels efectes 

dels retorns especulars   
  [54][55][101]. És una reflexió 

similar a la que succeeix en superfícies llises i les fluctuacions 

tenen una amplitud relativament petita [60]. 

 Dispersió Difusa: Per les altres regions d'angles de depressió, 

s'assumeix que el mecanisme predominant es pot descriure pel 

model de difracció de Bragg   
  i és proporcional a la densitat 

espectral de les ones amb longitud curta d'un mar totalment 

desenvolupat [54][101]. És un fenomen que té poca directivitat 

i l'amplitud de les fluctuacions és major que en el mecanisme 

de reflexió especular [60]. 

 

 En aquest model la solució de primer ordre es deriva de la 

geometria òptica, aplicada per a que només contingui les ones de gravetat 

llargues. Es descompon també amb unes ones capil·lars més curtes 

mitjançant la divisió de l'espectre de la superfície (Figura 5.1) en dos parts 

(ones de longitud gran i ones de longitud petita) al número d'ona 

electromagnètica     . 

 

 
 

Figura 5.1. Espectre del model Two-Scale de la superfície del mar 



42    
 

 

  

 El número d'ona      separa les ones de longitud més llarga de les 

més curtes i ha de ser petit en comparació al número d'ona de Bragg    

però suficientment gran per a que segueixi sent major que la longitud 

d'ona del radar (Figura 5.1). 

 Aquest model es va desenvolupar tenint en compte la teoria de 

dispersió electromagnètica i la interacció hidrodinàmica, però no es 

considera la imatge SAR. Els sistemes SAR utilitzen aquest model però 

amb una diferència (    ) en l'escala que es representa, degut a la 

resolució SAR (Figura 5.2). 

 
 

Figura 5.2. Espectre del model Two-Scale Electromagnètic i SAR 

 

 El model TSM per alguns autors és el mateix que el model CSM, ja 

que aquest model compost aplica els principis del model Two-Scale. A 

més, també s'ha desenvolupat una modificació del CSM, el MCSM, un altre 

model compost que també s'utilitza per calcular el coeficient de 

retrodispersió. Tant el CSM com el MCSM que es presenten seguidament 

es van ajustar per la banda L (1 a 2 GHz).  
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5.1.1. Model CSM 

 
El model CSM o també conegut com First-Order Composite Sea 

Clutter Model [47][72][73][99] aplica la dispersió de Bragg quan el mar té 

un estat elevat i l'alçada està determinada per l'espectre d'equilibri en 

distància proposat per Phillips      [99][102]. 

En aquest model la reflectivitat ve determinada per la longitud d'ona 

del radar i l'angle de depressió. No depèn de paràmetres com l'estat del 

mar o la velocitat i direcció del vent, el que provoca que només es pugui 

utilitzar per un cert estat de mar. El que és el mateix, aquest model es va 

pensar com un model de saturació, per una velocitat del vent d'uns 23 

m/s, és a dir, per un estat de mar elevat. D'aquesta manera, aquest 

model només es pot aplicar com a límit superior de la reflectivitat marina. 

L'espectre de les ones del model CSM es pot calcular com [47][99]: 

 

   
   

 
 

(5.2) 

            (5.3) 

     (5.4) 

     
    

  (5.5) 

         (5.6) 

 

on   és la longitud d'ona radar,   és el número d'ona radar,   és 

l'angle de depressió,          per ones gravitatòries i   és un paràmetre 

que determina les condicions de ressonància de Bragg.  

 

Els factors de dispersió de primer ordre segons la polarització són:  

    
    

                  
  (5.7) 
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  (5.8) 

  

on    és la constant dielèctrica relativa del mar i    és l'angle 

d'incidència. 

 

Finalment, la reflectivitat es pot calcular amb l'expressió (5.9) per la 

polarització horitzontal i amb l'expressió (5.10) en el cas de polarització 

vertical. 

  
          

                     (5.9) 

  
         

                     (5.10) 

  

Aquestes expressions també es poden simplificar: 

  
                         (5.11) 

  
                         (5.12) 

 

 
 

5.1.2. Model MCSM 

 
El model compost CSM és independent de la velocitat del vent, i per 

tant, es requereix un model que respongui als canvis de vent. D'aquesta 

necessitat sorgeix el model de segon ordre MCSM. Aquestes sigles  

signifiquen Modified Sea Clutter Model. Es basa en el TSM proposat per 

Guinard and Daley [99] i el model de dispersió de la superfície proposat 

per Fung and Lee [103]. Aquest model depèn de la polarització, la 

velocitat del vent, i la variació del angles de depressió i acimut.  
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Les expressions del model MCSM són les següents [47]: 

1. Espectre unidimensional per una sola onada en funció del número 

d'ona del mar K 

  
 

      
 (5.13) 

  
   

 
 (5.14) 

                  

     
  

  
    

     
 

             
  

  
   

     
 

 (5.15) 

  
  

   
    

 

  
  (5.16) 

        
     

  
                       (5.17) 

          
  (5.18) 

 

on   és la longitud d'ona del mar,   la longitud d'ona del radar i   és 

l'angle de depresió en radians,   
             , g=9.81 m/s2 és 

l'acceleració de la gravetat i A=1.75 si U<5 m/s o A=0.875 en els altres 

casos, sent U la velocitat del vent a una altura z=12.5 metres respecte la 

superfície i    la velocitat de fricció quan les condicions atmosfèriques són 

estables i neutres. 

 

2. Espectre bidimensional de les onades del mar amb dos dimensions 

[104] 

   

 
 

 
                 

           
                                                                

 
                 

                 
                                                                  

 

 
 (5.19) 

    
   

   
 (5.20) 
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                    (5.21) 

 

 on   és l'angle de la direcció del vent, sent 0º per la direcció upwind 

i   és la proporció de les variacions de pendent a les direccions crosswind i 

upwind. 

 

3. Factor de dispersió de primer ordre 

    
    

                  
  (5.22) 

    
                             

                     
  (5.23) 

 

on    és la constant dielèctrica relativa del mar i    és l'angle 

d'incidència. 

 

4. Factor de dispersió de Bragg de segon ordre en funció del número 

d'ona radar   . Combinant els paràmetres anteriors es pot obtenir 

finalment els coeficients de retrodispersió del mar en les dues 

polaritzacions lineals copolars. 

  
      

                   (5.24) 

  
     

                   (5.25) 
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5.2. Models semi-empírics 

 
Per cobrir la necessitat d’estimar el coeficient de retrodispersió del 

mar amb models que tinguin menys càrrega computacional, s’han 

desenvolupat una gran varietat de models semi-empírics. Aquests models 

es basen en fonaments teòrics i en l’anàlisi de dades experimentals. 

Alguns dels models semi-empírics més emprats són per exemple: els 

3 models de Masuko que són d'accés privat i tenen en compte la variació 

del coeficient de retrodispersió amb l'angle de depressió, l'angle acimut i 

la velocitat del vent per separat, però no combina tots aquests 

components en un únic model [58]; el model Qinetiq (RADCALC) força 

utilitzat al Regne Unit [105]; el model IRSG desenvolupat per Imaging 

Radar System Group del Defence Science Technology Organisation (DSTO) 

[106]; el model NAAWS que només és vàlid per       [107]. 

Degut a la gran varietat de models semi-empírics, en destacarem 

només 5: el model dissenyat per Sittrop (SIT), el model de Georgia 

Institute of Technology (GIT), el que utilitza Technology Service 

Corporation (TSC), un model híbrid (HYB) i un model matemàtic 

desenvolupat per Naval Research Laboratory (NRL). Els següents punts 

expliquen amb més detall aquests models i s’inclouen les expressions pel 

càlcul del coeficient de retrodispersió. 

 

 

5.2.1. Model SIT 

 
Aquest model va adoptar el nom del seu desenvolupador H.Sittrop 

[46][47][53][108]-[110], i es coneix com Sittrop o més abreviadament, 

SIT. Es deriva de dades experimentals de les bandes de freqüència X i Ku. 

Fa un càlcul de la reflectivitat mitjana en funció de la velocitat del vent i 

de l’angle de depressió, per a les direccions d’observació upwind i 

crosswind, i les polaritzacions horitzontal i vertical. 

El model assumeix que les ones capil·lars generades pel vent són les 

úniques que contribueixen a la dispersió radar. L’inconvenient d’aquest fet 
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sorgeix quan el vent deixa de bufar, el que implica que l’altura de les ones 

poden durar un cert temps, però les ones capil·lars moren gairebé a 

l’instant. Per aquest motiu, Sittrop recomana utilitzar la velocitat del mar 

   i no l’estat del mar (que es podria deduir de l’altura de les ones) per a 

que el model sigui més fiable. 

Els resultats que es poden obtenir aplicant el model SIT són bons per 

angles de depressió baixos i velocitats de vent altes, però el principal 

inconvenient és que només és aplicable per a les bandes de freqüència X i 

Ku utilitzades en l’obtenció de les dades experimentals d’on es deriva 

aquest model. 

L'expressió corresponent al model SIT [46] per calcular la reflectivitat 

del mar per unitat d'àrea en dB·m2/m2 és: 

            
 

  
        

 

  
         

  

  
 (5.26) 

  

on    és l'angle de depressió de referència en graus,    és la velocitat 

del vent de referència en nusos,   és l'angle de depressió del radar en 

graus,    és la velocitat del vent en nusos del lloc i moment d'observació 

del clutter. Les altres constants ( ,  ,   i  ) es deriven de les dades 

experimentals abans esmentades.  

A la Taula 5.1 es proporcionen els valors dels paràmetres de 

referència i de les constants per una longitud d'ona λ=3.2cm corresponen 

a la banda X de freqüències, que depenen de la direcció del vent i de la 

polarització del radar. 

 

Direcció 

del vent 
Polarització 

   

(graus) 

   

(nusos) 

  

(dB) 

  

(dB) 

  

(dB) 

  

(dB) 

Upwind Horitzontal 0.5 10 -50 12.6 34 -13.2 

Crosswind Horitzontal 0.5 10 -53 6.5 34 0 

Upwind Vertical 0.5 10 -49 17 30 -12.4 

Crosswind Vertical 0.5 10 -58 19 50 -33 

 

Taula 5.1. Valors dels paràmetres de referència i de les constants per longitud d'ona 

3.2cm del model SIT 
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5.2.2. Model GIT 

  
El model GIT [46][105][112] va ser proposat l’any 1978 per Horst 

(et. Al.) que treballaven al Georgia Institute of Technology [111], i va 

tenir una àmplia acceptació dins la comunitat radar. És un dels exemples 

més coneguts que va sorgir com una barreja de models matemàtics dels 

mecanismes implicats en el retorn de l’energia al radar i conceptes teòrics 

amb condicions de propagació estàndard.  

Una de les característiques més interessants del GIT és l’ús 

independent dels valors de la velocitat del vent i de l’altura de les ones, és 

a dir, que es pot introduir separadament i així permet una descripció més 

completa de les condicions del mar, sobretot si són canviants. Això és 

important, perquè tal com s’ha comentat anteriorment, un dels problemes 

més complexos alhora de definir les característiques del mar és l’ús de 

l’estat del mar per relacionar el vent amb les ones. L’altura mitjana de les 

ones s’utilitza per introduir un efecte de interferència degut a les 

trajectòries multicamí que farà que el clutter disminueixi més ràpid per 

angles baixos, i la velocitat del vent per caracteritzar el clutter [113]. 

Tot i que es pot utilitzar gairebé en tot el marge de freqüències (1 -

100 GHz) i té dependència total amb la direcció del vent, no està indicat 

per utilitzar-lo en angles majors a 10º perquè aquest model es va 

dissenyar per utilitzar-lo a la zona d’interferència (angles de depressió 

baixos entre 0.1 a 10º), on es prediu una caiguda ràpida de l’ordre de    

[47][50]. 

Es va dividir el càlcul en 3 factors principals: 

 Factor de la direcció del vent: obtingut de forma empírica 

 Factor de la velocitat del vent: obtingut de forma empírica 

 Factor de la interferència multicamí: factor teòric derivat de la 

interferència de diversos camins per una distribució de Gauss 

de l’altura de les ones 
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Figura 5.3. Superfície del mar amb efecte multicamí [50] 

 

El model GIT utilitza diferents expressions segons el marge de 

freqüència de treball del radar [46][47][111][113] que es presenten a 

continuació. Aquestes expressions són funció de l’angle de depressió (  en 

radians), la velocitat del vent (   en m/s), l’altura mitjana de les ones (   

en metres), l’angle entre la direcció del vent i l’eix on apunta l’antena (  

en radians), la longitud d’ona radar (λ en metres) i la polarització. 

  

1. Marge de freqüències:  1 a 10 GHz 

a. Factor d'interferència 

    
                      

 
 (5.27) 

   
  

 

     
  

 (5.28) 

  

b. Factor de direcció de vent 

                                        (5.29) 

  

c. Factor de velocitat de vent 

    
   

            
 (5.30) 

    
       

   
  
    

 
 

  

 (5.31) 
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Per condicions atmosfèriques normals i per un mar totalment 

desenvolupat, el vent es pot calcular amb aquesta relació: 

          
     (5.32) 

 

d. Reflectivitat en dB·m2/m2 

 Polarització Horitzontal: 

                                      (5.33) 

 

 Polarització Vertical: 

       

 
 

 
                                 

                      
                          

                                 

                      
                                       

 
 

 

 (5.34) 

 

 

2. Marge de freqüències:  10 a 100 GHz 

a. Factor d'interferència 

    
                      

 
 (5.35) 

   
  

 

     
  

 (5.36) 

 

b. Factor de direcció de vent 

                                  (5.37) 

 

c. Factor de velocitat de vent 

               (5.38) 
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 (5.39) 

           
    (5.40) 

 

d. Reflectivitat en dB·m2/m2 

 Polarització Horitzontal: 

                                        (5.41) 

 

 Polarització Vertical: 

                                                   (5.42) 

  

 
 

5.2.3. Model HYB 

 
El model híbrid, que a partir d’ara anomenarem HYB, és fruit del 

treball de Barton [114], que va utilitzar les dades experimentals de 

Nathanson [1, 2] i algunes característiques del model GIT descrit 

anteriorment.  

Aquest model va ser ajustat per angles de depressió entre 0.1º i 30º i 

tenia en compte totes les condicions de propagació així com l'efecte de la 

conductivitat [14]. 

Segons les publicacions [46][47][50], la reflectivitat del model HYB 

en dB·m2/m2 ve donada per: 

                              (5.43) 

           
                                                            
                                                            

  (5.44) 
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Aquest model pren com a referència la reflectivitat mitjana del clutter 

         per un estat del mar      de l’escala de Douglas, un angle de 

depressió       , amb polarització vertical        i una direcció 

d’observació upwind    . Les constants               són ajustos en 

decibels dels valors de referència anteriors (estat del mar, angle de 

depressió, polarització i direcció d'observació respectivament) i s'utilitzen 

les següents expressions per calcular-les. 

 

 Ajust de l'angle de depressió,    (dB) 

        (5.45) 

         
         

    
  

  

 (5.46) 

                (5.47) 

  

on    és l'angle de depressió de referència en graus,    és l'angle de 

transició en graus i      és l'altura efectiva en metres i    és l'estat del 

mar segons l'escala de Douglas.  

o si         : 

    

 
 
 

 
 

                                                                               

       
 

  
                                                                      

       
  

  
         

 

  
                                        

 
 
 

 
 

 (5.48) 

 

o si         : 

     

                                                                                     

       
 

  
                                                              

  (5.49) 

 

 

 Ajust de l'estat del mar,    (dB) 

            (5.50) 
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 Ajust de la polarització,    (dB) 

o Polarització Vertical: 

     (5.51) 

 

o Polarització Horitzontal: 

    

 
 
 
 

 
 
 

                        

       
 

    
             

                                                          

                      

       
 

    
            

                                               

                         
 

    
                                      

 
 
 

 
 
 

 (5.52) 

 

on    és laltura mitjana de les ones en metres obtinguda a partir de: 

            (5.53) 

 

 

 Ajust de la direcció del vent,    (dB) 

             
   

 
           (5.54) 

  

on   és l'angle d'observació del radar respecte la direcció del vent en 

graus, definida com      quan és upwind. 

 

 

5.2.4. Model TSC 

 
El model TSC va ser creat per Technology Service Corporation [115], 

una empresa privada que el va comercialitzar com un paquet de software, 

pel qual la distribució i l'ús d'aquest model té moltes restriccions. És un 

híbrid entre dos models: un model per angles de depressió baixos que 

s'ajusta a les dades experimentals de Nathanson [1, 2] i un model per 

angles majors basats en la teoria i dades de Beckmann i Spizzichino [60]. 
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Com aquest model es va ajustar per tot el marge d'angles de depressió, 

de 0 a 90º, el resultat és la contribució dels dos mecanismes: reflexió 

quasi-especular a angles de depressió alts i de la dispersió difusa a angles 

baixos.  

El TSC es pot utilitzar amb freqüències radar des de 0.5 a 35 GHz i 

tracta els valors de Nathanson com la mitjana entre totes les direccions 

d'observació. 

Aquest model inclou l'efecte que pot tenir la presència de 

conductivitat en la superfície i la caiguda per angles de depressió baixos 

s'aproxima a    [50]. Per aquests dos motius, el TSC prediu un coeficient 

més alt en aquesta regió. Pren en consideració les condicions del mar amb 

l'estat del mar a partir de l'escala de Douglas per utilitzar la velocitat del 

vent i l'altura de les ones. També és funció de l'angle de depressió, de 

l'angle d'observació respecte la direcció del vent, de la longitud d'ona del 

radar i de la polarització en els casos copolars (VV i HH). 

Aquest model calcula la velocitat del vent i l'altura de les ones de 

forma efectiva amb l'estat del mar segons l'escala de Douglas, però la 

característica més destacable és que hi ha l'opció d'introduir aquest dos 

paràmetres per separat tal com recomana el WMO (apartat 3.3). Si 

s'introdueixen aquests valors separadament, el coeficient de retrodispersió 

pot créixer fins a 2 dB pel impacte de vents locals [117]. 

El model TSC pel càlcul de la reflectivitat del mar es pot dividir en 

tres factors segons les referències [46][47][115]-[117] 

 Factor d'angles de depressió baixos: 

                   (5.55) 

   
                    

 
 (5.56) 

    
  

   

      
    

 (5.57) 

 

on   és la longitud d’ona del radar en peus,      és l'altura efectiva 

en peus,    és l'angle de depressió en radians i SS és l’estat del mar 

respecte l’escala de Douglas. 
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 Factor de la velocitat del vent: 

             (5.58) 

        (5.59) 

           
 

     
  

 

  

   

 (5.60) 

           
 

    
  

 

  

   

 (5.61) 

           
 

    
  

 

  

 
 

 (5.62) 

             (5.63) 

   
        

          
 (5.64) 

       
     

  
  

 

 (5.65) 

 

on    és la velocitat del vent en nusos. 

 

 Factor d’aspecte del vent 

    

 
 
 

 
                                                                                            

 

 

    
             

  
     

             
                                                

 
 
 

 
 

 (5.66) 

 

on   és l’angle de la direcció del vent respecte la direcció d’observació 

del radar en radians. 

 

Per últim, el càlcul de la reflectivitat en m2/m2 s’obté tenint en 

compte la polarització: 

 

 



57 

 

 

   

o Polarització horitzontal: 

       
                           

             
  (5.67) 

 

o Polarització vertical:  

       

 
 
 

 
                                       

                                    
                         

                                      

                                    
                         

 
 
 

 
 

 (5.68) 

 

 

Aquest model també inclou el mecanisme dels retorns especulars 

produït per les onades que són més grans que la longitud d'ona. El 

paràmetre   es refereix als pendents de la superfície del mar, i    seria la 

desviació estàndard de   i es funció de la velocitat del vent i és 

independent de la freqüència [60]. El paràmetre   seria unitari en el cas 

de que tota l'energia incident es dispersa de forma difusa i <1 en el cas 

que s'absorbeixi part de l'energia o es reflecteix especularment. Les 

expressions dels retorns especulars [9][47][118] que s'han de sumar al 

resultat anterior són: 

     
 

 
    (5.69) 

                              (5.70) 

     
                                                                     
                                                                 

  (5.71) 

  
          

      
       

       
   (5.72) 

 

Finalment es suma al resultat anterior, dividint la casuística segons la 

polarització i convertint el resultat a          

o Polarització horitzontal: 

                  
       

    (5.73) 
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o Polarització vertical:  

                  
       

    (5.74) 

 

Posteriorment el model TSC es va modificar [57] per poder adaptar 

l’efecte de la direcció del vent a la teoria i les observacions. Quan les ones 

del radar reflecteixen a les onades capil·lars i les de gravetat en les 

direccions upwind o downwind, l’angle d’incidència és normal a les ones 

capil·lars i per tant, es produeix un màxim en la de direcció directa de 

retrodispersió cap al radar. D’altra banda, quan les ones del radar 

reflecteixen en una direcció crosswind, l’angle d’incidència és al llarg de 

les ones capil·lars i es produeix un mínim en el coeficient de 

retrodispersió. Nathanson et al. [2] recolza aquesta teoria ja que diu que 

la relació entre downwind i crosswind és de 3 dB aproximadament per la 

polarització vertical.  

La dependència del model TSC amb la direcció el vent es correspon a 

l’expressió (5.66). En el moment de la formulació no hi havia dades de 

crosswind disponibles, el que va provocar que s’acceptés una dependència 

sinusoïdal. De fet, en l’equació (5.66) es pot veure que és una funció d’un 

cosinus, que originalment es va emprar per tenir una diferència de 2 a 4 

dB entre les direccions de upwind i downwind, que són el màxim i el 

mínim de la reflectivitat respectivament. 

Per corregir el mínim que es prediu a la direcció downwind perquè no 

és consistent amb les observacions i la teoria, es manté l’expressió de  

            (5.66) però s’introdueix un nou factor per modificar el valor final 

del factor d’aspecte del vent. 

              (5.75) 

                  (5.76) 

 

L’ús de l’expressió (5.75) modula el    amb una funció sinusoïdal que 

preserva la diferència entre upwind i downwind i un mínim per      . 

L’avantatge de la formulació (5.75) és que el paràmetre B es pot utilitzar 

per ajustar els resultats i pot prendre valor entre 0 i 1.  
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Segons la Figura 5.4 (i les gràfiques de la Figura B.1 a la Figura B.11 

de l’Apèndix B.1) i la referència [57] el valor de B hauria de ser   

            per a que el mínim es produeixi en la direcció de crosswind, 

sobretot en el cas d'angles de depressió baixos (0.1 a 3º). Per mantenir la 

relació downwind/crosswind de 3 dB introduït per Nathanson et al. [2] 

s’escull el valor      .  

 

 
 

Figura 5.4. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per      

 

 
 

5.2.5. Model NRL 

 
 Recentment, l’any 2009 el Naval Research Laboratory va presentar 

un nou model, el NRL [43], el qual van ajustar posteriorment l’any 2012 

[44][45]. Amb l’objectiu d’aconseguir una aproximació a les dades 

presentades per Nathanson [2], formades per 267 punts per la 

polarització horitzontal i 286 punts per la polarització vertical, van obtenir 

una expressió matemàtica en funció de la freqüència, l’estat del mar, els 

angles de depressió i la polarització.     

Amb les taules de Nathanson com a referència (Taula 4.1 i Taula 

4.7), el model es va optimitzar per angles de depressió majors que 30º. 

La formulació és la mateixa per la polarització horitzontal i la vertical, però 
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en la primera versió s’utilitzaven 9 paràmetres lliures i en la segona versió 

es van disminuir a 5 paràmetres lliures diferents.  

El model NRL segons la referència [45] pel càlcul de la reflectivitat del 

mar proporciona resultats en dB·m2/m2: 

                                     
                    

         
 

            
 

                            

(5.77) 

 

on    és l'angle de depressió en graus i      en radians, f és la 

freqüència del radar en GHz i SS és l’estat del mar segon el codi universal 

d’estats del mar de World Meterological Organization (WMO, Taula 3.2) . 

Aquest valor de l’estat del mar també es pot obtenir a partir de la 

velocitat del vent i de l’altura d’ona significativa. 

                    (5.78) 

             
    (5.79) 

 

 Les constants   ,   ,   ,    i    prenen els valors de la Taula 5.2 

segons la polarització per tal de minimitzar l'error entre l'equació i les 

dades experimentals. 

 POLARITZACIÓ 

CONSTANTS HORITZONTAL VERTICAL 

   -73.00 -50.79 

   20.78 25.93 

   7.351 0.7093 

   25.65 21.58 

   0.00540 0.00211 

 

 

Taula 5.2. Valors de les constants del model NRL 
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5.3. Comparativa dels models de 

reflectivitat 

 
Des dels primers radars s'han fet moltes mesures de la reflectivitat 

del mar i probablement, un dels aspectes més estudiats sobre aquest 

retorn és el coeficient de retrodispersió. L'ús d'aquestes observacions 

conjuntament amb fonaments teòrics van conduir al desenvolupament 

dels models de reflectivitat.   

La majoria d'aquests models, donades unes condicions de mar i de 

treball del radar, podrien predir un marge de valors del coeficient de 

retrodispersió acceptables si els comparem amb els que trobaríem a la 

pràctica. Però fa falta una discussió i comparació més detallada per poder 

elegir un model adequat.  

  El model ideal pels nostres objectius s'hauria d'ajustar per tot el 

marge d'angles de depressió, tot i que la regió d'interès per als sistemes 

SAR que tractem correspon a la regió plateau (20º a 60º). A més, els 

resultats de les simulacions hauran d'estimar correctament els valors del 

coeficient i els testejarem amb les valors de les taules de Nathanson [2] 

(Taula 4.1 a Taula 4.7). 

  Els models teòrics són força acurats i es poden adoptar a una gran 

diversitat de condicions. Però aquests models no reprodueixen la 

superfície observada amb tota la seva complexitat, com les ones trencants 

o la presència d'escuma. Els models es construeixen sobre una superfície 

simplificada de manera que poden haver-hi discrepàncies notables. A més, 

són els més complexos i tenen massa càrrega computacional. Per aquests 

motius, descartem els teòrics i ens decantem per un model semi-empíric. 

  Per poder comparar els models semi-empírics tractats, el primer pas 

es generar unes taules (Taula 5.3 i Taula 5.4) que representen els valors 

que poden tenir els paràmetres d'aplicació i quins són els paràmetres 

d'entrada per cada un d'ells. 
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Paràmetre 
Model 

SIT GIT HYB TSC NRL 

Freqüència Radar 

(GHz) 
9.3, 17 1 - 100 0.5 - 35 0.5 - 35 

0.5 - 

100 

Altura mitjana (m) No 0 a 4 
Estat del 

mar 

Douglas 

Estat del 
mar 

Douglas 

Estat del 
mar 

WMO 
Velocitat del vent 

(kn) 
<40 3 - 30 

Angle de depressió 
(deg) 

0.2 - 10 0.1 - 10 0.1 - 30 0.1 - 90 0.1 - 90 

Angle d'observació 

respecte angle del 
vent (deg) 

0, 90 0 - 180 0 - 180 0 - 180 0 - 180 

Polarització HH, VV HH, VV HH, VV HH, VV HH, VV 

 

Taula 5.3. Valors dels paràmetres pels models semi-empírics 

 

 

 

Paràmetres 
d'entrada 

Model 

SIT GIT HYB TSC NRL 

Freqüència Radar Sí Sí Sí Sí Sí 

Altura mitjana No Sí Sí Sí Sí 

Velocitat del vent Sí Sí No Sí Sí 

Estat del mar No No Sí Sí Sí 

Angle de depressió Sí Sí Sí Sí Sí 

Angle d'observació 
respecte angle del 

vent 

Sí Sí Sí Sí No 

Polarització Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Taula 5.4. Paràmetres d'entrada de cada model 
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  El model SIT només és aplicable per dues freqüències concretes (9.3 

i 17 GHz) i ha estat dissenyat per predir el coeficient de retrodispersió en 

angles de depressió baixos. Aquest seria un model aplicable en condicions 

de radars a bord de vaixells o costaners, però no per sistemes SAR.  

  El model GIT s'ajusta molt als resultats experimentals per 

condicions de crosswind i altures de les onades moderades. Però, el GIT 

no és adequat per la nostra aplicació perquè només es pot utilitzar per 

angles de depressió entre 0.1 i 10º i si les condicions de propagació són 

estàndards [125]. A més, aquest model té una periodicitat de 360º, la 

qual cosa és inconsistent amb la variació sinusoïdal del coeficient de 

retrodispersió [101]. 

 El model HYB s’utilitza típicament com a mitjana d’una varietat de 

condicions de propagació diferents [50]. Destacar que cap dels dos 

models és aplicable per l’estat del mar     . El HYB inclou efectes de 

propagació de l'aigua del mar i s'aproxima força bé a les dades de 

Nathanson [2].  L’inconvenient del HYB és que aquestes expressions 

només són adients per angles de depressió petits, entre 0.1º i 30º. 

 Com es pot veure a la Taula 5.3 els models són aplicables per un 

marge de freqüències força ampli, a excepció del model SIT, però no són 

aplicables a qualsevol angle de depressió. En el sistemes de radars SAR, 

ens interessa un marge d'angles de depressió entre 20 i 60º. Per aquesta 

restricció els únics models que es podrien aplicar serien el TSC i el NRL.  

 De fet, en el cas de no tenir informació prèvia de les condicions 

ambientals, el model que estima millor la reflectivitat és el TSC [112, 125] 

i també el NRL.  

  El model TSC és similar al model GIT en la forma funcional, però  

inclou altres termes com la conductivitat de l'aigua del mar que fan que la 

caiguda no sigui tan ràpida. 

 El TSC obté millors resultats si s'introdueixen separadament els 

paràmetres de velocitat del vent i altura de les ones en lloc del número de 

l'estat del mar segons l'escala de Douglas. De fet, si s'introdueixen 

independentment, els valors poden augmentar fins a 2 dB perquè es 

tindria en compte l'impacte del vent local al poder obtenir un número 

d'estat del mar que no sigui un enter, ja que a l'utilitzar l'inversa de la 

fórmula (5.58) es poden obtenir decimals. Però sobretot, s’evitarien 

ambigüitats al no utilitzar l’estat del mar tal com recomana el WMO.  
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Amb la introducció de la modificació del factor d'aspecte de vent, el 

TSC manté una periodicitat de 180º que és consistent amb les dades i 

s'ajusta bé amb el que diu Nathanson [2] sobre l'obtenció del mínim a la 

direcció crosswind (Figura 5.5). Tal com es comenta en l'apartat 5.2.4, 

després de les proves realitzades que s'adjunten a l'Apèndix B,1, el valor 

de   per l'expressió (5.75) que més s'ajusta als resultats experimentals és 

     . 

 
 

Figura 5.5. Dependència del coeficient de retrodispersió amb l'angle d'observació 

respecte l'angle des d'on bufa el vent per diferents velocitats de vent 

 

 De fet, a les següents figures (Figura 5.6 i Figura 5.7) es pot 

confirmar que per la direcció crosswind, el valor del coeficient de 

retrodispersió del model TSC modificat és de l'ordre de 4 dB inferior que a 

l'original, mentre que es manté el valor de la direcció upwind i downwind 

amb condicions de treball del radar diferents (freqüència i polarització). 
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Figura 5.6. Variació del coeficient de retrodispersió del model original del TSC i amb la 

modificació de l'aspecte del vent, en funció de l'angle d'aspecte del vent per f=9.3 GHz, 

Pol=VV, SS=2 i       

 

 
 

Figura 5.7. Variació del coeficient de retrodispersió del model original del TSC i amb la 

modificació de l'aspecte del vent, en funció de l'angle d'aspecte del vent per f=1.25 GHz, 

Pol=VV, SS=2 i       

 
 En el model TSC el segon canvi de pendent    varia quan ho fa el 

paràmetre    de l’expressió (5.71). Aquest paràmetre depèn de l’estat del 

mar i per tant, de la velocitat del vent. S’ha observat que per valors 

         el TSC no es comporta correctament, ja que es produeix un 

colze en aquest valor que fa que el coeficient del mar disminueixi a 

l’aproximar-se a aquest angle de depressió. Aquest fet es pot observar a 

la Figura 5.8 per velocitats de vent          ,            i           

respectivament, i es comprova que com més elevada sigui la velocitat, 

més pronunciat és aquest colze. 
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Figura 5.8. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió per diferents 

velocitats de vent altes 

 

 Com s'ha comentat a l'apartat 5.2.4 el model TSC és privat, i l'accés 

a la seva formulació no està disponible públicament. Per tant, la 

formulació d'aquest model s'ha fet a partir de les publicacions que han 

extret aquest model dels paquets de simulació, i ens hem trobat amb que 

tenen força inconsistències pel que fa a valors, signes i unitats. Per aquest 

motiu, s'ha realitzat un gran esforç en arribar a un model TSC consistent. 

 Tot i això, les simulacions del TSC obtingut finalment contenen 

resultats força pròxims a les dades de Nathanson, sobretot per angles de 

depressió pertanyents a la regió quasi-especular. A més, les referències 

[46][47][57][117] també conclouen que el model TSC és consistent vers 

els resultats experimentals.  

 El model NRL s'ajusta millor als punts de Nathanson, però aquest 

model no té dependència amb la direcció del vent degut a que no és una 

informació continguda a les taules de Nathanson. Per intentar resoldre 

aquest inconvenient, s'opta per incloure el factor d'aspecte del vent (5.69) 

i la modificació d'aquest factor (5.75) en el model NRL. Seguint la lògica 

de l'expressió (5.76), es suma el valor d'aquest factor en dB, al valor del 

coeficient de retrodispersió obtingut per l'expressió original del model NRL 

(5.77).  

 Per tant, la formulació del model NRL per obtenir el coeficient de 

retrodispersió modificat   
  segueix les següents expressions: 
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(5.80) 

             

 
 
 

 
                                                                                            

 

 

    
             

  
    

 

             
                                                

 
 
 

 
 

 

 

(5.81) 

 

              (5.82) 

                  (5.83) 

  
                  (5.84) 

 Les simulacions del model NRL per diferents freqüències i 

polaritzacions, incloent l'efecte de la direcció del vent, s'adjunten a 

l'Apèndix B.3. Si es comparen els resultats obtinguts amb les taules de 

Nathanson  veiem que el model NRL fa una bona estimació del coeficient 

de retrodispersió, i a més, els valors són més aproximats que en el cas del 

model TSC 

 En termes generals, els models semi-empírics subestimen el 

coeficient de retrodispersió per angles de depressió majors que 10º. La 

diferència entre els models i els resultats experimentals augmenta quan 

els angles de depressió i la velocitat del vent augmenten. 

 A les figures següents es representen unes gràfiques per diferents 

freqüències, estats del mar i polaritzacions com a resum de les 

comparatives entre el model TSC, NRL  i els punts de referència de 

Nathanson. 

 En aquestes figures podem veure que els valors obtinguts i la 

tendència de la corba pel model NRL s'ajusten millor en la majoria dels 

casos als punts de Nathanson.   
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Figura 5.9. Comparació models TSC, NRL i els punts de Nathanson per          , 

polarització vertical, direcció upwind i SS=2 

 

 

 
 

Figura 5.10. Comparació models TSC, NRL i els punts de Nathanson per          , 

polarització vertical, direcció upwind i SS=4 
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Figura 5.11. Comparació models TSC, NRL i els punts de Nathanson per        , 

polarització horitzontal, direcció upwind i SS=3 

 

 La referència [45] calcula que la desviació mitjana absoluta en el 

model TSC és de l'ordre de 8 dB per la polarització horitzontal i entre 10 i 

13 dB per la polarització vertical. Aquest valor són força elevats, si els 

comparem amb els que assegura que té la desviació absoluta mitjana del 

model NRL, que és de l'ordre entre 2 i 3 dB [22]. 
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6. Validació i aplicació dels 

models 

  

 Mitjançant el simulador dissenyat per Eduard Makhoul en la seva 

Tesi Doctoral realitzat al Departament de Teoria de Senyal i 

Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya [122], s'han 

processat 5 adquisicions reals amb les que es podran comparar els 

resultats experimentals amb els calculats per poder validar els models de 

reflectivitat enumerats en el Capítol 0.   

  Les adquisicions (data takes) que s’utilitzaran per fer la validació 

s’emmarquen dins del projecte europeu NEREIDS (FP-7 Space Project, 

New Service Capabilities for Integrated and Maritime Surveilance, 

NEREIDS) [123]. Aquest projecte de recerca i desenvolupament en el 

camp de la vigilància marítima (tràfic il·legal, immigració il·legal, control 

de pesca, pirateria, ...) va tenir una duració de 36 mesos, des del 2011 al 

2014, i tenia l’objectiu d’avaluar la detecció i monitoratge de vaixells amb 

sistemes SAR. Hi van participar 16 institucions de 9 països europeus, 

entre les quals hi ha el European Union Satellite Centre (SatCen) i el 

European Commission's Joint Research Centre (JRC).  

 Les adquisicions es van fer amb el sistema TerraSAR-X (TSX) i 

TanDEM-X (TDX) [25]-[31]. Tots dos satèl·lits formen el primer 

interferòmetre radar d'obertura sintètica a l'espai que orbita en formació a 

514 km d'altitud, una separació d'uns cents de metres entre ells i utilitzen 

una freqüència de 9.65 GHz de la Banda X. El motiu d'aquesta 

configuració interferomètrica era la de generar un model digital d'elevació 

global.  

 Per als data takes que s'avaluen i que identificarem segons el ID de 

la primera columna de la Taula 6.1, no s'explota la configuració 

interferomètrica, és a dir, simplement és l'adquisició d'una localització en 

un moment donat (a la taula s'indica la data i l'hora). Aquestes en concret 

es van obtenir al març de l'any 2013 a les regions de Senegal, Golf de 

Guinea i Mauritània.  
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 A les adquisicions 1, 2, 4 i 5 es va utilitzar un ample de banda en 

distància de           , un ample de banda en acimut de            i 

ademés el mode d'operació era Dual-Pol (polarització HH i HV). En el cas 

de l'adquisició 3 l'ample de banda en distància era el mateix, l'ample de 

banda en acimut era            i el mode d'operació era només 

polarització HH. A la Taula 6.1 també es presenta el marge d'angles 

d'incidència (      
 ,      

) i l'angle de Heading que és l'angle d'avanç del 

radar respecte del Nord seguint les agulles del rellotge. 

 El criteri per seleccionar les adquisicions es basa principalment amb 

que la imatge tingui una major porció de mar, que el número de vaixells 

sigui reduït per poder facilitar la caracterització del mar i un escombrat de 

diferents angles d’incidència entre 20 i 40º dins l’àmbit de valors típics del 

SAR [122]. 

  

Id Data Hora Regió Localització Mode 
     

 

      

     
 

      
      
      

1 05.03.2013 19:09 Senegal 
N15.07 -
W17.60 

Dual-
Pol 

19.85 21.74 349.11 

2 09.03.2013 06:04 
Golf de 

Guinea 

N3.56 -

W2.35 

Dual-

Pol 
22.43 24.26 190.92 

3 16.03.2013 07:09 Mauritània 
N19.45 -

W16.78 
HH 24.80 27.99 190.72 

4 05.03.2013 07:09 Mauritània 
N18.78 -
W17.43 

Dual-
Pol 

30.81 32.33 190.55 

5 05.03.2013 07:10 Senegal 
N13.91 -
W18.48 

Dual-
Pol 

31.91 33.42 190.62 

 

Taula 6.1. Característiques de les adquisicions avaluades  

 

 Per poder comparar aquestes imatges amb els resultats, necessitem 

les dades de vent, que es poden extreure de la web de Earth Observation 

Data Access (https://eoda.cls.fr/client/oceano/#). La cerca es fa a partir 

de la data i hora de l’adquisició i de la localització. Aquesta web 

proporciona la velocitat del vent en m/s i la direcció des d'on bufa el vent, 

com un angle en graus respecte el Nord. L’angle que necessitem a les 

simulacions és l’angle d'observació del radar respecte la direcció del vent. 

Per tant, utilitzant l’estàndard de la definició de l’angle del vent respecte 

del Nord i de l’angle de Heading del radar obtenim que l’angle d'interès es 

pot calcular d’aquesta manera: 
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                           (6.1) 
 

 A la Taula 6.2 s’inclouen els valors obtinguts de la velocitat de vent i 

dels tres angles de l’expressió anterior. També es transformen els angles 

d’incidència en angles de depressió utilitzant la fórmula (6.2). 

 

 

Taula 6.2. Més característiques de les adquisicions avaluades 

 

Per poder processar aquestes adquisicions s'utilitza el paquet del 

simulador de la Tesis Doctoral de l'Eduard Makhoul [122], més 

concretament el mòdul de caracterització del clutter marí que et permet 

extreure dades del coeficient de retrodispersió, l'estadística i la 

polarimetria.  

El diagrama de blocs d'aquest mòdul es pot observar a la Figura 6.1. 

Primer es realitza un calibrat, després es selecció una àrea d'interès de la 

imatge per evitar agafar zones amb molta regió de terra o amb un 

número indesitjats de vaixells per exemple. Posteriorment, es determina 

la finestra lliscant que recorre l'escena en distància i per últim s'extreu la 

informació que és desitja que en el nostre cas és   . 

     
 

 
     (6.2) 

ID 
     
      

     
      

   
      

           
           

      
      

  
      

1 68.26 70.15 7.90 170.60 349.11 268.51 

2 65.74 67.57 5.41 50.48 190.92 230.44 

3 62.01 65.20 6.39 146.36 190.72 134.36 

4 57.67 59.19 6.05 134.13 190.55 146.42 

5 56.58 58.09 6.26 165.39 190.62 115.23 
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Figura 6.1. Diagrama de blocs del simulador [122] 

 

 Com s'ha comentat anteriorment, l'adquisicó 3 emprava una 

polarització HH, mentre que les altres 4 es van adquirir amb dues 

polaritzacions diferents (HH i HV). Els models semi-empírics TSC i NRL no 

contemplen la possibilitat de les polaritzacions crosspolar. Per aquest 

motiu, realitzarem totes les simulacions tenint en compte només les dades 

obtingudes de la polarització horitzontal.   

Amb els resultats obtinguts d'aquestes simulacions i els models TSC i 

NRL que s'executen tenint en compte els paràmetres d'entrada 

corresponents a les adquisicions (freqüència, velocitat del vent, angle 

d'aspecte del vent i marge d'angles de depressió) aquestes són les 

gràfiques resultants (Figura 6.2 a Figura 6.6). 
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Figura 6.2. Coeficient de retrodispersió de l'adquisició ID1 

 

 

 

 
 

Figura 6.3. Coeficient de retrodispersió de l'adquisició ID2 
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Figura 6.4. Coeficient de retrodispersió de l'adquisició ID3 

 

 

 

 
 

Figura 6.5. Coeficient de retrodispersió de l'adquisició ID4 
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Figura 6.6. Coeficient de retrodispersió de l'adquisició ID5 

 
 

 D'aquestes gràfiques (Figura 6.2 a Figura 6.6) podem concloure que 

el model NRL té una millor aproximació als resultats obtinguts de les 

adquisicions, perquè en la majoria de casos s'aproxima més que no pas el 

model TSC. En aquest cas, el model TSC sobreestima els resultats, per 

sobre del model NRL. 

 També es pot veure que s'obté una major concordança pels angles 

de depressió més baixos dels marges que s'han utilitzat per fer les 

adquisicions, respecte els més elevats. 

 Per tant, conjuntament amb les dades analitzades a l'apartat 5.3 i 

tenint en compte totes les implicacions i limitacions, l'elecció del model 

semi-empíric que més s'adapta a l'ús en sistemes radar SAR sobre clutter 

marí és el model NRL. 
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7. Conclusions  

 
 En la vigilància radar marítima, modelar el mar és molt important 

perquè les propietats del clutter marí tenen un gran impacte en el procés 

de detecció. De fet, els ecos de les ones es barregen amb els ecos dels 

blancs i dificulten la detecció. 

 Des dels primers radars, s'han realitzat nombroses campanyes de 

mesura de la reflectivitat radar del mar, que han donat lloc a la proposta 

de models i la publicació d'articles i llibres. Però l'accés privat a algunes 

d'aquestes mesures i la millora de les tècniques, fan que la base de dades 

experimentals per la comparació dels resultats de les simulacions sigui les 

taules de Nathanson (Taula 4.1 a Taula 4.7).  

 És important conèixer el comportament d'aquest coeficient respecte 

la variació dels paràmetres del radar i de les condicions ambientals. Les 

característiques i dependències més importants que ha de complir 

qualsevol model per fer una bona estimació de la reflectivitat són: 

 El coeficient de retrodispersió augmenta amb la freqüència i la 

velocitat del vent, o el que és el mateix, amb l'estat del mar. 

Però la quantitat d'aquest augment no sempre és la mateixa 

perquè aquests paràmetres també tenen una relació entre ells. 

 La velocitat del vent té una afectació important i directa amb la 

reflectivitat mitjana del clutter i l'angle d'incidència. Per 

condicions de ambientals suaus, la reflectivitat varia 

directament com la velocitat del vent. Per altra banda, si l'angle 

d'incidència és elevat, la proporció és inversa ja que els retorns 

especulars tenen una major implicació i produeixen molta 

energia.   
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 La reflectivitat augmenta amb l'angle de depressió i és un dels 

paràmetres que més afecta al seu valor. De fet, es sol dividir el 

marge d'angles de depressió en tres regions: la regió d'angles 

de depressió baixos on la reflectivitat té una dependència molt 

forta perquè es veu afectada per la conductivitat de l'aigua del 

mar, reflexions multicamí o el trencament de les ones; la regió 

plateau que es la regió intermèdia i està controlada bàsicament 

per la ressonància de Bragg; i la regió d'incidència quasi-

vertical on el mecanisme que més afectació té a la reflectivitat 

són els retorns especulars produïts majoritàriament per les 

ones de gravetat. 

 El valor del retorn serà en la majoria dels casos més elevat si la 

polarització és vertical. El cas de polaritzacions creuades 

(crosspolar) no es contempla en la majoria dels models, amb la 

qual cosa, seria un possible estudi que s'hauria de realitzar en 

un futur. 

 Pel que fa la direcció del vent, s'obtenen els valors màxims per 

la direcció upwind (direcció d'observació del radar oposada a la 

direcció del vent) i els mínims per la direcció crosswind 

(direcció d'observació del radar perpendicular a la direcció del 

vent). 

 

 Dels models de reflectivitat tractats, i descartant els models teòrics 

per la seva complexitat i càrrega computacional, els únics que són vàlids 

per radars SAR respecte el marge de freqüències i d'angles de depressió, 

són el TSC i el NRL. El punt de partida d'ambdós models són les dades 

experimentals de Nathanson. 

 Comparant els resultats de les simulacions dels dos models, s'arriba 

a la conclusió que el model NRL és millor per obtenir el coeficient de 

retrodispersió marina. El raonament és senzill, ja que és el que té un valor 

de desviació mitjana absoluta menor, de l'ordre de 3 dB. També a aquesta 

conclusió s'ha afegit el fet que el model TSC és privat, i que les fonts 

disponibles d'aquest model no són massa fiables perquè tenen 

inconsistències en alguns valors i unitats. 

 I evidentment, amb el bon resultat obtingut a les simulacions amb 

les adquisicions d'imatges radar que s'han realitzat amb el simulador SAR 
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desenvolupat per l'Eduard Makhoul [122], podem confirmar que el model 

NRL és el model elegit per calcular el coeficient de retrodispersió del 

clutter marí en sistemes SAR MTI.   

 Tot i que els models de reflectivitat estudiats són satisfactoris, 

sobretot el NRL, i la desviació respecte els resultats experimentals està 

dins un marge acceptable, no hi ha un model únic que s'hagi imposat als 

altres i s'hagi acceptat de forma generalitzada. Per això, trobar un model 

de reflectivitat que es pugui adaptar a totes les condicions de 

funcionament del radar i a totes les condicions ambientals i que pugui 

donar més realisme a les simulacions, és essencial. 

 Un tema molt important abans d'utilitzar aquests models, és que 

s'han vist incongruències en l'ús de les relacions entre estat del mar, 

velocitat del vent i altura de les ones (mitjana, efectiva o significativa). 

Em refereixo a les expressions del model GIT (5.32), del model HYB 

(5.47) i (5.53), del model TSC (5.55) i (5.58), i del WMO (3.6) i (3.7). 

Tenint en compte les unitats i les relacions entre les altures, s'arriba a que 

les expressions donen resultats similars, però no es corresponen 

exactament. El que això implica, és que l'utilitzar unes relacions o unes 

altres podrien variar els valors d'aquests paràmetres, i per tant, 

s'obtindria una variació en el valor del coeficient de retrodispersió. Seria 

necessari que es fes una investigació sobre aquestes relacions entre 

l'estat del mar, velocitat del vent i altura de les ones perquè juguen un 

paper important en els models de reflectivitat. 

 Un altre estudi fonamental que és necessari que es dugui a terme és 

trobar una distribució estadística de l'amplitud de la reflectivitat , ja que 

aquest estudi només es centra en trobar el seu valor mig. El fet que la 

superfície de l'aigua està en continu moviment i canvi, l'espectre del mar 

no es pot considerar lineal. S'han fet força recerques sobre la distribució 

que més s'adapta a la reflectivitat del mar [124]-[134]. Per exemple, 

distribucions estadístiques de tipus gaussianes, K, KK, Gamma, Tsalis, ...  

però no hi ha cap que s'hagi acceptat de forma generalitzada per totes les 

configuracions dels radars i condicions de l'entorn. 

 El treball futur en aquest camps també s'ha d'adreçar a tractar amb 

més profunditat totes les configuracions possibles dels sistemes SAR i les 

tècniques de detecció i processat de dades, ja que són importants per 

poder obtenir millors eines de reconeixement de blancs. Així mateix, 
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també és indispensable trobar models d'embarcacions de tot tipus per 

poder-los detectar amb més facilitat i fer més realistes les simulacions.  
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Apèndix A - Escala de 

Beaufort 

 

 L’escala de Beaufort relaciona els estats de mar amb la velocitat del 

vent. Es va estandarditzar l’any 1923 amb un marge de fins a 12 valors, 

tot i que l’any 1944 es van agregar els valors de 13 a 17 que només 

s’apliquen en casos especials com ciclons tropicals i tifons freqüents a 

Taiwan i Xina.   

 La velocitat del vent     es podria calcular a partir de l’estat del mar 

de l’escala de Beaufort   amb aquesta fórmula: 

                    en m/s (A - 1) 

 

o a partir d’aquesta aproximació, que proporciona un interval en 

km/h: 

          (A - 2) 

    

 

 La Taula A.1. representa l’escala de Beaufort extensa [42], ja que a 

diferència de la convencional, inclouen les descripcions que es podrien fer 

si enlloc d’estar observant el mar obert, s’està tractant amb els efectes 

sobre la terra o amb costes marítimes. A més, incorpora una estimació de 

l’altura de les ones. 
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Taula A. 1. Escala de Beaufort Extensa 
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 La Taula A.2. representa les característiques bàsiques de les ones 

produïdes per vents locals i relaciona l’escala de Beaufort (fila 2) i la 

velocitat del vent amb les condicions de la superfície del mar com el 

període d’ona i la longitud d’ona. L’estat de mar que es representa a la fila 

6 correspon a un estat que s’utilitza en hidrografia. Aquesta taula s’ha 

extret de les referències [2][40]. 

 

Taula A. 2. Descripció de les ones produïdes per vents locals 
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Apèndix  B - Resultats de les 

simulacions 

 
 L’Apèndix B conté les gràfiques de les simulacions més rellevants 

que s’han realitzat per extreure els resultats i conclusions d’aquest 

projecte. 

A l'apartat B.1 s'adjunten les simulacions per diferents angles de 

depressió del factor d'aspecte de vent que s'ha introduït per modificar el 

model TSC i comprovar la seva efectivitat tal com s'ha explicat a l'apartat 

5.3. 

A l'apartat B.2 s'inclouen les gràfiques resultants de la simulació del 

model TSC del coeficient de retrodispersió per diferents freqüències, 

polaritzacions i en funció de tot el marge d'angles de depressió. 

 En canvi, les simulacions del coeficient de retrodispersió segons el 

model NRL per diferents freqüències, polaritzacions i en funció de tot el 

marge d'angles de depressió s'inclouen en l'apartat B.3 
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B.1. Modificació del factor d’aspecte 

de vent del model TSC  

 
 Les gràfiques de l’apartat B.1  representen la variació del factor 

d’aspecte del vent modificat amb les expressions (5.75) i (5.76) pels 

valors de                     i diferents angles de depressió. A més es pot 

comparar amb el factor d’aspecte del vent original del model TSC que 

correspon a l’expressió (5.66).   

 

 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió       . El mínim a la direcció 

crosswind només es compleix per       i      . 

 
 

Figura B.1. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

  

 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió       . El mínim a la direcció 

crosswind només es compleix per       i      . 

 

 
 

Figura B.2. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per        

 

 

 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió     . Només en el cas de       i 

      es compleix que el mínim es produeix a la direcció 

crosswind. 

 

 
 
Figura B.3. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per      
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 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió     . Pels valors de              es 

compleix que el mínim es produeix a      . 

 

 
 

Figura B.4. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per      

 

 

 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió      . Pels valors de                 es 

compleix que el mínim es produeix a      . 

 

 
 
Figura B.5. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per       
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 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió      . Per tots els valors de   es 

compleix que en la direcció crosswind hi ha el valor mínim. 

 

 
 

Figura B.6. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per       

 

 

 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió      . Per tots els valors de   es 

compleix que per       hi ha el valor mínim. 

 

 
 
Figura B.7. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per       
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 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió      . Per tots els valors de   es 

compleix que en la direcció crosswind hi ha el valor mínim. 

 

 
 
Figura B.8. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per       

 

 

 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió      . El mínim es produeix a       

per tots els valors de  . 

  

 
 
Figura B.9. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per       
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 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió      . El mínim es produeix a la 

direcció crosswind per tots els valors de  . 

 

 
 

Figura B.10. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per       

 

 

 Factor d'aspecte de vent en funció de l'angle d'aspecte del vent 

per l'angle de depressió      . Per tots els valors de   es 

compleix que en la direcció crosswind hi ha el valor mínim. 

 

 
 

Figura B.11. Variació del factor d’aspecte del vent en funció de   per       
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B.2. Simulacions del model TSC  

  
Els resultats obtinguts amb les simulacions del model TSC es 

recopilen en aquest apartat B.2 per diferents valors dels paràmetres.  

 Model TSC per          , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

  
 

Figura B.12. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=0.5 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 
 

Figura B.13. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=0.5 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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 Model TSC per           , direcció upwind i les dues 

polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.14. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=1.25 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.15. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=1.25 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 
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 Model TSC per        , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.16. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=3 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.17. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=3 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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 Model TSC per          , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.18. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=5.6 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.19. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=5.6 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 

 

 

  



101 
 

 

   

 Model TSC per          , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.20. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=9.3 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.21. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=9.3 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 
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 Model TSC per         , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.22. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=17 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.23. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=17 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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 Model TSC per         , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.24. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=35 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.25. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model TSC per f=35 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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B.3. Simulacions del model NRL 

 
En aquest apartat B.3  s'inclouen les simulacions del model NRL per 

diferents valors dels paràmetres d'entrada. 

 Model NRL per          , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 
 

Figura B.26. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=0.5 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 
 

Figura B.27. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=0.5 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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 Model NRL per           , direcció upwind i les dues 

polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.28. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=1.25 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.29. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=1.25 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 
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 Model NRL per        , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.30. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=3 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.31. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=3 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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 Model NRL per          , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.32. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=5.6 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.33. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=5.6 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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 Model NRL per          , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.34. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=9.3 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.35. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=9.3 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 
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 Model NRL per         , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.36. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=17 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.37. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=17 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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 Model NRL per         , direcció upwind i les dues polaritzacions.  

 

 
 

Figura B.38. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=35 GHz, Pol=HH i diferents estats del mar 

 

 

 

 
 

Figura B.39. Coeficient de retrodispersió en funció de l'angle de depressió aplicant el 

model NRL per f=35 GHz, Pol=VV i diferents estats del mar 
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