
Projectes A.M.R. '93 

«Algorisme de reconstrucciiI 
d'imatges tridimensionals sota la 
hipytesis de Boro». 

El projecte consistira en la 
programació d'un algorisme de 
reconstrucció d'imatges 
tridimensionals a partir de la mesura 
deIs camp dispersats per un objecte 
dielectric per a diferents ones 
incidents. Es busca gent a la que li 
agradi programar i a la que no espantin 
les matematiques. 
Director: Jordi J. Mallorquí. 
Data d'inici: a partir d'abril. 

«Vectorització i paralelització 
d'algorismes tridimensional s de 
calcul deis camps dispersats per 
objectes dielectrics i metalics 
mitjan~ant algorismes MM-CGM
FFf». 

El projecte consitira en la 
vectorització i paralelització 
d'algorismes de ca1cul de camps 
dispersats, preparant la seva interface 
amb el paquet de disseny grafic I
D EAS tant per a la sÍlltesi deIs obj ectes 
a analitzar com en la representació 
deIs resultats. Aplicació al calcul de la 
distorsió introduida pel cos huma als 
diagrames de radia ció de les antenes 
per a comunicacions mobils. 
Director: Jordi J. Mallorquí. Data 
d'inici: a partir d'abril. 

«Software de calibració per 
aplicació a mesures sobre oblea a 
freqüencies de microones». 

Es tracta de realitzar el software 
necessari per tal d'implementar les 
tecniques d' autocalibració usades en 
les mesures directes sobre oblea. Així 
mateix es realitzara la comparació 
deIs resultats mitjangant l'ús de 
mesures experimentals. 

Director: Francesc Purroy Martín. 
Data d'inici: a partir d'abril. 

«Simulador funcionament d'un 
analitzador de xarxes». 

L'objectiu del projecte és si
mular el funcionament d'un VNA, 
per tal de poder comprendre millor el 
procés de calibració, així com 
d'estudiar els errors de la mesura de 
parametres [S] final. 
Director: Francesc Purroy Martín. 
Data d'inici: a partir d'abril. 

«Metodes de caracterització de 
transistors de microones en oblea i 
xip». 

La finalitat d'aquest projecte 
és estudiar, programar i comparar 
(mitjangant mesures experimentals de 
transistors sobre oblea i xip), diferents 
tecniques d'obtenció deIs elements 
extrínsecs del model circuital de trt's 
MESFET de microones. 
Director: Francesc Purroy Martín. 
Data d'inici: a partir d'abril. 

«Disseny d'una font d'alimentació 
d' altes prestacions per a transistors 
de Microones» 

El Projecte té com a objectiu 
l' estudi de tecniques de polarització 
de transistors MESFET i BIPOLARS 
de Microones i el disseny, 
caracteritzció i realització d'una font 
d'alimentació per a polaritzar amb 
fiabilitat i comoditat aquests 
dispositius. 

Director: Ramir De Porrata-Doria. 
Data d'inici: a partir de margo 

«Optimització de Secció Recta Ra
dar (RCS) i d'antenes de reflector 
conformat mitjan~ant tecniques de 
processat grafic» 

Utilitzant les noves tecniques 
de processat grafic (aplicades al calcul 
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de Secció Recta Radar i radiació 
d'antenes de reflector) es pretén 
dissenyar avions amb unes 
característiques determinades de 
Secció Recta Radar. 1, per altra banda, 
també s' aplicaran aquestes tecniques 
en el disseny de reflectors conformats 
amb un diagrama de radiació 
especificat. Sera necessari aplicar 
tecniques d'optimització per assolir 
aquests objectius. 

Director: Merce Vall-llossera, Juan 
M.Rius 

«Estudi de tecniques numeriques 
per a I'analisi de difracció» 

Contingut per acabar de de
terminar sobre la marxa. Es recomana 
coneixements de programació i 
facilitat en la realització d' estudis 
teorics i desenvolupaments analítics. 

Director: Juan M. Rius 

«Sintetitzador de freqüencia a 300 
MHz amb increments de freqüencia 
de 1 KHz». 

Realització d'un oscil.lador 
local per a el radar biestatic i per a la 
cadena «down conversion». 

Director: Albert Aguasca 

«Parametrització del sistema 
biestatic». 

Realització d'una campanya 
de mesures amb el radar bistatic, 
programació del A WS pel control del 
STC, estudi de viabilitat de processat 
coherent mitjangant «c1utter locking». 
Junt amb la millora de l'antena de 
smcrorusme. 

Director: Albert Aguasca 



«Amplificador logarítmic i detec
tor I-Q, a F.I. per a un receptor 
radar bistatic» 

Realització d'un amplificador 
logarítmic per a comprimir el marge 
dinamic del senyal rebut pel receptor 
d'un radar bistatic, així com 
desenvolupar un detector fase
quadratura per a possibilitar el 
processat coherent. 

Director: Albert Aguasca 

«Validació experimental de formes 
d'ona adaptatives a blancs radar» 

Realització mitjaniant aparells 
de laboratori d'un sistema radar de 
banda ampla, generació de fores d' ona 
adaptatives a un determinat tipus de 
blanc i caracterització de prestacions. 

Director: Antoni Elias Fusté. 

«Estudi d'un fusor per a diferents 
subsistemes CFAR» 

Estudi i simulació mitjanc;ant 
un programa d'ordinador d'un 
dispositiu que permeti la fussió, 
mantenint una determinada 
probabilitat de falsa alarma, de dos 
subsistemes CFAR de naturalesa 
diferent, per exemple un CF AR 
polarimetric i un CA CF AR, 
maximitzant la probabilitat de 
detecció. 

Director: Antoni Elias Fusté 

«Calibració polarimetrica d 'un 
dispersometre de microones» 

Estudi de les diferents 
tecniques de calibració d'un 
instrument en construcció destinat a 
la mesura de reflectivitat radar de 
superfícies. La mesura i calibració 
han de ser polarimetriques en les quatre 
combinacions linials VV, HH, HV, 
VH i de banda ample (4-18 GHz). 

Director: Xavier Fabregas. 

l'estudi i avaluació de diferents models 
destinats a la predicció de la 
reflectivitat radar de superfícies 
naturals. S'aprofitara l'experiencia del 
grup en metodes grafics i numérics 
de d1cul de RCS d'avions, sense des
cartar altres metodes específicament 
dissenyats per a blancs distribuits. 

Director:Toni Broquetas. 

«Estudi i validació de tecniques 
interferometriques per a aItimetria 
mitjan~ant radar d'apertura 
sintetica (SAR)>>. 

Es preten continuar els treballs 
d'interferometria utilitzant imatges 
radar del satel.lit ERS-1 preferentment 
en la zona geogratica catalana.Aixo 
permetra evaluar la qualitat deIs 
resultats utilitzant models digital s 
d'elevació del terreny (DEM) d'alta 
precisió i resolució. Aquest treball es 
realitzara en el contexte del ERS-1 
Fringe Group impulsat per la ESA. 

Director: Toni Broquetas. 

«Obtenció d'imatges 3D de 
reflectivitat radar en geometries 
d' exploració esferiques» 

El projecte consisteix en 
extendre els algorismes de formació 
d'imatge existents a la geometria 
d'exploració esferica. L'objectiu és 
formar un mapa 3D de reflectivitat 
d'un objecte a partir de mesures 
monoestatiques. L'algorisme a 
desenvolupar sera aplicat a la formació 
d'imatges radar en el European 
Microwave Signature Laboratori 
situat a Ispra (Italia). 

Director: Toni Broquetas. 

«Disseny d'un osciI.lador controlat 
per tensió amb transistor MESFET 
i ressonador dielectric». 

Aquí es continuara amb la feina 
iniciada en altres PFes per tal de 
realitzar un VCO a 9 GHz amb 
MESFET, res sonador dielectric i 
varactor, i així obtenir un oscil.lador 

"Analisi de la reflectivitat radar de amb baix soroll de fase, alhora que un 
superficies terrestres i marines" . marge de sintonia apreciable. Si és 

possible, depenem de la marxa del 
El proj ecte consisteix en PFC, es dissenyara un VCO doblador. 
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Director:Ignasi Corbella Sanahuja. 

«Oscil.lador controlat en fase a 9 
GHz». 

Es tracta de fer un conjunt de 
llac; PLL a 9 GHz fent servir elements 
(SPD, VCO, etc.) desenvolupats en 
altres projectes. Es podria comple
mentar amb l'anterior i utilitzar aquell 
oscil.lador, pero aixo depen de la 
marxa d'ambdós PFes. 

Director: Ignasi Corbella Sanahuja. 

«Caracterització de substractes 
d'aIta permitivitat ». 

Realització de ressonadors i 
altres estructures que permetin 
mesurar la constant dielectrica efec
tiva i les perdues deIs substractes d'alta 
permitivitat. 

Director: Ignasi Corbella Sanahuja. 

«Modelat matematic de transistors 
de microones». 

Continuació d'altres projectes 
sobre el tema de la caracterització no 
lineal de transistors MESFET i HEMT. 

Director: Ignasi Corbella Sanahuja. 

«Método de los elementos finitos en 
3D». 

Desarrollo de software para 
resolver problemas e1ctromagnéticos 
en treS dimensiones,haciendo uso de 1 
M.E.F.(frecuencias de resonancia de 
cavidades, distribuciones de campo, 
etc.). 

Los programas deberán dise
ñarse de forma que constituyan una 
plataforma sobre la que construír de
sarrollos posteriores. 

Directora: Nuria Duffo Ubeda. 

«Método de los elementos de con
torno 3D generalizado». 

Estudio de la sección recta 
radar de objetos 3D de forma arbitra
ria e inhomogéneos a trozos, con una 
distribución arbitraria de las zonas de 
inhomogeneidades. Se tratará de au-



tomatizar el mecanismo de ensamblar 
el sistema de ecuaciones generado 
por el software ya existente en fun
ción de las condiciones de contorno y 
continuidad a aplicar en las interfases 
de las zonas. 

Directora: Nuria Duffo Ubeda. 

«Mesura d,antenes en camp 
proper». 

Desenvolupaments teorics i 
practics sobre les tecniques de mesura 
en camp proper i la seva realització en 
la dlmara anecoica per a la mesura 
d'antenes del departament. 

«Método de los elementos finitos en Director: Jordi Romeu. 
el dominio del tiempo en 3D». 

Desarrollo de programas que 
resuelvan problemas electromagnéti
cos en el dominio del tiempo,haciendo 
uso del M.E.F. 

Directoria: Nuria Duffo Ubeda. 

«Método de elementos finitos 3D 
para problemas con simetría de re
volución». 

Estudio de la RCS generada 
por objetos que posean simetría de 
revolución utilizando el E.M.F. La 
sumetría de revolución permite des
componer los campos según el eje de 
simetría y reducir en una dimensión el 
problema ,permitiendo hacer uso de 
plataformas desarrollad¡¡,s para resol
ver problemas bidimensIonales. 

Director: Juan Carlos Cruellas. 

«Método de elementos finitos sobre 
máquinas de paralelismo masivo». 

Desarrollo de programas es
critos en la versión paralela del 
lenguaje C de la Connection 
Machine,que resuelven haciendo uso 
del M.E.F., problemas electromagné
ticos bidimensionales. 

Director: Juan Carlos Cruellas. 

<<Análisis de estructuras microstrip 
en el dominio espectral». 

Director: Rafa Pous. 

«Diferencias finitas en el dominio 
temporal sobre máquinas de para
lelismo masivo». 

Director: Rafa Pous. 

<<Algoritmos avanzados de medida 
y diagnóstico de antenas en campo 
próximo». 

Desarrollo de algoritmos para 
la medida de antenas y su posterior 
análisis, con comprobación experi
mental con medidas reales en la 
cámara anecoica. 

Director: Sebastián Blanch. 

«Conformación de diagramas en 
antenas phased-array». 

Estudio y comprobación 
práctica de métodos de conformación 
de diagramas en antenas phased-array. 

Director: Sebastián Blanch. 

«Software de representación gráfi
ca». 

Realización de un paquete 
software para representación gráfica 
y desarrollo de programas en entorno 
Windows, sobre workstations. 

Director: Sebastián Blanch. 

«Estudio de dispositivos ópticos in
tegrados mediante el método de 
propagación del haz». 

Realización de un paquete 
software (Turbo C) para la simula
ción de propagación óptica en 
dispositivos dieléctricos. Se deben 
unificar en un sólo bloque varias 
subrutinas ya realiza,das, y crear al
gunas nuevas. 

Director: Federico Dios. 
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«Desarrollo de un CFAR-Tempo
ral para el Radar HaIcón-948». 

Adquisición del entorno del 
c1utter obtenido con el Radar Halcón, 
y su posterior manipulación software, 
para el diseño de un Mapa de Clutter. 

Director: Javier Fdez. de Muniain. 

«Disseny d 'un modulador BPSK en 
transmissió per la banda V (50-75 
GHz)>>. 

Estudi teoric i disseny d'un 
modulador BPSK a 60 GHz, que es 
realitzara en una estructura impresa 
formada per línies de transmissió del 
tipus "planar en guia d'ona" 
(Microstrip, Finline i Coplanar). Es 
partira de l'experiencia de d'anteriors 
PFes en el disseny de subsistemes 
tals com moduladors, híbrids i 
mesc1adors, fets en aquests tipus 
d'estructures. Es compararan les 
diferents solucions proposades a tra
vés de mesures experimentals. 

Director: Lluís Pradell Cara. 
Data d'inici: a partir d'Abril. 
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