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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

Els paràmetres bàsics que afecten el disseny i l’anàlisi de sistemes de radiocomunicacions terrestres i
espacials, recomanacions de la UIT-R, recomanacions de seguretat per a nivells de potència de
radiofreqüència.

 
Habilitats 

Càlculs bàsics de senyals i sistemes radioelèctrics, ús de recomanacions de la UIT-R, càlculs de nivells de
potència radioelèctrica.

 
Competències genèriques 

Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions en l'àmbit de les
radiocomunicacions. Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
Conèixer i utilitzar els conceptes de propagació guiada i no guiada. Capacitat d'analitzar i especificar els
paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions. Capacitat per a avaluar els avantatges i
inconvenients de diferents alternatives tecnològiques d'implementació de sistemes de radiocomunicacions,
des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll.

Capacitats prèvies

 

És imprescindible haver assistit (és recomanable haver superat) a les assignatures 28200
Comunicacions analògiques i 28202 Radiació i Ones Guiades.
Coneixements i habilitats que l’estudiant hauria d’haver assolit prèviament per a poder seguir
l’assignatura de forma adequada: Destaquen conceptes com: números complexos, vectors, constants de
propagació i atenuació, permitivitat, paràmetres-S, coeficient de reflexió, impedància característica,
velocitat de propagació, ones de tensió progressiva i regressiva, ones estacionàries, polarització,
modulació, índex de modulació.

Continguts
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1. Introducció  

Definicions fonamentals. L’espectre. Reglament de radiocomunicació. Organismes
internacionals de telecomunicacions. Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències (CNAF).
Serveis de radiocomunicació. Paràmetres d'emissió.

 

2. Elements d'un sistema de radiocomunicació.  

Moduladors i multiplexors. Oscil•ladors. Filtres. Mescladors. Amplificadors. Línies de
transmissió. Antenes. El canal. LNB.

 

3. Paràmetres d'Antenes  

L’antena. Adaptació. Resistència de radiació. Eficiència d'antena. Diagrama de radiació.
Directivitat d'antena. Guany d'antena. Ample de banda. Polarització. Principi de reciprocitat.
Àrea efectiva.

 

4. Model energètic d'un sistema de radiocomunicació  

La fórmula de Friis. L’antena emissora. L’antena receptora. Pèrdues de propagació en espai
lliure. Pèrdues òhmiques a les antenes. Pèrdues per desadaptació. Pèrdues per desacoblament de
polarització. Pèrdues per no propagació en espai lliure. Model energètic d'un sistema de
radiocomunicacions.

 

5. Soroll en els sistemes  

Origen del soroll i del seu estudi. Temperatura equivalent de soroll. Efecte de filtrat en el soroll.
La relació senyal/soroll. Conceptes de figura de soroll, factor de soroll i temperatura equivalent
de soroll. Figura de soroll d'atenuadors, d’amplificadors, de sistema, de dipols, d’antenes.
Figura global de soroll d'una cadena de dispositius. Potència disponible. Combinació de sistemes
de relació S/N conegudes. Mesura de la figura de soroll.

 

6. Propagació.  

L'efecte guia. Propagació ionosfèrica. Ones de superfície. Ones espacials. Model de terra plana.
Model de terra esfèrica. Propagació troposfèrica. Difracció. Zones de Fresnel.

 

7. Radioenllaços terrenals del servei fix  

Estructura general d'un radioenllaç. Plans de freqüència. Diagrama de blocs d'equips. Potència
rebuda. Relació portadora-soroll. Càlcul de les altures de les antenes. Pèrdues addicionals.
Esvaïment multitrajecte. Diversitat. Qualitat.
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8. Sistemes de transmissió per satèl·lit.  

Comunicacions per satèl•lit com a exemple d'un enllaç entre dos vans. Òrbites dels satèl•lits
artificials. Els satèl•lits de comunicacions. Equació d'enllaç per satèl•lit. Soroll captat per
l'antena receptora. EL G/T com a factor de mèrit.

 

Metodologia docent

 

La metodologia d'ensenyament seguirà un format bastant estàndard i formal que consta de classes presencials
de teoria on es presentaran els coneixements abans esmentats, classes de problemes i exercicis de laboratori
on es desenvoluparan les habilitats abans esmentades. L’assistència a totes aquestes sessions és obligatòria.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

- No hi ha avaluació
continuada.
- La nota mitjana inferior a 5
és suspès. La puntuació de
cada part s'explica a la part
superior.
- Hi ha examen final obligatori
per a tothom.

- Consisteix en un examen
obert a tothom.
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Enllaços

 
Campus Virtual UAB https://cv2008.uab.cat/

https://cv2008.uab.cat/

