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RESUM 

Les aplicacions de RF i microones representen un dels sectors amb major 
creixement en el sector de l'electrònica d'altes prestacions, on un dels factors 
crítics és la innovació. Els diferents fabricants competeixen a fi de complir unes 
determinades especificacions de mercat, reduint en la mesura del possible els 
costos, la grandària i/o el pes dels dispositius (entre altres criteris). Sota aquest 
escenari, les línies de transmissió basades en metamaterials poden considerar-se 
com una alternativa molt interessant a les línies de transmissió convencionals, 
en presentar unes dimensions menors (compatibles amb processos de fabricació 
planars) i una major flexibilitat de disseny (major nombre de graus de llibertat). 
I no només això, gràcies a elles es pot obtenir propietats com l'enginyeria de 
dispersió o d'impedàncies o no realitzables amb altres tecnologies. No obstant 
això, malgrat el seu gran potencial, l'impacte en la indústria no pot ser 
considerat encara rellevant, sent una de les principals causes la complexitat 
associada a la seua síntesi i disseny. A dia de hui, aquests processos es basen en 
l'experiència i coneixements de l'enginyer, el qual mitjançant costosos 
simuladors electromagnètics i altres procediments com a extracció de 
paràmetres, després d'un ardu procés, arribarà al resultat requerit. 

L'objectiu d'aquesta tesi, és contribuir a la simplificació i acceleració del 
disseny/síntesi de les línies de transmissió artificial. De forma més específica, a 
les línies que s'obtenen carregant periòdicament una línia de transmissió 
convencional amb ressonadors elèctricament petits, com són el ressonador 
d'anells oberts (SRR) o el seu complementari (CSRR). Es pretén automatitzar 
aquest procés usant tècniques de Mapejat Espacial (en anglès Space Mapping). 
A diferència d'altres mètodes, la síntesi real es realitza a partir d'uns 
determinats valors circuitals objectiu, que són els del circuit elèctric equivalent 
que caracteritza a l'estructura a sintetitzar. Amb la finalitat d'aconseguir que el 
mètode sigui pràctic i útil, s'han realitzat diferents esforços enfocats a 
determinar si, donada una resposta objectiu (descrita mitjançant els valors 
circuitals) i una tecnologia (característiques de substrat, límits de fabricació 
donats per l'usuari), l'estructura és físicament realitzable (determinació d'una 
regió de convergència associada). Aquesta tècnica ha estat formulada amb èxit i 
es denomina “Two-Step Aggressive Space Mapping Approach”. 
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En aquest treball es presenten els diferents avanços realitzats fins hui, des 
de la síntesi de diferents cel·les unitat fins a la seua aplicació a diferents 
dissenys més complexos, concretament de diversos circuits passius –filtres, 
divisors- basats en metamateriales. Els resultats obtinguts són prometedors i 
proven la validesa del mètode, així com la seua aplicació potencial a altres cel·les 
unitat i dissenys més complexos. El coneixement general adquirit amb aquests 
casos d'estudi constitueix una bona base per a la futura implementació en un 
programari de caràcter comercial, la qual cosa pot incrementar la seua 
competitivitat als mercats i puguin contribuir a un ús més generalitzat de la 
tecnologia basada en línies de transmissió artificials. 

  


