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7 Amplificadors lineals de radiofreqüència

7.1 Objectiu

L’objectiu del tema és realitzar la caracterització d’amplificadors lineals de RF. En primer lloc, es
descriu el procediment de disseny d’amplificadors de banda estreta i la utilització de realimentació per
obtenir amplades de banda de diverses octaves, a partir dels paràmetres S de transistors. Amb els
amplificadors dissenyats es descriu el procés de mesura del guany, el punt de compressió, la distorsió
harmònica, la distorsió d’intermodulació i el punt d’intercepció, com també la mesura del seu factor
de soroll.

7.2 Caracterització de transistors

El disseny d’amplificadors lineals de RF i microones es basa en la utilització de transistors, bipolars
o unipolars com a elements actius. Fins a freqüències del voltant de 6 GHz es pot disposar de
transistors bipolars de silici o germani, mentre que a freqüències més elevades només és possible
utilitzar transistors unipolars MESFET d’arsenur de gal li (AsGa), perquè són dispositius que
presenten capacitats d’unió molt petites.

De forma general, podem dir que el guany dels transistors decreix amb la freqüència de l’ordre de 6
dB/octava. Els criteris de selecció d’un determinat transistor dependran del tipus d’aplicació, i es
realitzaran sobre la base del seu guany en funció de la freqüència, el punt de compressió i el factor
de soroll.

Com veurem, les expressions de disseny d’amplificadors lineals requereixen els paràmetres S que
caracteritzen el dispositiu actiu, de manera que es fa necessari caracteritzar-los correctament ja sigui
per mitjà de la mesura directa amb l’analitzador de xarxes vectorial, seguint el procediment descrit al
capítol 5, o bé utilitzant els valors de catàleg subministrats pel fabricant.

En alguns casos, el fabricant pot especificar els paràmetres Z o Y del transistor en comptes dels
paràmetres S; en tot cas la descripció del component és unívoca i és possible el canvi de paràmetres
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a partir de les expressions que s’indiquen a continuació per a una impedància de referència de valor
Zo. El pas de paràmetres Z a paràmetres S es realitza a partir de

de manera inversa, el pas de paràmetres S a Zs’obté a partir de

(7.1)

S11

Z11 Zo Z22 Zo Z12Z21

Z11 Zo Z22 Zo Z12Z21

S12

2Z12Zo

Z11 Zo Z22 Zo Z12Z21

S21

2Z21Zo

Z11 Zo Z22 Zo Z12Z21

S22

Z11 Zo Z22 Zo Z12Z21

Z11 Zo Z22 Zo Z12Z21

(7.2)

Z11 Zo

1 S11 1 S22 S12S21

1 S11 1 S22 S12S21

Z12 Zo

2S12

1 S11 1 S22 S12S21

Z21 Zo

2S21

1 S11 1 S22 S12S21

Z22 Zo

1 S11 1 S22 S12S21

1 S11 1 S22 S12S21

El pas de paràmetres Y a paràmetres S es realitza a partir de

(7.3)

S11

Yo Y11 Yo Y22 Y12Y21

Y11 Yo Y22 Yo Y12Y21

S12

2Y12Yo

Y11 Yo Y22 Yo Y12Y21

S21

2Y21Yo

Y11 Yo Y22 Yo Y12Y21

S22

Yo Y11 Yo Y22 Y12Y21

Y11 Yo Y22 Yo Y12Y21
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i finalment el pas invers de S a Y esrealitza a partir de

(7.4)

Y11 Yo

1 S11 1 S22 S12S21

1 S11 1 S22 S12S21

Y12 Yo

2S12

1 S11 1 S22 S12S21

Y21 Yo

2S21

1 S11 1 S22 S12S21

Y22 Yo

1 S11 1 S22 S12S21

1 S11 1 S22 S12S21

Ja sigui per mesura directa o bé a partir de les fórmules de conversió anteriors, un cop obtinguts els
paràmetres S del transistor es pot procedir al disseny de l’amplificador.

7.3 Estabilitat de l’element actiu

En el disseny d’amplificadors lineals és necessari que el transistor o element actiu presenti un
comportament estable en el marge de freqüències de disseny. Per comportament estable s’entén que
quan es connecta entre dues càrregues, no existeix cap mena de senyal a la seva sortida quan a
l’entrada no se n’hi connecta cap, és equivalent que els pols de la seva funció de transferència estiguin
en el semiplà esquerre.

Seràincondicionalment establesi això succeeix per a qualsevol valor de les impedàncies—complexes
amb part real positiva—de càrrega i de generador.

Serà condicionalment establesi això només succeeix per a uns determinats valors d’aquestes
impedàncies.

Per conèixer l’estabilitat d’un dispositiu existeixen diversos mètodes; un dels més simples és el de
Linvill, que consisteix a avaluar el paràmetre K definit com

(7.5)K
1 S11

2 S22
2 ∆ 2

2 S12S21
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essent∆ el determinant de la matriu S, de valor

(7.6)∆ S11S22 S12S21

en el cas que K >1 llavors el sistema ésincondicionalment estable; en qualsevol altre cas, no ho és.

En la majoria dels casos és habitual que el transistor sigui incondicionalment estable i es pugui
procedir directament al disseny de l’amplificador; ara bé també pot succeir que no ho sigui; en aquest
cas, tenim dues opcions: una d’elles és procedir amb el disseny de les xarxes d’adaptació d’entrada
i sortida, i un cop dissenyades calcular de nou el factor K del global de l’amplificador, utilitzant els
paràmetres S del conjunt; l’altre és procedir a estabilitzar el transistor i afegir-hi algun element resistiu.

Aquest procediment consisteix a reduir el guany del transistor fins assolir la seva estabilitat, afegint
en paral lel amb el seu col lector o drenador una resistència; també ho podem fer afegint la
resistència a la base o porta del transistor, però en aquest cas s’ha de tenir en compte que el factor de
soroll de l’amplificador es degradarà (Fig. 7.1). Un cop estabilitzat el transistor ja es pot procedir al
disseny de les xarxes d’adaptació.

Resistències
d’estabilització

Fig. 7.1 Estabilització resistiva de transistors

7.4 Disseny d’amplificadors de radiofreqüència de banda estreta

El disseny d’amplificadors en banda estreta consisteix en la inserció de dues xarxes d’adaptació entre
el generador i el transistor i entre aquest i la càrrega, tal com s’indica a la figura 7.2. El guany màxim
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s’obtindrà quan es produeixi adaptació simultània d’impedàncies entre l’entrada i la sortida, essent però
condició necessària l’estabilitat del transistor.

Xarxa

d’adaptació

d’entrada

Xarxa

d’adaptació

de sortida[S]

Dispositiu

actiu

Zo Zo

ΓΓΓ Γ LoutinS

Fig. 7.2 Model lineal d’un amplificador.

Un cop estabilitzat el transistor, es tracta de sintetitzar les xarxes d’adaptació d’entrada i sortida de
l’amplificador de la figura 7.2 a partir dels coeficients de reflexióΓS i ΓL, respectivament.

El guany de transferència de potència GT, definit com la relació entre la potència a la càrrega i la
potència disponible del generador, s’obté a partir de l’expressió

(7.7)
GT

1 ΓS
2

1 Γin ΓS
2

S21
2

1 ΓL
2

1 S22ΓL
2

1 ΓS
2

1 S11ΓS
2

S21
2

1 ΓL
2

1 ΓoutΓL
2

Anàlogament, podem trobar l’expressió dels coeficients de reflexió d’entrada i sortidaΓin i Γout de la
forma,

(7.8)Γin S11

S12S21ΓL

1 S22ΓL

; Γout S22

S12S21ΓS

1 S11ΓS

La condició d’adaptació simultània d’impedàncies equival a
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(7.9)ΓS Γin ΓL Γout

i introduint aquesta condició en les expressions anteriors s’arriba finalment al resultat següent:

(7.10)ΓS

B1± B 2
1 4 C1

2

2C1

ΓL

B2± B 2
2 4 C2

2

2C2

essent

(7.11)

B1 1 S11
2 S22

2 ∆ 2

B2 1 S22
2 S11

2 ∆ 2

C1 S11 ∆S22

C2 S22 ∆S11

i amb ∆ definida segons l’anterior equació 7.6.

El problema de disseny es pot simplificar quan es considera el dispositiu actiu com a dispositiu
unilateral, la qual cosa equival a dir que el paràmetre S12 del transistor és nul. Aquesta aproximació
es pot fer sense massa problemes amb la majoria de transistors; de fet, el valor d’aquest paràmetre
acostuma a ser molt petit i només augmenta quan el transistor treballa fora del seu marge freqüencial.

En el cas unilateral, les expressions anteriors (Eq. 7.8) dels coeficients de reflexió d’entrada i sortida
queden reduïdes a

(7.12)Γin S11 Γout S22

de forma que les condicions de disseny de les xarxes d’adaptació d’entrada i sortida són directament,

(7.13)ΓS Γin S11 ΓL Γout S22

i el guany de transferència de potència, anomenat araguany unilateral de transferència de potència
GTU, queda reduït a l’expressió
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GTU

1

1 S11
2

S21
2 1

1 S22
2

L’aproximació unilateral, tot i les seves limitacions, pot ser un bon punt de partida per a la selecció
d’un determinat transistor; el guany GTU és fàcilment calculable a partir dels paràmetres S i ens dóna
una idea del guany màxim que podem esperar obtenir un cop dissenyat l’amplificador.

7.5 Disseny d’amplificadors de radiofreqüència de banda ampla

Es pot considerar que els amplificadors de RF són de banda ampla quan la seva banda de treball
supera una octava (freqüència màxima > 2 freqüència mínima). La seva aplicació és evident quan els
senyals per amplificar ocupen per definició aquesta amplada de banda, com són els casos dels senyals
de TV (40 - 860 MHz),front-endsde receptors multibanda, aplicacions en instrumentació, etc.

L

CR

R
P

S

Fig. 7.3 Esquema d’un transistor realimentat.

Des del punt de vista del disseny, cal fer-hi dues consideracions:

1. Els elements actius tenen un guany decreixent amb la freqüència. Cal, doncs, "aplanar" el guany
global.
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2. Les xarxes d’adaptació han de fer-ho en tota una banda. No serveixen els mètodes habituals a
una sola freqüència (banda estreta).

Existeixen diverses tècniques de disseny en banda ampla; una d’elles consisteix en la síntesi de les
xarxes d’adaptació d’entrada/sortida amb els mètodes propis del disseny de filtres, amb la diferència
que han de realitzar la transformació d’impedàncies entre la part real de la impedància d’entrada del
transistor i els 50Ω de la impedància de referència en tot el marge de freqüències d’interès.

Una altra de les tècniques habituals és la utilització de xarxes de realimentació. La que es considerarà
serà la resistiva aplicada a un transistor bipolar dels utilitzats per a freqüències de fins a 1 GHz.

Essencialment es tracta de la combinació de dues realimentacions negatives (figura 7.3): realimentació
en paral lel amb RP i realimentació en sèrie amb RS.

Si s’analitza la resposta d’aquest circuit suposant un guany infinit al transistor i impedàncies de càrrega
i generador resistives i de valor Zo s’arriba a les expressions següents per al valor de les impedàncies
d’entrada i sortida de l’amplificador

(7.15)Rin RP RPRS











1
Zo

1
RP

(7.16)
Rout

RP Zo

1
Zo

RS

Com que habitualment acostuma a ser més gran el valor de la resistència en paral lel que en sèrie,
les equacions anteriors es poden aproximar per

(7.17)Rin

RPRS

Zo

Rout

RPRS

Zo

d’on és immediat trobar que perquè hi hagi adaptació d’impedàncies s’ha de complir que



1897 Amplificadors lineals de radiofreqüència

(7.18)Z 2
o RPRS

En aquesta situació, el guany de tensió de l’amplificador, entès com la relació entre la tensió a la
càrrega V2 respecte a la tensió del generador en circuit obert V1, s’obté com

(7.19)Gv

V2

V1

1
RS

1
1
RP

1
Zo

d’on trobem directament el valor de la resistència en paral lel en funció d’aquest guany

(7.20)RP

Zo

2
Av± A 2

v 4Av

Nota: Observeu que el guany de tensió és negatiu en el cas d’utilitzar la configuració en
emissor comú de la figura 7.3.

El valor de la resistència RS s’obté directament en aplicar el resultat anterior a l’equació 7.18.

Finalment, cal assenyalar que el guany de transferència de potència per al cas d’haver-hi adaptació
simultània d’impedàncies d’entrada/sortida serà igual al doble del guany de tensió, pel fet que aquest
està definit sobre la tensió de generador en circuit obert, mentre que l’altre està definit sobre la
potència disponible de generador. Així, l’anterior equació 7.20 expressada en funció de GT és

(7.21)RP

Zo

4
GT± G 2

T 8GT

En la realitat, els transistors no són ideals: la característica més important és que el seu guany
disminueix en augmentar la freqüència aproximadament 6 dB/octava. En una primera aproximació, el
guany màxim que podrem obtenir serà el corresponent a la freqüència més elevada de la seva banda
de treball, fet que està en contradicció amb l’existència de realimentacions negatives que actuen per
reduir el guany. Per això aquestes es modifiquen amb elements selectius amb la freqüència (inductància
L i condensador C), la qual cosa fa que a freqüències altes disminueixi l’efecte de les realimentacions.
Així, l’emissor tendeix a estar curtcircuitat a massa, i la base queda més aïllada del col lector.
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A fi de trobar els valors òptims d’aquests components s’ha de calcular la resposta (guany i adaptacions
d’entrada i de sortida) de l’amplificador. Com a punt de partida, una bona aproximació és la
considerada a les equacions 7.15 a 7.21, però la forma correcta d’analitzar-ho és a partir dels
paràmetres S del transistor, que poden ser els donats pel fabricant o bé mesurats directament amb les
condicions més semblants possibles a com anirà muntat a l’amplificador que es dissenya.

El resultat primari d’aquests càlculs, habitualment realitzats amb un programa de simulació dels tipus
Touchstoneo MDS, és la matriu de paràmetres S global de l’amplificador, i se n’obté el guany i
coeficients de reflexió a l’entrada i a lasortida directament a partir d’aquests.

7.6 Caracterització d’amplificadors

Un cop dissenyat l’amplificador s’ha de procedir a caracteritzar-lo a fi de comprovar si s’han assolit
els objectius de disseny. La caracterització consistirà en la realització d’un conjunt de mesures escalars,
que es poden fer amb l’analitzador d’espectre amb generador de seguiment i pont reflectomètric, o bé,
si se’n disposa, amb un analitzador de xarxes escalar o vectorial.

Cal distingir entre les mesures lineals o en petit senyal: guany, aïllament, pèrdues de retorn i d’inserció
i xifra de soroll; i les mesures del comportament no lineal o en senyal: punt de compressió, distorsió
harmònica i d’intermodulació i punt d’intercepció.

A continuació detallarem, per cadascun d’ells, els principis i el procediment de mesura.

7.6.1 Mesura dels paràmetres lineals o en petit senyal

El comportament lineal de l’amplificador s’obté quan aquest treballa en règim de petit senyal; en
aquesta situació es pot dir que el senyal obtingut a la sortida de l’amplificador és només una rèplica
amplificada del senyal aplicat a la seva entrada, que d’altra banda és la situació que implícitament
s’assumeix en el procediment de disseny vist als apartats anteriors.

En aquesta situació es realitzarà la mesura dels paràmetres de transmissió i reflexió de l’amplificador
i del factor de soroll, tot i que aquesta darrera rebrà un tractament específic per la seva naturalesa.

a) Mesures en transmissió i reflexió

Els paràmetres que cal conèixer d’un amplificador són el guany, l’aïllament i les pèrdues de retorn a
l’entrada i a la sortida. Totes aquestes mesures són de tipus escalar, ja que en la majoria d’aplicacions
el coneixement de la seva fase és irrellevant.
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En ser un dispositiu actiu, en primer lloc cal establir el nivell de potència del sistema de mesura a fi
de garantir l’operació en petit senyal de l’amplificador; és convenient tenir una certa idea de quin serà
el guany esperat de l’amplificador i del nivell de potència màxim que ens pot lliurar; el primer
paràmetre ve determinat pel disseny que s’ha fet, mentre que el segon es pot extreure fàcilment de les
dades de catàleg del transistor utilitzat. Una bona regla pot ser fixar que el nivell de potència a la
sortida de l’amplificador estigui 10 dB per sota de la potència màxima del transistor; deduint d’aquest
valor el guany esperat de l’amplificador obtindrem el nivell de potència en què hem de fer les mesures.

La mesura delguanyequival a la mesura de les pèrdues (guany) d’inserció del dispositiu i es realitzarà
d’acord amb el procediment descrit a l’apartat 5.6, fent el calibratge corresponent amb unthru o línia
passant.

La mesura de l’aïllamentés idèntica a l’anterior, excepte que en aquest cas el senyal del generador
s’injecta a la sortida de l’amplificador, mesurant el senyal obtingut a l’entrada. Aquesta mesura és
equivalent a la mesura del mòdul del paràmetre S12, mentre que la de guany equival a la del mòdul
del S21.

Les mesures de lespèrdues de retorna l’entrada i a la sortida es realitzaran d’acord amb el
procediment també descrit a l’apartat 5.6 fent ús ara del pont reflectomètric o acoblador direccional.
Aquestes mesures equivalen a les del mòdul dels paràmetres S11 i S22.

Totes aquestes mesures es realitzaran en un marge de freqüències determinat a fi d’observar la resposta
en freqüència de l’amplificador i determinar, entre d’altres paràmetres, l’amplada de banda a 3 dB i
l’arrissat de la corba de guany de l’amplificador.

b) Mesures de soroll

Per mesurar la xifra de soroll d’un amplificador es poden fer servir diversos mètodes. Un d’ells es basa
en la utilització de l’analitzador d’espectre, encara que no és massa acurat; consisteix a aplicar a
l’entrada del dispositiu objecte de prova un to, del qual es mesura la relació senyal/soroll amb
l’analitzador; després es connecta a l’entrada de l’analitzador la sortida de l’amplificador i es mesura
un altre cop la relació senyal/soroll; ara es tenen el senyal i el soroll de l’entrada amplificats, més el
soroll generat pel propi amplificador; la mesura d’aquest excés de soroll és justament el valor de F.

La xifra de soroll F es defineix com
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(7.22)
F

Si /Ni

So/No

Si /Ni











GSi

Nd GNi

Nd GNi

G Ni

essent G el guany del dispositiu que es mesura, Nd la potència de soroll generada pel dispositiu, i Si/Ni,
So/No les relacions senyal/soroll a l’entrada i a lasortida.

Si considerem que l’origen del soroll és només de tipus tèrmic i amb la temperatura estàndard To de
290 K, llavors l’expressió de la xifra de soroll queda de la forma

(7.23)F
Nd (kToBG)

kToBG

a on k és la constant de Boltzmann, de valor 1.38 10-23 J/K i B és l’amplada de banda de mesura en
Hz.

Finalment cal recordar que si s’utilitza l’analitzador d’espectre per mesurar una potència de soroll, s’ha
d’utilitzar un filtre de vídeo estret, el detector d’amitjanat(sample)i aplicar sobre la mesura en pantalla
les correccions descrites en l’apartat 2.7.

Una altra forma d’especificar el soroll d’un dispositiu és a partir de la seva temperatura equivalent de
soroll. Es defineix com aquella temperatura equivalent Te a la qual hauríem de situar una resistència
ideal a la seva entrada, suposat ara com a no sorollós—és a dir, que no genera soroll—,per tal
d’obtenir a la seva sortida una potència de soroll idèntica a la que genera el dispositiu real.

Es relaciona amb la xifra de soroll, a partir de l’expressió

(7.24)Te

Nd

kGB

per tant, es té que la potència de soroll generada pel dispositiu és de la forma

(7.25)Nd TekGB
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i substituint a l’equació 7.18 s’obté per a F que

(7.26)F
TekGB kToGB

kToGB

Te To

To

1
Te

To

Segons quina sigui l’aplicació, per expressar el soroll generat per un dispositiu es fa servir o bé la F
o bé la Te. Normalment en sistemes de comunicacions per satèl lit, en què es fan servir dispositius
de soroll molt baix, s’utilitza la Te, mentre que en la resta d’aplicacions és més habitual parlar de F.

En antenes per a comunicacions espacials es parla del factor de mèrit G/T, equivalent a la relació entre
el guany i la temperatura de soroll del conjunt antena + capçal receptor, definits en un pla de
referència.

Mesures de soroll més acurades es realitzen amb un instrument específic anomenatmesurador de
soroll. Es basen en la utilització d’una font de soroll calibrada capaç de generar dues temperatures de
soroll diferenciades, una de calenta Th, i una de freda Tc, en un ampli marge de freqüències.
Consisteixen bàsicament en un díode d’allau, que un cop polaritzat pot generar una temperatura calenta
de l’ordre dels 10.000 K, mentre que la temperatura freda és la que s’obté quan no està polaritzat, que
és aproximadament la d’ambient.

Aquestes fonts vénen calibrades en una taula corresponent al valor ENR(excess noise ratio)en funció
de la freqüència, definit com

(7.27)ENR 10 log










Th Tc

To

Per tant, si apliquem aquesta font de soroll a l’entrada del dispositiu objecte de prova i mesurem la
potència de soroll a la sortida, obtindrem en funció de les dues temperatures Tc i Th dues potències de
soroll N1 i N2, és a dir,

(7.28)Te

Th (N2/N1)Tc

(N2/N1) 1

i, en conseqüència,
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(7.29)F 10 log










1
Te

To

i finalment també tenim que

(7.30)kGB
N2 N1

Th Tc

expressió que ens permet calcular d’una manera alternativa el guany de l’amplificador.

Així, el sistema de mesura està constituït per dos blocs: l’instrument de mesura pròpiament dit, que
és qui realitza els càlculs a partir de les mesures de potència de soroll, i la font de soroll, que pot ser
en coaxial, en guia d’ones, enmicrostrip, etc., però convenientment calibrada.

7.6.2 Mesura dels paràmetres no lineals o en senyal

Conèixer el comportament no lineal d’un amplificador és d’especial interès ja que ens permet
determinar el seu marge d’operació com a sistema lineal, i en aplicacions de potència serveix per
garantir, prenent les mesures adequades, que la distorsió harmònica i d’intermodulació, com també
d’altres productes espuris, es mantinguin dintre d’especificacions.

a) Punt de compressió

Idealment un amplificador hauria de proporcionar a la seva sortida un nivell de potència proporcional
al nivell de potència del senyal d’entrada, on precisament la constant de proporcionalitat seria el guany
de l’amplificador. La representació gràfica de la potència de sortida en funció de la potència d’entrada
és, doncs, una recta (Fig. 7.4).

En un amplificador real això no succeirà així; hi haurà una zona de comportament lineal que es
correspondrà amb nivells de potència petits, però a partir d’un cert moment l’amplificador entrarà en
saturació i ja no podrà continuar amplificant la potència d’entrada. La representació gràfica d’aquest
comportament s’indica a la figura 7.4, on es veu com la corba de guany escomprimeixper a potències
d’entrada elevades.

Una mesura del grau de saturació de l’amplificador, que és el que es coneix com apunt de compressió
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Fig. 7.4 Corba de guany de potència d’un amplificador: cas ideal i
cas real.
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Fig. 7.5 Sistema de mesura del punt de compressió d’un amplificador.

a 1 dB, és el nivell de potència d’entrada pel qual el nivell de potència obtingut a la sortida és 1 dB
inferior al valor esperat si l’amplificador és ideal (Fig. 7.4). El sistema de mesura del punt de
compressió és molt senzill (Fig. 7.5); només és necessari disposar d’un analitzador d’espectre i d’un
generador de RF; es tracta de connectar l’amplificador entre el generador i una càrrega mitjançant dos
acobladors direccionals, de forma que podem mesurar amb l’analitzador d’espectre els senyals existents
a l’entrada i la sortida de l’amplificador.

La mesura consisteix a fer un escombratge creixent de la potència del generador, mesurant la potència
de sortida de l’amplificador a fi d’obtenir la corba de guany de la figura 7.4. Sobre ella el punt de
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compressió a 1 dBqueda determinat automàticament.

El punt de compressió és una de les especificacions clau de qualsevol amplificador, ja que en definitiva
és una indicació del nivell de potència màxim que pot lliurar a una càrrega mantenint un comportament
lineal. Si bé la definició de punt de compressió l’estableix com a potència d’entrada, en la majoria de
catàlegs comercials d’amplificadors el punt de compressió va referit a la potència de sortida, ja que
per al dissenyador de sistemes aquest és el paràmetre d’interès.

b) Distorsió harmònica

Quan un amplificador entra en saturació, inicia un comportament no lineal que es tradueix en l’aparició
de senyals espuris a la seva sortida. Si com a senyal d’entrada s’aplica un únic to, el comportament
no lineal de l’amplificador provoca l’aparició de distorsió harmònica, és a dir, l’aparició a la sortida
d’harmònics del senyal d’entrada generats per l’amplificador.

La distorsió harmònica es mesura a la sortida de l’amplificador amb l’analitzador d’espectre,
connectant a la seva entrada un generador de RF. La quantificació de la mesura es realitza de manera
anàloga als oscil ladors (Sec. 4.2), segons l’expressió de la TDH definida a l’equació 4.3.

Per amplades de banda inferiors a una octava, la distorsió harmònica d’un amplificador pot ser
fàcilment eliminada mitjançant un filtre de pas banda o de pas alt connectat a la seva sortida; per a
amplades de banda superiors aquest mètode no és útil ja que els harmònics cauen dins de la banda
d’interès; en aquest cas, s’ha de fer un disseny acurat de l’amplificador a fi de preservar-ne la
linealitat.

c) Distorsió d’intermodulació

El comportament no lineal d’un amplificador, a més de la generació d’harmònics pot provocar, segons
el tipus de senyal d’entrada, l’aparició d’espuris dins de la banda passant impossibles d’eliminar per
filtratge.

Una manera de quantificar la distorsió introduïda és mitjançant el que es coneix com adistorsió
d’intermodulació de tercer ordre amb dos tons.

Si a l’entrada de l’amplificador introduïm un senyal compost format per dos tons sinusoïdals de
freqüències properes f1 i f 2, si admetem que la tensió de sortida vo(t) de l’amplificador en funció de
la tensió d’entrada v1(t) és de la forma
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(7.31)vo(t) G1v1(t) k2v 2
1 (t) k3v 3

1 (t)

on G1 és el guany de tensió de l’amplificador i les constants k2, k3, són les que modelen el seu
comportament no lineal, llavors, per al cas de que hi apliquem els dos tons a l’entrada

(8.1)v1(t) A1cos2π f1t A2cos2π f2t

i suposant que mitjançant un filtre de pas banda eliminem els harmònics i espuris fora de la banda de
pas de l’amplificador, els espuris més notoris que s’obtindran a la sortida són els corresponents a la
potència cúbica del senyal d’entrada, és a dir,

(8.2)voD

(t) 3
4

A 2
1 A2cos2ω1 ω2 t A1A 2

2 cos2ω2 ω1 t

que corresponen a la distorsió harmònica de tercer ordre. Per al cas que les amplituds dels dos tons
siguin idèntiques, A1=A2=A, llavors l’equació 7.28 queda de la forma

(8.3)voD

(t) 3
4

A 3 cos2ω1 ω2 t cos2ω2 ω1 t

a on podem veure que l’amplitud d’aquest terme creix amb la potència cúbica de l’amplitud del senyal
d’entrada; expressant-ho en dB significa que si s’incrementa en 1 dB el nivell de potència dels dos tons
d’entrada, aquest terme d’intermodulació augmentarà en 3 dB. A la figura 7.6 es representa l’espectre
del senyal.

A mesura que s’augmenta la potència d’entrada i l’amplificador va entrant en saturació comencen a
augmentar també els termes de distorsió d’ordre superior, fins que s’arriba a la distorsió total del
senyal.

En RF la utilització de dos tons de freqüències properes té molt d’interès, ja que, per exemple, en el
cas de TV aquests dos tons simulen les portadores de vídeo i d’àudio d’un canal, de forma que la
intermodulació creada en l’amplificador provoca l’aparició d’espuris que poden alterar els senyals de
lluminància i crominància de la imatge. Anàlogament en sistemes de distribució de TV per cable a on
s’utilitzen amplificadors de banda ampla, la distorsió d’intermodulació creada per les múltiples
portadores de TV pot degradar la qualitat del sistema.
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Fig. 7.6 Espectre obtingut a la sortida de l’amplificador que
presenta distorsió d’intermodulació de tercer ordre amb dos tons.
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Fig. 7.7 Guany de potència i intermodulació d’un amplificador.

La distorsió d’intermodulació es representa superposant a la corba de guany de potència de
l’amplificador la recta corresponent a la potència màxima d’intermodulació en funció de la potència
d’entrada (Fig. 7.7). Una mesura d’interès és elpunt d’intercepció, corresponent a la potència d’entrada
que provoca la intersecció de la recta ideal de guany de l’amplificador amb la recta d’intermodulació;
físicament significa que per aquella potència d’entrada la potència d’intermodulació iguala la potència
del senyal útil.

Sobre aquest gràfic és fàcil determinar la relació en dB entre la potència de senyal útil i la potència
d’intermodulació, expressada com C/I (dB), per a una determinada potència d’entrada a partir de la
distància que separa la recta de guany de la d’intermodulació; és evident que per a potències d’entrada
petites la relació C/I augmenta, mentre que disminueix per a potències d’entrada elevades.
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Fig. 7.8 Sistema de mesura de la distorsió d’intermodulació de tercer ordre amb dos tons.

La mesura de la distorsió d’intermodulació es realitza connectant a l’entrada de l’amplificador el senyal
sumat de dos generadors de RF i mesurant la sortida de l’amplificador amb l’analitzador d’espectre;
igualment que en el cas anterior és convenient utilitzar acobladors direccionals a fi de poder monitorar
separadament les potències d’entrada i sortida de l’amplificador. L’esquema de mesura és el que
s’indica a la figura 7.8.

7.7 Exercicis

1. Es vol dissenyar un amplificador utilitzant el transistor BFR90A operant en emissor comú.
Dissenyeu la xarxa de polarització del transistor a partir d’una tensió d’alimentació de +15 V per
tal que el transistor operi en el punt de treball de 10 V de tensió col lector-emissor i 30 mA de
corrent de col lector.

2. Utilitzant el transistor BFR90A de l’exercici anterior, es vol dissenyar un amplificador de banda
estreta que operi a la freqüència de 800 MHz. Els paràmetres S del transistor en aquesta freqüència
són: S11=0,57 -162º, S12=0,09 8,8º, S21=2,45 22,2º, S22=0,54 -112º. Es demana:

a) Calculeu el factor d’estabilitat del transistor.

b) En cas que sigui estable, calculeu els coeficients de reflexióΓS i ΓL per tal d’obtenir guany
màxim.
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c) Dissenyeu utilitzant elements concentrats, les xarxes d’adaptació d’entrada i sortida.

d) Utilitzant els valors obtinguts a l’exercici 1, incloeu el circuit de polarització corresponent en
el disseny de l’amplificador.

3. Per al circuit de l’amplificador realimentat de la figura 7.9, calculeu el punt de polarització

L

C
R

R
P

S

10 K

270 Ω

10 nF
100 µH

10 nF

+15 V

1 K R’S

BFR90A

10 nF

10 nF

Fig. 7.9 Circuit de laboratori.

(tensions i corrents) del transistor.

4. Analitzeu el circuit en petit senyal de la figura 7.9 amb el model simplificat del transistor (figura
7.10). Justifiqueu que en el cas deβ >> 1 la condició per assolir adaptació (respecte a Zo) a
l’entrada i a lasortida és

(8.4)RP RS Z 2
o

5. Trobeu l’expressió corresponent al guany de l’amplificador de l’exercici anterior.
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Fig. 7.10 Circuit equivalent simplificat del
transistor.

6. Utilitzant com a punt de partida els valors donats per les fórmules anteriors, trobeu els valors de
RP, RS, L i C per obtenir:

- Banda de treball de 40 a 500 MHz.
- Guany d’11 ± 1 dB.
- Pèrdues de retorn a l’entrada i a lasortida superiors a 12 dB.

Nota: Considereu Zg=ZL=Zo=50 Ω.

7.8 Experiències de laboratori

El treball de laboratori consistirà en la caracterització de dos amplificadors, un de banda ampla (Fig.
7.9) i un de banda estreta (Fig. 7.11), seguint els procediments de mesura descrits anteriorment, amb
l’objectiu d’obtenir els paràmetres següents:

- guany
- aïllament
- pèrdues de retorn a l’entrada i a lasortida
- amplada de banda a 3 dB
- punt de compressió a 1 dB
- distorsió harmònica
- distorsió d’intermodulació de dos tons i tercer ordre
- punt d’intercepció
- xifra de soroll
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L’amplificador de banda estreta opera a l’entorn dels 800 MHz i està realitzat amb tecnologia
microstrip sobre un substrat dielèctric CuClad de constant dielèctrica 2.5 i gruix 0.723 mm, amb una

Fig. 7.11 Esquema elèctric d’un amplificador de banda estreta a 800 MHz, realitzat amb substrat dielèctric
CuClad 250-GT-0312-50, ambεr=2,5 i gruix h=0,723 mm.

metal lització de coure de 35 µm.

Com es pot veure, s’inclou el circuit de polarització actiu, realitzat amb un transistor de baixa
freqüència PNP que fixa el punt de treball del transistor de RF en 10 V de tensió col lector-emissor
i un corrent de col lector de 15 mA.
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8 Mescladors

8.1 Objectiu

L’objectiu del tema és presentar els principis bàsics de mesura i caracterització de mescladors de RF,
com també les seves aplicacions més significatives en comunicacions. Les mesures es realitzaran sobre
mescladors passius doblement equilibrats.

8.2 Tipus de mescladors

El mesclador és un dels dispositius més comuns en qualsevol sistema de comunicacions. Tal com ja
s’ha vist al subapartat 2.3.3, és un component de tres accessos tal que en un d’ells s’obté el resultat
del producte dels senyals aplicats als altres dos. De manera habitual, en un d’ells s’aplica el senyal
sinusoïdal procedent d’un oscil lador, fet pel qual rep el nom d’oscil lador local, i els altres dos
s’anomenen ports de RF i de FI.

Tecnològicament els mescladors poden ser actius o passius. Els primers, realitzats com a circuits
integrats, es basen en l’efecte multiplicador dels corrents d’un parell diferencial fet amb transistors.
Actualment és possible trobar circuits integrats multiplicadors operatius fins a 400 MHz. Un dels
circuits mésclàssicsés el MC1496, circuit que pot operar fins a 10 MHz i que té diverses aplicacions
com a modulador d’amplitud a més de les pròpies de mesclador.

En RF i a freqüències de microones, la no-disponibilitat de circuits actius fa necessària la utilització
de mescladors passius, la majoria basats en díodes Schottky, com a element no lineal. El díode
Schottky té la peculiaritat que la seva unió és entre metall i semiconductor, factor que li confereix una
capacitat d’unió molt petita que li permet operar a freqüències molt elevades.

Els mescladors passius habituals en RF estan constituïts per elements no lineals i pel circuit
d’acoblament. Aquesta estructura es realitza a partir de transformadors híbrids encapsulats de manera
molt compacta a fi de reduir els efectes paràsits dels bobinatges que podrien degradar les seves
prestacions; d’aquesta forma és possible trobar dispositius comercials de baix cost, operatius fins a
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Fig. 8.1 Esquema elèctric d’un mesclador equilibrat.

Fig. 8.2 Esquema elèctric d’un mesclador doblement equilibrat.

l’entorn dels 3 GHz. Per a freqüències d’operació més elevades, l’acoblament es realitza mitjançant
circuits híbrids de 90º o 180º realitzats amb línies de transmissió.

Podem distingir entre mescladors equilibrats (Fig. 8.1) i mescladors doblement equilibrats (Fig 8.2).
En els primers existeix un aïllament inherent a la simetria de l’estructura entre el port d’OL i el de RF
i el port d’OL i FI, mentre que això no es produeix entre el port de RF i el de FI.

En canvi, en els doblement equilibrats, a més de l’aïllament entre els ports d’OL i RF i d’OL i FI,
l’estructura de manera inherent presenta també aïllament entre els ports de FI i RF, fet que els fa que
siguin els utilitzats més correntment.
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Aquestes característiques d’aïllament suposen uns bobinatges ideals i que tots els díodes són idèntics,
característiques que acostumen a degradar-se en augmentar la freqüència d’operació, de l’ordre d’uns
5 dB per octava. Una altra de les propietats d’aquest mesclador és la seva insensibilitat a la polaritat
del senyal de RF i el fet que el port de FI està acoblat en contínua amb els díodes. Aquest factor és
realment important ja que permet l’operació del port de FI del mesclador des de DC fins a centenars
de MHz, que possibilita el seu ús com a detector de fase; d’altra banda, això permet introduir un
corrent extern de polarització en els díodes, de manera que la conducció dels díodes desequilibra
l’aïllament de l’estructura, fet que es pot utilitzar per actuar com a commutador o atenuador variable
entre els ports de RF i OL.

8.3 Caracterització de mescladors

Els paràmetres que caracteritzen un mesclador són les pèrdues de conversió, l’aïllament, el punt de
compressió i la distorsió d’intermodulació, entre d’altres.

L’aïllament entre accessos és, com ja s’intueix, un dels paràmetres clau dels mescladors; en un
mesclador el senyal d’OL és el que acostuma a ser el de més potència, ja que procedeix d’un
oscil ladorlocal, mentre que els altres senyals són més febles; si l’amplada de banda del sistema és
molt gran pot succeir que a causa d’un pobre aïllament el senyal d’OL aparegui en els ports de RF o
de FI i degradi les prestacions del sistema.

Analitzador d’espectre

Generador de seguiment

50 Ω

50 Ω

Mesclador

Pin Pout

OL RF

FI 50 Ω

A
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nu
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A
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Fig. 8.3 Sistema de mesura de l’aïllament OL-RF d’un mesclador.



206 Radiofreqüència. Una introducció experimental

La mesura de l’aïllament es realitza mitjançant un generador de RF i un analitzador d’espectre, de
manera anàloga a la mesura de les pèrdues d’inserció ja descrites en capítols anteriors. Es tracta
d’aplicar el senyal del generador, amb la freqüència adient a cadascun dels ports, mesurant el senyal
obtingut en la resta amb l’analitzador d’espectre. La diferència de potències entre el senyal injectat i
el senyal obtingut és l’aïllament en dB. En ser una xarxa de tres accessos, s’ha de connectar una
càrrega adaptada (50Ω) a l’accés lliure. Un exemple de la mesura de l’aïllament OL-RF es pot veure
a la figura 8.3. Tal com s’indica, és convenient realitzar les connexions mitjançant atenuadors de 10
dB amb la finalitat de millorar l’adaptació del mesclador i evitar reflexions dels senyals d’entrada i
sortida que podrien falsejar la mesura.
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Fig. 8.4 Sistema de mesura de l’adaptació de RF d’un mesclador.

La mesura de les pèrdues de retorn de cadascun dels accessos del mesclador es realitza de manera
anàloga al sistema descrit al capítol 5, utilitzant un acoblador direccional o pont reflectomètric i
l’analitzador d’espectre amb generador de seguiment. L’única precaució que s’ha de tenir és en
l’establiment dels nivells de potència dels senyals aplicar a cadascun dels accessos. Així, si es vol
mesurar l’adaptació d’OL, és convenient aplicar un senyal del mateix nivell de potència que el
fabricant ens especifica per al port d’OL. Ara bé, per mesurar l’adaptació dels ports de RF i FI és
convenient tenir-hi aplicat el senyal d’OL a fi que els díodes del mesclador estiguin bombejats i operin
en el punt de treball fixat per la potència d’OL, altrament, la mesura seria errònia. A la figura 8.4 es
pot veure el sistema de mesura adient de les pèrdues de retorn de RF.

Les pèrdues de conversiósón un dels paràmetres típics de qualsevol mesclador; ens indiquen les
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Fig. 8.5 Esquema de mesura de les pèrdues de conversió d’un mesclador.

pèrdues produïdes pel trasllat de freqüències de RF a FI o viceversa. Equivalen a la mesura de les
pèrdues d’inserció d’un dispositiu però afegint-hi la peculiaritat que es produeix un canvi de
freqüència; per aquest motiu, el marge de freqüències del generador és diferent del de mesura. Igual
que les mesures anteriors requereix que estigui aplicat el senyal d’oscil lador local, tal com s’indica
a la figura 8.5.

Valors habituals de pèrdues de conversió en mescladors passius són d’uns 7 dB. Per evitar que el
mesclador treballi en saturació és convenient que en el nivell de potència aplicat al port de RF sigui
més petit que el nivell de potència nominal d’OL; per al cas de que aquest sigui de 7 dBm, un valor
de -10 dBm de RF seria adequat, de manera que el nivell de potència obtingut en FI seria d’uns -17
dBm.

La distorsió d’intermodulació de tercer ordre amb dos tons és un dels altres paràmetres d’interès;
l’efecte és similar al cas dels amplificadors, excepte que ara es produeix un trasllat de freqüències en
un dispositiu no lineal per naturalesa. El sistema de mesura és anàleg al descrit al subapartat 7.6.2.c,
a excepció que els dos senyals s’aplicarien en el port de RF i l’analitzador d’espectre es connectaria
en el port de FI.

De manera anàloga al cas dels amplificadors, es pot definir el punt d’intercepció; per obtenir-lo és
necessari representar la corba de la potència de sortida en FI en funció de la potència d’entrada en RF,
és a dir, les pèrdues de conversió, sobreposant en el mateix gràfic la potència d’intermodulació
obtinguda en el port de FI; la intersecció d’ambdues rectes ens donarà el punt d’intercepció.



208 Radiofreqüència. Una introducció experimental

8.4 Exercicis

Es vol dissenyar un equip receptor per rebre un senyal DSB d’1,9 GHz amb una amplada de banda
de transmissió de 10 MHz. Com a primera solució es proposa utilitzar un receptor amb una única

fo = 100 MHz
Bw = 10 MHz

1.9 GHz

Fig. 8.6

conversió, fixant una FI de 100 MHz, d’acord amb l’esquema de la figura 8.6. Es demana:

1. Calculeu la freqüència d’oscil lador local necessària.

2. Si com a mesclador s’utilitza el model SRA-2000 de MIni-Circuits, calculeu el nivell de potència
dels diferents senyals existents just a la sortida del mesclador i a la sortida del filtre de pas banda.
Suposeu que el nivell de potència del senyal obtingut a la sortida d’antena és de -20 dBm.
(Nota: Vegeu les característiques del mesclador a l’apartat 8.5)

3. Suposant una temperatura d’antena de 100 K i que el sistema receptor es troba a la temperatura
estándard To=290 K, calculeu la potència de soroll existent a la sortida del filtre de FI.

4. Repetiu l’apartat anterior per al cas que s’inserís un filtre de pas banda ideal (sense pèrdues)
centrat a la freqüència d’1,9 GHz i amb una amplada de banda de 10 MHz. Justifiqueu el resultat
obtingut.

8.5 Experiències de laboratori

El mesclador que es proposa utilitzar és el model SRA-2000 de Mini-Circuits, passiu de tipus
doblement equilibrat.
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Les seves característiques principals són les següents:

- Nivell de potència d’OL: +7 dBm
- Nivell de potència màxim de RF: +1 dBm
- Marge de freqüències d’OL i RF: de 100 MHz a 2 GHz
- Marge de freqüències de FI: de DC a 600 MHz
- Pèrdues de conversió: 8,6 dB
- Aïllament OL-RF: 37 dB
- Aïllament OL-FI: 30 dB

Les mesures consisteixen en primer lloc, a realitzar la seva caracterització, i després veure la seva
utilització en aplicacions diverses.

8.5.1 Caracterització del mesclador

a) Mesura de les pèrdues de retorn

Les mesures de les pèrdues de retorn de cadascun dels tres ports es realitzaran utilitzant l’analitzador
d’espectre amb generador de seguiment i el pont reflectomètric, seguint el procediment descrit al
capítol 5.

Per a la mesura de les pèrdues de retorn d’OL, el nivell de potència del senyal que s’ha d’aplicar serà
el nominal del mesclador, +7 dBm, connectant càrregues de 50Ω als altres accessos.

En canvi, per a la mesura de l’adaptació dels ports de RF i FI, es mantindrà aplicat el senyal d’OL
i es connectarà una càrrega de 50Ω en el port que no s’utilitzi. El nivell de potència del senyal de
mesura serà inferior a -10 dBm.

b) Mesura de les pèrdues de conversió

Les mesures de les pèrdues de conversió es realitzaran utilitzant dues configuracions diferents del
mesclador, com aup-converter—aplicant el senyal d’entrada al port de FI— i com adown-converter
—aplicant el senyal d’entrada al port de RF.

b.1 Up-converter

S’utilitzarà com a oscil lador local (OL) un senyal d’1 GHz que pot ser distribuït per la xarxa del
laboratori, si se’n disposa, de forma que en cada lloc de treball arribi amb una potència d’uns +7
dBm.
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En aquesta aplicació es farà servir el port de FI com a entrada i el port de RF com a sortida. En
el port de FI es connectarà un senyal sinusoïdal de 100 kHz amb -20 dBm de potència, procedent
del generador de funcions i senseoffsetde tensió.

La sortida del mesclador, és a dir, el port de RF, es connectarà directament a l’analitzador
d’espectre per visualitzar l’efecte de conversió ascendent del senyal. A continuació es mesuraran
les pèrdues de conversió del mesclador.

S’ha de notar que, en pantalla, a més del senyal d’interès apareixeran d’altres senyals espuris ja
que no estem utilitzant cap mena de filtre de pas banda per eliminar-los; es tractarà també
d’identificar-ne els més significatius.

b.2 Down-converter

Ara com a oscil lador local es pot utilitzar el que s’havia fet servir al capítol 4, un oscil lador
amb líniesmicrostrip de freqüència 800 MHz, connectat al port d’OL.

En aquest cas s’utilitzarà el port de RF com a senyal d’entrada i el port de FI com a sortida. El
senyal de RF es pot distribuir per la xarxa del laboratori, procedent d’un generador de freqüència
1 GHz. La sortida de FI es connectarà a l’analitzador d’espectre per visualitzar-la; en analitzar-la
es veurà que apareixen altre cop senyals espuris, però amb un nivell de potència més baix; això
es deu a l’efecte de filtratge de la banda passant de FI del mesclador. S’identificaran els senyals
en pantalla més significatius mesurant les pèrdues de conversió.

c) Mesura del punt de compressió a 1 dB

Amb aquesta darrera configuració dedown-converteres mesuraran les pèrdues de conversió en funció
de la potència d’entrada que s’aplica al port de RF, i se n’obtindrà el gràfic corresponent. El punt de
compressió a 1 dB és aquell corresponent a la potència d’entrada per la qual les pèrdues de compressió
disminueixen 1 dB respecte al valor obtingut per a valors de potència d’entrada més petits.

d) Aïllament

Amb l’analitzador d’espectre i utilitzant com a oscil lador local el senyal distribuït per la xarxa, es
mesurarà l’aïllament existent entre els ports OL-RF i OL-FI seguint l’esquema de mesura de la figura
8.3 i connectant una càrrega de 50Ω en el port que no s’utilitzi.
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e) Distorsió d’intermodulació de tercer ordre amb dos tons

Ara com a oscil lador local es tornarà a fer servir l’anterior oscil lador de 800 MHz, que es
connectarà al port d’OL. Per la xarxa de distribució de senyal del laboratori s’enviaran dos senyals de
freqüències properes al voltant d’1 GHz i d’idèntica amplitud, que es connectaran a l’entrada de RF
del mesclador—down-converter—; la sortida de FI es connectarà a l’analitzador.

Es tractarà de mesurar els productes d’intermodulació de tercer ordre provocats pels dos tons sobre
la sortida de FI. En augmentar la potència dels dos tons s’obtindrà una corba de potència
d’intermodulació de FI en funció de la potència dels senyals d’entrada de RF, que se sobreposarà al
gràfic anterior de les pèrdues de conversió per al cas deldown-converter. A partir dels resultats
obtinguts s’extrapolarà el punt d’intercepció. Observeu les diferències de velocitat entre el creixement
del senyal d’interès i el d’intermodulació.

8.5.2 Aplicacions del mesclador

A part de les aplicacions d’up/down-converterja vistes, el mesclador es pot utilitzar per generar un
senyal modulat en amplitud amb portadora o sense (AM o DSB). En aquestes aplicacions, els nivells
de potència dels senyals involucrats han de ser suficientment baixos per garantir un comportament
lineal amb baixa distorsió.

a) Modulador DSB

Es connectarà en el port de RF el senyal de la portadora que s’obtindrà de la xarxa de distribució de
senyal del laboratori. En el port de FI s’aplicarà el senyal de modulació obtingut a partir del generador
de funcions, que serà del voltant dels 50 kHz.

El senyal modulat s’obtindrà en el port d’OL que connectarem a l’analitzador d’espectres.

En variar la freqüència del generador de funcions, es comprovarà l’efecte de la modulació DSB. A
continuació es mesurarà la supressió de portadora del senyal obtingut.

b) Modulador AM

Amb el mateix muntatge de l’apartat anterior, s’aplicarà una tensió d’offsetal senyal de FI, prement
el botó d’offset del generador de funcions. Veurem que a mesura que varia el nivell de contínua,
augmenta o disminueix el nivell de la portadora.
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c) Inversió de l’espectre

Un dels aspectes interessants a comprovar en un mesclador és l’efectemirall o d’inversió de l’espectre
que es produeix si la freqüència d’OL és més gran que la màxima freqüència del senyal de RF, i
l’espectre d’aquest és asimètric.

Un exemple clar d’aquesta situació es produeix amb l’espectre del senyal de TV (Fig. 1.19). És evident
que en el port de FI del mesclador obtindrem el mòdul de la diferència de freqüències entre els senyals
d’OL i de RF i, com a sistema real que és, en cap cas podrem tenir freqüències negatives. Per tant,
si suposem que apliquem un senyal de TV en què la portadora de vídeo està a 471,25 MHz i la
d’àudio a 476,75 MHz i la freqüència d’OL és de 510,15 MHz, a la FI del mesclador obtindrem la
portadora de vídeo traslladada a la freqüència de 38,9 MHz i la d’àudio a 33,4 MHz, és a dir, inferior
a la de vídeo, de forma que l’efecte resultant és que s’ha produït un efecte mirall sobre l’espectre de
RF del senyal de TV. Per contra, si la freqüència d’OL hagués estat inferior a 471,15 MHz aquest
efecte no s’hauria produït.

Com a conclusió, cal dir que a l’hora de planificar un sistema de comunicacions és de vital
importància fer una acurada selecció del pla de freqüències a fi d’evitar possibles errors de concepció.

Per visualitzar aquest efecte s’utilitzarà com a senyal de RF el procedent d’una antena receptora de
TV i de FM, i com a senyal d’OL el de l’oscil lador de 800 MHz; en connectar la sortida de FI a
l’analitzador d’espectre s’observarà l’efecte mirall sobre els senyals de TV. També es pot observar com
aquest efecte no té cap repercussió en l’espectre dels senyals de FM, a causa de la seva pròpia
simetria.



2139 El sistema PLL

9 El sistema PLL

9.1 Objectiu

L’objectiu del tema es comprovar el funcionament real d’un sistema PLL(phase locked loop)operant
en RF. En particular es tracta de veure el comportament d’un PLL de tercer ordre i de tipus II, sense
divisors de freqüència en el llaç de realimentació, i observar-ne especialment el procés d’adquisició
i el de seguiment.

9.2 El sistema PLL: anàlisi de funcionament

Els bucles de sincronisme de fase o PLL són sistemes realimentats o servosistemes que consisteixen
en un oscil lador controlat per tensió (VCO) la sortida del qual es connecta a un detector de fase, en
què es compara la seva fase amb la d’un senyal de referència i s’obté un senyal d’error; aquest senyal,
un cop filtrat pas baix pel filtre de llaç, actua sobre la tensió de control del VCO i en corregeix la
freqüència fins a anul lar el senyal d’error, moment en el qual es produeix el sincronisme de fase, i
les fluctuacions del VCO són idèntiques a les del senyal de referència dins l’amplada de banda del
sistema. Per tant, en un sistema PLL es diferencien dues situacions: adquisició i seguiment.

La fase d’adquisicióés una fase no lineal que presenta alguna dificultat a l’hora de descriure-la
matemàticament; en aquesta fase les freqüències del VCO i de la referència són diferents i a la sortida
del detector de fase apareix un batut de freqüències que convenientment integrat pel filtre de llaç,
proporciona un senyal continu que actua sobre la tensió de control del VCO per tal d’aconseguir reduir
la diferència de freqüències; quan això es produeix, podem dir que el sistema està "enganxat" i que
comença la fase de seguiment.

La fase de seguimentés una fase completament lineal, en què el PLL es modela com un sistema
realimentat utilitzant la variable s de Laplace i en què els senyals d’entrada i de sortida són les fases
de l’oscil lador de referència i del VCO, i es pot definir una funció de transferència entre ambdues
fases.
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VCOφ
Senyal de
referència

Senyal de
sortida

Detector
de fase

Filtre de
llaç

Fig. 9.1 Esquema de blocs físic d’un sistema PLL.

Des del punt de vista físic, un llaç PLL està constituït pels blocs següents: un senyal de referència, un
detector de fase, un filtre de pas baix també, conegut com a filtre de llaç, un oscil lador de freqüència
controlada per tensió (VCO) i, segons els casos, divisors de freqüència, mescladors, multiplicadors de
freqüència o d’altres elements, segons s’indica a la figura 9.1.

Un cop en fase de seguiment, el sistema admet un model lineal en funció de la transformada de

+

-

Kd F(s) Kv/s
Θ Θi o

Fig. 9.2 Model lineal, en seguiment, d’un sistema PLL.

Laplace de les fases del senyal de referència o entradaΘi i del senyal de sortida o VCOΘo, tal com

es mostra a la figura 9.2. L’acció del detector de fase es modela com una resta de senyals més una
constant de proporcionalitat Kd de dimensions V/rad; el filtre de llaç de característica pas baix es
modela amb la seva funció de transferència F(s); finalment, el VCO es modela com un integrador de
constant Kv de dimensions rad/sg/V.

Això darrer es pot veure de la manera següent: la freqüència instantània proporcionada pel senyal d’un
VCO s’obté com

(9.1)ωi(t) Kv x(t)

essent x(t) el senyal de control del VCO; en conseqüència, la fase instantània del VCO és
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(9.2)θi(t) ⌡
⌠ωi(t) dt Kv ⌡

⌠x(t) dt

aplicant la transformada de Laplace a l’equació anterior s’obté

(9.3)Θi(s)
Kv

s
X(s)

i, per tant, la funció de transferència del VCO és

(9.4)Θi(s)

X(s)

Kv

s

Així, a partir del model lineal es pot trobar la fase de sortida en funció de l’entrada, de la forma

(9.5)Θo(s) Θi(s)
G(s)

1 G(s)

a on G(s) és la funció de transferència en llaç obert del sistema, i de valor

(9.6)G(s) KdF(s)
Kv

s

i substituint a l’equació anterior ens queda que

(9.7)Θo(s) Θi(s)
KdF(s)Kv

s KdF(s)Kv

Així, doncs, en definir la funció de transferència H(s) del PLL com la relació entre les transformades
de Laplace de les fases d’entradaΘi i de sortidaΘo s’obté
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(9.8)H(s)
Θo(s)

Θi(s)

KdKvF(s)

s KdKvF(s)

que és una funció de tipus pas baix. També es pot calcular la fase d’errorΘe(s) com l’obtinguda a la
sortida del detector de fase de la forma

(9.9)Θe(s) Θi(s) Θo(s) Θi 1 H(s)

sobre la qual es pot definir de manera anàloga una altra funció de transferència He(s)

que ara és de tipus pas alt.

(9.10)He(s)
Θe(s)

Θi(s)
1 H(s) s

s KdF(s)Kv

En conclusió, es dedueix que tant la fase del senyal de sortida del VCO com la fase del senyal d’error
són versions filtrades de la fase del senyal d’entrada, essent possible aplicar totes les eines d’anàlisi
pròpies dels sistemes lineals. Es pot interpretar el sistema PLL com un sistema tal que dins de la seva
amplada de banda el soroll de fase del VCO és substituït pel soroll de fase del senyal de referència,
i fora de la seva amplada de banda es manté el soroll de fase del VCO. Gràcies a aquest principi bàsic
dels PLL surten totes les seves aplicacions, tant en comunicacions com en instrumentació.

Els sistemes PLL es classifiquen utilitzant la terminologia habitual de servosistemes, és a dir, segons
l’ordre de la seva funció de transferència—la major potència de la variable s en el denominador
d’H(s). En el cas del PLL i a causa del caràcter integrador del VCO, l’ordre del PLL és el del filtre
de llaç més u (+1). També un PLL es classifica segons el seu tipus, és a dir,el nombre d’integradors
—pols a l’origen— que presenta la funció de transferència de llaç obert G(s). En conseqüència,
qualsevol PLL és, com a mínim, de primer ordre i de tipus I, i aquests valors van augmentant en
funció del tipus de filtre de llaç que s’utilitzi. Per exemple, un PLL que utilitzi un filtre de llaç del
tipus

(9.11)F(s)
1 τ1s

1 τ2s
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serà de segon ordre i tipus I, mentre que un altre que tingui un filtre de llaç de la forma

(9.12)F(s)
1 τ2s

τ1s

es classificarà com de segon ordre però de tipus II.

És possible, mitjançant les tècniques habituals de servosistemes, establir quin serà el valor final de la
resposta del PLL a una sèrie d’excitacions típiques, únicament a partir del comportament de la fase
d’error θe(t) i el tipus del sistema; per fer-ho s’aplica el teorema del valor final de Laplace

(9.13)lim
t→∞

θe(t) lim
s→0

sΘe(s)

Els senyals d’excitació que s’apliquen són el graó de fase, la rampa de fase —graó de freqüència—
i la paràbola de fase —rampa de freqüència—, que es corresponen amb els errors de posició, velocitat
i acceleració de servosistemes.

a) Resposta al graó de fase:

(9.14)
θi(t) ∆φ u(t) ↔ Θi(s)

∆φ
s

Θp lim
t→∞

θe(t) lim
s→0

s
∆φ
s

He(s) lim
s→0

∆φ He(s)

b) Resposta a la rampa de fase:

(9.15)
θi(t) ∆ω t u(t) ↔ Θi(s)

∆ω
s2

Θv lim
t→∞

θe(t) lim
s→0

s
∆ω
s2

He(s) lim
s→0

∆ω
s

He(s)



218 Radiofreqüència. Una introducció experimental

c) Resposta a la paràbola de fase:

(9.16)
θi(t)

1
2

∆ω̇ t 2 u(t) ↔ Θi(s)
∆ω̇
s3

Θv lim
t→∞

θe(t) lim
s→0

s
∆ω̇
s3

He(s) lim
s→0

∆ω̇
s2

He(s)

Taula 9.1 Comparació dels errors de diferents classes de sistemes PLL.

Tipus de PLL Error de posició Error de velocitat Error d’acceleració

Primer ordre
Tipus I 0 ∆ω

KdKv

∞

Segon ordre
Tipus I 0 ∆ω

KdF(0)Kv

∞

Segon ordre
Tipus II 0 0 ∆ω̇τ1

KdKv

Tercer ordre
Tipus I 0 ∆ω

KdKv

∞

Tercer ordre
Tipus II 0 0 ∆ω̇

KdKv

D’això es dedueix que qualsevol PLL presenta sempre un error de posició zero, és a dir, és sempre
capaç de seguir els graons de fase del senyal d’entrada. Les combinacions més habituals es reflecteixen
a la taula 9.1.

Per tant, per poder tenir un sistema PLL que presenti un error zero als salts de freqüència, és necessari
que sigui de tipus II; per aquest motiu, els PLL de segon o tercer ordre de tipus II són els més
habituals.
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9.3 El PLL de tercer ordre i tipus II

En aplicacions de síntesi de freqüències, és habitual utilitzar com a filtre de llaç un filtre actiu, que
presenti un pol a l’origen i que, per tant, configura el PLL com a tipus II, que pot ser d’ordre 2 o 3.

El PLL que s’estudiarà en el laboratori és un PLL d’ordre 3 i tipus II, en què el filtre de llaç es

R1

R2 C1

R3

C2

Fig. 9.3 Filtre de llaç.

configura d’acord amb la figura 9.3.

La seva funció de transferència F(s) és de la forma

(9.17)

F (s)
1 τ2s

s 1 τ3s τ1

amb τ1 R1C1

τ2 R2C1

τ3 R3C2

En conseqüència, la funció de transferència H(s) del PLL de tercer ordre serà de la forma

(9.18)
H(s)

KdKv

τ1τ3

1 τ2s

s3 s2

τ3

KdKvτ2

τ1τ3

s
KdKv

τ1τ3

Per aquesta funció de pas baix podem definir la seva freqüència de tallωn i el seu marge de faseφ.
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Si s’analitza el circuit, s’arriba a les expressions de disseny següents, que relacionen les constants de
temps amb aquests dos paràmetres anteriors

(9.19)

τ3

1
ωn









1
cosφ

tanφ

τ2

1

ω2
nτ3

τ1

KdKv

ω2
n

1 ωnτ2
2

1 ωnτ3
2

9.4 El detector de fase: tipologia

Els detectors de fase es poden classificar en dos tipus: multiplicatius i seqüencials. Els primers es
basen en les formes d’ona dels senyals involucrats que generen un senyal de sortida proporcional al
valor amitjanat del producte de les formes d’ona dels senyals d’entrada; el seu avantatge principal és
la immunitat respecte al soroll. Els seqüencials operen amb els passos per zero dels senyals d’entrada,
fet que possibilita l’obtenció d’una característica lineal en l’interval (0,2π), tot i que requereixen una
relació S/N més gran que els anteriors, ja que són més sensibles al soroll.

Tot i que en aquest tema ens centrarem en els detectors de fase multiplicatius, farem una breu revisió
dels altres tipus existents i les seves propietats més característiques.

9.4.1 Detectors de fase multiplicatius

a) Mesclador equilibrat

El mesclador equilibrat vist al capítol anterior capítol pot operar com a detector de fase sempre que
la sortida de FI estigui acoblada en contínua; si a les seves entrades s’apliquen dos senyals de la
mateixa freqüència però d’amplituds i fases A1, A2 i φ1, φ2, respectivament, a la sortida del mesclador
s’obtindrà

(9.20)vo(t) v1(t)v2(t)
1
2

A1A2K cos2ωot φ1(t) φ2(t) cosφ1(t) φ2(t)

el primer terme de freqüència doble s’elimina per filtratge, sempre que la freqüència de detecció sigui
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prou gran, mentre que el segon, el d’interès, ens dóna un senyal proporcional al cosinus de les
diferències de fase i a les amplituds dels senyals d’entrada.

El seu avantatge principal és la capacitat per ser utilitzat en qualsevol marge de freqüències; en canvi
la seva limitació està en el marge lineal d’operació, que és inferior als 180º, i en el fet que la constant
del detector Kd depèn de les amplituds A1 i A 2 dels senyals aplicats: si aquestes varien, la seva variació
repercutirà en els paràmetres del PLL. De fet, la constant del detector s’obté com

(9.21)Kd

dvo

d∆φ ∆φ π
2

1
2

A1A2Ksin(∆φ)
∆φ π

2

1
2

A1A2K

on es pot veure clarament aquesta dependència.

Finalment, cal esmentar que al senyal de sortida se superposa una tensió continua d’offset, deguda a
les imperfeccions i als desequilibris en el circuit d’acoblament i els díodes del mesclador. Aquesta
tensió, si el senyal d’interès és feble, pot provocar la saturació de l’integrador del filtre de llaç i
bloquejar el sistema. Aquest problema es pot solucionar afegint en el filtre de llaç una tensió contínua
que ho compensi.

b) Multiplicadors analògics

Consisteixen bàsicament en circuits integrats formats per parells diferencials amb transistors que
efectuen el producte analògic dels senyals; actualment es poden trobar circuits operatius fins a l’entorn
dels 500 MHz.

9.4.2 Detectors de fase de tipus seqüencial

a) Porta OR exclusiva

La porta XOR es pot utilitzar com a detector de fase dels senyals quadrats aplicats a la seva entrada;
recordem que la seva sortida és un 0 lògic quan les entrades són idèntiques, i és un 1 lògic quan són
diferents; així, doncs, la seva sortida serà nul la només quan els senyals d’entrada estiguin en fase.

Tot i que opera amb senyals digitals, el valor mitjà del senyal digital de sortida és una magnitud
analògica, proporcional a la diferència de fase de les entrades, i amb una característica triangular i, per
tant, lineal en l’interval (0,π), equivalent a la característica que s’obtindria en cas de fer servir un
mesclador equilibrat operant amb senyals rectangulars.
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El seu problema principal és la necessitat que el cicle de treball dels senyals d’entrada sigui del 50%,
ja que en cas contrari la resposta del detector presenta zones amb saturació.

Tanmateix, igual que el mesclador, quan hi ha sincronisme entre els senyals d’entrada, a la sortida
s’obté també un terme de freqüència doble que és necessari eliminar per filtratge.

La constant d’aquest detector és

(9.22)Kd

2Vcc

π

essent Vcc la tensió d’alimentació del circuit lògic.

b) Flip-flop

També pot utilitzar-se com a detector de fase un circuit biestable(flip-flop) i obtenir una característica
lineal en el marge de (0,2π). El circuit actua en els flancs ascendents i descendents del senyal
d’entrada, raó per la qual es fa necessària la conversió de senyals sinusoïdals a polsos que s’apliquen
a les portes R i S(reset i set)del biestable, i així s’obté a la sortida un senyal tal que el seu valor
mitjà es proporcional a la diferència de fases.

El marge lineal d’aquest detector està situat a 180º, a diferència dels anteriors, que estaven a 90º. La
constant del detector de fase és ara

(9.23)Kd

Vcc

π

Presenta l’inconvenient que un cop sincronitzat apareix a la seva sortida un senyal de la mateixa
freqüència que la referència i amb un cicle de treball que depèn de la diferència de fases, que ha de
ser degudament filtrat.

En canvi, té l’avantatge de ser sensible a la diferència de freqüències; el signe del senyal de sortida,
suposat simètric respecte de 0 V, es correspon amb el signe d’aquesta diferència.

c) Phase-frequency detector

Aquest detector presenta la peculiaritat d’integrar, amb la funció de detecció de fase, la de proveir un
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senyal sensible a la freqüència, de forma que el circuit serveix com a sistema d’ajut a l’adquisició, i
augmenta teòricament fins a l’infinit el marge depull-in o d’enganx del PLL, propietat aplicable en
tot el marge de freqüències d’operació del dispositiu.

Un dels circuits més clàssics és el MC4044 de Motorola, que pot operar fins a 80 MHz, amb un marge
lineal de ±2π.

9.5 Exercicis

1. Es vol dissenyar un sistema PLL per sincronitzar un VCO a una freqüència de referència d’1,3
GHz. Com a detector de fase s’utilitza un mesclador amb una Kd=-0.3 V/rad. L’excursió de
freqüències del VCO és d’1,2 a 1,4 GHz, amb una tensió de control de +13 V. Es demana
dissenyar el filtre de llaç adient per obtenir un sistema de 3r ordre i tipus II amb un marge de fase
de 40º i amplada de banda del PLL d’1 kHz.

2. Per a un detector de fase amb mesclador equilibrat, proposeu un sistema de mesura de la seva
constant Kd utilitzant un generador de RF i un desfasador variable.

3. Es vol utilitzar com a detector de fase un circuit integrat que proporciona dos senyals de sortida,
un de 0 V a +5 V i unaltre de -5 V a 0 V. Es demana modificar la topologia del filtre de llaç de
la figura 9.3 per tal que pugui operar amb aquest detector. Calculeu la funció de transferència
d’aquest nou filtre de llaç.

4. Si s’utilitza com a detector de fase una OR-exclusiva, dibuixeu el cronograma dels senyals
d’entrada i de sortida del detector abans i després de la situació d’engantx. Indiqueu quina és la
diferència de fase existent entre el senyal del VCO i la referència un cop s’ha produït el
sincronisme.

9.6 Experiències de laboratori

9.6.1 Sistema PLL de baixa freqüència

Un dels circuits integrats més utilitzats és el 4046 de lògica CMOS. Aquest integrat és un sistema PLL
quasi complet, que inclou un VCO programable amb una xarxa RC externa, dos detectors de fase, un
de tipus XOR i l’altre amb sensibilitat a la freqüència, i un limitador per al senyal de referència.
D’aquesta manera, només afegint-hi un filtre de llaç extern és possible construir un sistema PLL
complet.

A partir de les característiques tècniques del 4046, es tracta de dissenyar un sistema PLL de segon
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ordre i tipus I, per operar a la freqüència de 500 kHz amb una amplada de banda del PLL d’1 kHz.
El muntatge es realitzarà sobre una placa de tipusprotoboardi s’utilitzarà com a referència el senyal
digital procedent d’un generador de funcions.

El funcionament correcte del sistema es verificarà amb un oscil loscopi connectant a un canal,
mitjançant una sonda el senyal de referència, i a l’altre el del VCO; quan sincronitzant l’oscil loscopi
amb un dels canals s’obtingui una imatge estable dels dos senyals, llavors s’haurà produït el
sincronisme del PLL.

9.6.2 Sistema PLL de RF

El treball de laboratori consistirà a dissenyar un sistema PLL de tercer ordre i tipus II, de forma que
sincronitzi el senyal d’un oscil lador de freqüència lliure al voltant d’1 GHz, amb el senyal de
referència que es distribuirà per la xarxa del laboratori.

Com a detector de fase s’utilitzarà el mesclador SRA-2000 de Mini-Circuits, que recordem que

1 N.C.

+Vcc

OUT

OFFSET-Vcc

(-)

OFFSET

(+)

-Vcc

1K5

100K

TL081

Fig. 9.4 Connexions de l’ajust d’offset de l’operacional
TLO81.

presenta la seva sortida de FI acoblada en contínua. Aquest mesclador, a causa de l’arranjament intern

del pont de díodes, genera una tensió negativa quan els senyals aplicats als ports d’OL i de RF estan
en fase; per tant, la constant de proporcionalitat Kd d’aquest mesclador actuant com a detector de fase
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és negativa. Finalment, serà necessari dissenyar el filtre de llaç de manera que presenti una impedància
d’entrada de 50Ω, que és la que ha de veure el port de FI perquè estigui adaptat.

El filtre de llaç es realitzarà amb l’amplificador operacional TL081, incloent-hi el circuit de
compensació d’offset, d’acord amb l’esquema de la figura 9.4. Com que la funció de transferència
d’aquest filtre és negativa i com que la Kd també ho és, el seu producte serà positiu, de manera que
el guany de la funció de transferència en llaç obert G(s) serà positiu.

El conjunt VCO que s’ha d’utilitzar en realitat està constituït, a més del propi oscil lador, per un

VCO

RF OL

FI

Atenuador

Al filtre
de llaç

Senyal
de referència

50 Ω

Fig. 9.5 Esquema de blocs del muntatge que s’ha de realitzar.

atenuador de 10 dB, un amplificador, un filtre de pas baix i un acoblador direccional de 10 dB, segons

s’indica a l’esquema de blocs de la figura 9.5. La finalitat d’incloure l’amplificador és augmentar
l’aïllament del VCO respecte de la impedància de càrrega, a fi d’evitar el fenomen depull-in,
consistent en la variació de la freqüència de l’oscil lador en funció de la impedància que aquest veu.
La utilització de l’atenuador de 10 dB serveix per condicionar el nivell de potència del senyal a l’etapa
amplificadora, de guany 10 dB, a la vegada que n’augmenta també l’aïllament. Finalment, la inclusió
del filtre de pas baix permet la supressió d’harmònics generats per l’oscil lador i l’acoblador
direccional permet l’obtenció de dues sortides, una de principal i una altra atenuada de 10 dB apta per
a ser utilitzada en el detector de fase. L’esquema elèctric del conjunt, realitzat amb substrat dielèctric
CuClad 250-GT-0312-50 de gruix 0,723 mm, constant dielèctrica 2,5 i metal lització de 35 µm, és
el que s’indica a la figura 9.6.

La configuració del VCO és de tipus Clapp, amb un díode varactor i utilitzant el transistor BFR90A;
amb una freqüència nominal d’1 GHz i un marge de sintonia de 100 MHz per a 10 V d’excursió de
la tensió de control. La polarització al díode varactor s’hi aplica mitjançant una resistència xip d’1 kΩ
i un condensador de desacoblament de 10 nF. Aquest condensador és el que, a la pràctica, actua com
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Fig. 9.6 Esquema del VCO, atenuador, amplificador, filtre i acoblador direccional, realitzat amb substrat
dielèctric CuCLAD 250-GT-0312-50 ambεr=2,5 i gruix h=0,723 mm.
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a condensador C2 del filtre de llaç i s’ha d’incloure en el disseny. El filtre de pas baix està realitzat
amb línies de transmissiómicrostrip: les línies més amples equivalen a condensadors en paral lel i
la línia més estreta, juntament amb les dues bobines, equival a les inductàncies en sèrie. A la sortida
del filtre s’ha afegit un acoblador direccional de 10 dB realitzat amb un nucli de ferrita (ref. B62152-
A8-X30 de Siemens), segons s’indica a la figura 9.7 [17].

La sortida acoblada es connectarà al port de RF del mesclador; al port d’OL, i amb un nivell de
potència d’uns 7 dBm s’hi connectarà el senyal de referència distribuït per la xarxa del laboratori,
segons s’indica a la figura 9.5. Sobre una placa deprotoboardes munta el filtre de llaç, i cal vigilar
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Fig. 9.7 Acoblador direccional de 10 dB. Esquema de muntatge [17].

que per error no s’apliqui mai tensió de contínua al port de FI del mesclador.

L’objectiu és dissenyar el sistema PLL per poder-se sincronitzar amb un senyal de referència d’1 GHz
i obtenir una amplada de banda de 20 kHz amb un marge de fase de 40º.
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Un cop sincronitzat, es comprovarà amb l’analitzador d’espectre la millora de la puresa espectral del
VCO abans i després d’utilitzar el PLL.
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10 Sintetitzadors de freqüència

10.1 Objectiu

L’objectiu del tema és apropar-se a un cas real de disseny d’un sintetitzador de freqüència operatiu en
banda-L, partint de l’experiència prèvia adquirida en el tema anterior sobre sistemes PLL sense divisors
de freqüència en el llaç de realimentació i de la utilització delsdata-sheetde circuits integrats.

10.2 Esquema bàsic d’un sintetitzador de freqüència basat en llaç PLL

L’esquema bàsic de disseny d’un sistema de síntesi indirecta de freqüència consisteix a incloure en el
llaç de realimentació d’un PLL, un o diversos divisors de freqüència programables oprescalers
—divisors de freqüència ràpids— de forma que la detecció de fase es realitza a una freqüència fd molt
més baixa que la que es vol sintetitzar fo, a la vegada que s’utilitza com a referència un senyal molt
estable de freqüència fr procedent d’un cristall de quars habitualment operatiu en les desenes de MHz.
L’esquema bàsic és el de la figura 10.1.

VCOφ

1/N

1/R

f f f o
r d

Detector
de fase

Oscil·lador
de referència

Divisor de
freqüència

Divisor de
freqüència

Fig. 10.1 Esquema bàsic d’un sintetitzador de freqüència.
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Un cop s’ha produït el sincronisme de freqüència, les freqüències dels senyals que arriben al detector

+

-

Kd F(s) Kv/s

Θ Θi o

1/N

1/R

Fig. 10.2 Model lineal del sintetitzador de freqüència.

de fase han de ser idèntiques; per tant, s’ha de complir

(10.1)fr

R

fo

N

d’on senzillament es dedueix que la freqüència sintetitzada fo és

(10.2)fo fr

N
R

És evident que si es fa variar dins d’un cert marge el valor de N i/o de R es pot fer variar discretament
—sintetitzar— la freqüència de sortida del VCO. En concret, si incrementa en una unitat el valor del
divisor N, la freqüència de sortida experimentarà un increment de valor (N+1) fd.

El model lineal del PLL que es té en aquest cas és el de la figura 10.2; la presència del divisor de
freqüència del senyal de referència R no afecta directament els paràmetres de disseny del PLL, ja que
es comporta com un simple factor d’escala de la funció de transferència; la seva importància consisteix
a determinar els salts mínims de freqüència que s’obtindran en el sistema i també quant al soroll de
fase del senyal de referència i, per tant, del conjunt sintetitzador.

Si es té present que quan es multiplicava en freqüència el senyal d’un oscil lador el seu soroll de fase
augmentava en un factor de 20 log(M), essent M el factor de multiplicació; ara en un divisor de fre-
qüènciaideal el soroll de fase disminuirà en un factor de 20 log(R). Ara bé, els circuits integrats que
s’utilitzen per fer els divisors presenten unterra de soroll intrínsec (noise floor)que de fet limita el
soroll de fase del seu senyal de sortida; així, doncs, no podem esperar que si dividim indefinidament
el senyal de referència el seu soroll de fase disminueixi indefinidament, sinó que s’arribarà a un punt
en què ja no ho farà més, coincidint amb el terra de soroll del divisor.
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Igual que abans, podem establir la funció de transferència del sistema sobre la base de les
transformades de Laplace de les fases del senyal de referència o entradaΘi i del senyal de sortida o
VCO Θo

(10.3)Θo(s) Θi(s)
1
R

G(s)

1 G(s)
N

a on G(s) és la funció de transferència en llaç obert del sistema de valor

(10.4)G(s) KdF(s)
Kv

s

i substituint a l’equació anterior ens queda que

(10.5)Θo(s) Θi(s)
1
R

KdKvF(s)

s
KdKv

N
F(s)

Així, doncs, la seva funció de transferència H(s) es pot definir de la forma

(10.6)H(s)
Θo(s)

Θi(s)
1
R

KdKvF(s)

s
KdKv

N
F(s)

que continua essent una funció de tipus pas baix, i s’hi poden aplicar tots els conceptes ja establerts
en el tema anterior sobre els sistemes PLL.

Pel que fa al filtre de llaç, és habitual utilitzar el filtre actiu de segon ordre ja estudiat en el capítol
anterior (Fig. 9.3), de manera que el PLL quedarà configurat com de tercer ordre i de tipus II, amb
una funció de transferència F(s) definida a l’equació 9.17.

D’aquesta manera, la funció de transferència H(s) del PLL de tercer ordre serà
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(10.7)
H(s)

KdKv

Rτ1τ3

1 τ2s

s3 s2

τ3

KdKvτ2

Nτ1τ3

s
KdKv

Nτ1τ3

Per aquesta funció de pas baix, podem definir la seva freqüència de tallωn i el seu marge de faseφ.
Si s’analitza el circuit, s’arriba a les expressions de disseny següents que ens relacionen les constants
de temps amb aquests dos paràmetres anteriors

(10.8)

τ3

1
ωn









1
cosφ

tanφ

τ2

1

ω2
nτ3

τ1

KdKv

Nω2
n

1 ωnτ2
2

1 ωnτ3
2

Cal assenyalar que ara, la presència del divisor de freqüència provoca una reducció del valor de la
constant de tempsτ1 que es tradueix en una reducció de l’amplada de banda del filtre de llaç, però no
del PLL.

10.3 Circuits integrats per aplicacions de sintetitzadors

Tot i que l’esquema bàsic d’un sintetitzador de freqüència (Fig. 10.1) es pot realitzar íntegrament a
partir de components discrets, com ara divisors de freqüència i detectors de fase digitals, existeixen
en el mercat gran varietat de circuits específics per a aquesta aplicació. Habitualment integren les
funcions de detecció de fase amb les de divisió de freqüència, tant del senyal de referència com del
senyal procedent del VCO.

Sovint inclouen dos detectors de fase, un sensible a la freqüència que s’utilitza com a ajut a
l’adquisició, i un cop el PLL està sincronitzat es commuta a un altre detector de fase de tipussample
& hold, que presenta un millor comportament quant a soroll de fase. Aquesta commutació es realitza
de forma interna en el propi circuit a partir d’un senyal de detecció delock, accessible també
externament.

Alguns circuits incorporen l’oscil lador de referència en el propi xip, essent només necessària
l’addició d’un cristall de quars per fixar aquesta freqüència, sovint en el marge d’1 MHz a 20 MHz.
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La tecnologia utilitzada en la seva fabricació, TTL, HCMOS o ECL, determinarà la freqüència màxima
d’operació dels senyals de referència i del VCO, que pot variar des dels 10 MHz fins a l’entorn dels
100 MHz.

En alguns casos, el divisor de freqüència del senyal de referència adopta uns certs valors discrets,
seleccionables externament, que són els que juntament amb la freqüència d’aquest senyal fixen el salt
de freqüència del senyal sintetitzat. En canvi, el divisor de freqüència del camí de realimentació
acostuma a ser totalment programable.

Si la freqüència del VCO és molt elevada, de manera que supera amb escreix el límit màxim
d’operació del xip sintetitzador, s’ha de recórrer a la utilització de divisors de freqüència externs,
també anomenatsprescalers, capaços d’operar amb senyals de l’ordre de GHz. El mòdul de divisió
d’aquests, P, acostuma a ser fix, sense possibilitat de programació; per tant, el seu efecte global és el
de multiplicar per P el valor de N del divisor de freqüència programable, de forma que el valor de N
en les equacions de disseny anteriors s’ha de substituir pel producte N P. Si s’incrementa en una
unitat el valor del divisor programable N, l’increment en la freqüència de sortida serà (N+1)P fd.

Per evitar aquest problema existeixen en el mercatprescalersde mòdul variable; són dispositius el
factor de divisió dels quals es pot variar entre P i P+1 mitjançant un senyal de control extern. Quan
es connecta a l’entrada d’un circuit sintetitzador que proporciona el senyal de control del mòdul,
l’efecte resultant de la divisió en el llaç de realimentació és obtenir increments de freqüència efectius
en el senyal sintetitzat de valor ((N P)+1) fd.

Finalment només cal fer esment que existeixen en el mercat un conjunt de xip sintetitzadors dissenyats
per aplicacions declocken les plaques base dels ordinadors de tipus PC. Avui en dia les velocitats de
rellotge dels processadors Pèntium se situen per sobre dels 200 MHz; aquestes freqüències són massa
elevades per poder ser generades a partir d’un oscil lador a cristall de quars i només poden ser
sintetitzades. L’estandardització d’aquestes freqüències fa possible que tot el conjunt sintetitzador es
pugui integrar en un únic xip, i només requereixen com a component extern un cristall de quars que
proporcioni la freqüència de referència necessària.

10.4 Exercicis

1. Es disposa d’un VCO de freqüència nominal de 400 MHz amb una capacitat de sintonia de ±5
MHz amb una tensió de control de ±10 V. Amb ell es pretén sintetitzar un marge de freqüències
de 398 a 402 MHz amb canalitzacions de 12,5 kHz. Com a senyal de referència s’utilitzarà el d’un
oscil lador de 5 MHz. Es demana dissenyar l’esquema de blocs d’un sintetitzador que ho permeti.

2. Per al VCO anterior, calculeu la desviació de freqüència que es produirà si sobre el senyal de
control del VCO s’acobla una tensió d’1 mVrms de 50 Hz.
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3. Especifiqueu i descriviu les funcions del circuit integrat de Motorola MC145151 (vegeu l’annex),
indicant les característiques dels seus detectors de fase i el valor de les seves constants.

10.5 Experiències de laboratori

Es tracta de dissenyar un sintetitzador de freqüències que cobreixi el marge d’1 GHz a 1,1 GHz amb
increments de freqüència de 100 kHz, utilitzant com a VCO el circuit descrit en el tema anterior (Fig.
9.5). Com a sintetitzador s’utilitza el circuit integrat MC145151 de Motorola amb programació en
paral lel amb microinterruptors. El senyal de referència s’obtindrà del propi circuit integrat a partir
d’un cristall de quars de 4 MHz.

Per connectar el senyal de sortida del VCO a l’entrada del MC145151 s’utilitzarà el divisor de
freqüència(prescaler)MC12078 de Motorola, amb un factor de divisió de 256.

En el disseny del filtre de llaç s’ha de tenir en compte que el VCO ja inclou el condensador C2, de
valor 10 nF, i que la resistència R3 s’ha de soldar en el terminal de la tensió de control del VCO a fi
de reduir el soroll que es pot acoblar sobre el senyal de control del VCO.

L’esquema elèctric del circuit sintetitzador és el de la figura 10.3. El treball de laboratori consistirà
en el disseny del filtre de llaç i la programació del sintetitzador per tal d’assolir els objectius de
disseny esmentats anteriorment.

Un cop funcionant i utilitzant l’analitzador d’espectre de RF es comprovarà el funcionament correcte
del circuit i es realitzarà la mesura del soroll de fase del senyal sintetitzat.
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