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Introducció

Els amplificadors constitueixen un dels dispositius avançats més importants

en els circuits de microones. Gràcies a ells som capaços de detectar petits se-

nyals de molt baix nivell i, d'aquesta manera, millorar les característiques d'un

sistema de telecomunicació. Amb aquests podem emetre, amb un nivell ade-

quat de potència, senyals de microones a llarga distància per mitjà d'una an-

tena transmissora i, en rebre el petit nivell de senyal que ens arriba a l'antena

receptora, amplificar-lo de nou per a poder detectar-lo. Per a això ens interes-

sa que l'amplificador reculli el senyal a l'entrada i ens el lliuri en un nivell

superior a la sortida, però sense distorsionar-lo, és a dir, volem obtenir-ne una

rèplica exacta però amb més potència. No obstant això, els components bàsics

que formen un amplificador, els transistors, no tenen una característica lineal

perfecta, per la qual cosa s'han de polaritzar correctament per a aconseguir

una resposta tan lineal com sigui possible en un marge de nivells de senyal tan

ampli com sigui possible (marge dinàmic), de manera que no distorsionin el

senyal de microones a la seva entrada i, al mateix temps, obtenir-ne el màxim

guany possible. Aquest és l'objectiu principal en el disseny d'amplificadors.

No obstant això, per a aconseguir-ho cal tenir també molt en compte les ca-

racterístiques del generador a la seva entrada i les de la càrrega a la sortida,

per a assolir la màxima transferència de potència. Per a això, una vegada fixat

el circuit de polarització del transistor, passarem a utilitzar l'anàlisi lineal de

circuits, i aquí és on entra l'anàlisi mitjançant els paràmetres S, que són una

eina de gran ajuda per a facilitar el disseny i l'anàlisi del comportament de

l'amplificador dins del sistema.

A més de dissenyar les xarxes d'adaptació de l'amplificador amb el generador i

la càrrega, hem de tenir molt en compte la possibilitat que l'amplificador sigui

inestable, atès que sempre tenim una part del senyal de sortida que s'acobla

a l'entrada, per la qual cosa no tots els valors de guany estan permesos si ens

volem assegurar que l'amplificador no oscil·li. A més, en molts casos també

hem de tenir en compte les característiques de soroll de l'amplificador, sobre-

tot quan s'utilitza en cadenes de recepció, en què la sensibilitat és un paràme-

tre fonamental. Per tot plegat, el disseny final ha de buscar el millor compro-

mís entre tots aquests factors: linealitat, marge dinàmic, guany de potència,

adaptació d'impedàncies, estabilitat i nivell de soroll. Depenent de l'aplicació

final de l'amplificador i la seva ubicació dins del sistema de telecomunicaci-

ons, ens haurem de centrar més en un factor o un altre.

Aquest mòdul sobre amplificadors de microones s'ha estructurat en diversos

apartats. En l'apartat "Conceptes de guany en amplificadors de microones" es

descriu el concepte més important que caracteritza un amplificador: el guany.

S'expliquen els diferents conceptes de guany típicament utilitzats en micro-
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ones i les diferències entre aquests. En concret, es donen les definicions de

guany de potència, guany de potència disponible i guany de transferència de potèn-

cia. En aquest apartat també es recorden les figures de mèrit que caracteritzen

un amplificador, les quals no s'han d'oblidar a l'hora de dissenyar-lo, però que

no són l'objecte d'estudi d'aquest mòdul.

Seguidament, en l'apartat "Guany unilateral" es fa una aproximació

d'unilateralitat amb l'objectiu de simplificar el disseny d'amplificadors sen-

se perdre massa precisió en els càlculs. S'aborden els mètodes de disseny

d'amplificadors per a obtenir el guany màxim i per a un guany específic, a

més del concepte de cercles de guany constant en la carta de Smith. Això ens

ajudarà a decidir la xarxa d'adaptació òptima. L'apartat acaba fent esment de

les toleràncies que cal tenir en compte en el disseny, a fi d'evitar sorpreses en

el comportament final de l'amplificador.

L'apartat "Estabilitat en amplificadors" està dedicat a analitzar l'estabilitat de

l'amplificador. Aquest estudi és molt important per a evitar que el disseny im-

plementat pugui entrar en oscil·lació per determinades condicions de la font o

de la càrrega. De res no serveix tenir un disseny amb un bon nivell de guany si

després resulta que és condicionalment estable. S'expliquen les eines bàsiques

per a fer aquesta anàlisi, com ara els cercles d'estabilitat sobre la carta de Smith

i el factor K d'estabilitat.

En l'apartat "Soroll en amplificadors" s'aborda la metodologia per a analitzar

un altre paràmetre important en un amplificador, sobretot si ha d'anar en les

primeres etapes d'una cadena de recepció: el factor de soroll. Per a això s'explica

la seva eina d'anàlisi principal, és a dir, els cercles de factor de soroll constant

sobre la carta de Smith.

Finalment, en l'apartat "Tècniques de polarització de transistors de microones"

es descriuen diverses tècniques de polarització de transistors de microones i, en

l'últim apartat, "Procediment de disseny", se suggereix quin és el procediment

correcte que cal seguir en el disseny lineal d'amplificadors.
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Objectius

Amb l'estudi d'aquest mòdul es persegueixen els objectius següents:

1. Presentar els diferents conceptes de guany d'un amplificador de microones.

2. Sistematitzar el disseny lineal d'un amplificador per a un determinat

guany, utilitzant els paràmetres S i la carta de Smith.

3. Saber dibuixar i interpretar els cercles de guany constant d'un amplifica-

dor.

4. Saber analitzar l'estabilitat de l'amplificador dissenyat i decidir la millor

opció de disseny amb el millor compromís.

5. Saber interpretar els cercles d'estabilitat d'un amplificador en la carta de

Smith.

6. Saber interpretar els cercles de soroll constant per a dissenyar un amplifi-

cador de baix soroll amb tant de guany com sigui possible.

7. Mostrar diferents tècniques de polarització de transistors de microones.

8. Sistematitzar el procés de disseny lineal d'un amplificador de microones.
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1. Conceptes de guany en amplificadors de microones

1.1. Anàlisi de guany mitjançant el circuit equivalent en petit

senyal del transistor

Abans de començar a analitzar i dissenyar amplificadors sobre la base del mo-

del lineal de paràmetres S, veurem primer en aquest apartat una metodologia

d'anàlisi i disseny basada en els paràmetres físics intrínsecs al transistor, com

Cds, Cgd, Cgs, Rds, Ri i gm, que són difícils de mesurar, atès que requereixen ins-

trumentació especialitzada que permeti analitzar internament i microscòpica-

ment el dispositiu.

La figura 1 ens recorda el model en petit senyal d'un transistor MESFET. Distin-

gim, d'una banda, paràmetres aliens a la unió semiconductora (extrínsecs) com

ara Rg, Lg, Rs, Ls, Rd i Ld, que són deguts a efectes paràsits de l'encapsulament

i de connexió al circuit, i, de l'altra, paràmetres deguts a la seva naturalesa fí-

sica (intrínsecs) com ara Ri, Rds, Cgs, Cds, Cgd i gm, que són els característics del

dispositiu semiconductor.

Figura 1. Circuit equivalent en petit senyal d'un transistor MESFET

Calcularem el guany de potència de transferència unilateral per a aquest dis-

positiu quan està adaptat a les impedàncies de font i de càrrega i suposant uni-

lateralitat, és a dir, que la sortida no influeix en l'entrada, la qual cosa ocorre

si considerem .

Nota

En aquest apartat solament es
pretén recordar que hi ha la
possibilitat d'analitzar un am-
plificador des d'un altre punt
de vista diferent del mètode li-
neal de paràmetres S, que se-
rà el que utilitzarem al llarg de
tot el mòdul, de manera que
es puguin apreciar les diferèn-
cies entre metodologies.

Vegeu també

El transistor MESFET es tracta
en el mòdul sobre el transistor
de l'assignatura Tecnologia elec-
trònica.
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Per a simplificar l'anàlisi, suposem també que podem prescindir dels paràme-

tres extrínsecs del model, Rg = 0, Lg = 0, Rs = 0, Ls = 0, Rd = 0, Ld = 0, els quals

són deguts a efectes paràsits del dispositiu.

Per tant, el circuit amplificador, en el qual incloem la font i la càrrega, ens

queda segons la figura 2.

Figura 2. Circuit equivalent en petit senyal d'un amplificador amb transistor MESFET

Per complir amb la condició d'adaptació d'impedàncies del transistor, hem in-

clòs les xarxes d'adaptació jX i jB. A l'entrada s'ha de complir que la reactància

inductiva sèrie sigui igual a la impedància conjugada de la capacitat Cgs:

4.1

De manera que es compleixi l'adaptació conjugada d'impedàncies a l'entrada:

4.2

Procedint de la mateixa manera, a la sortida s'ha de complir que la susceptància

en paral·lel a Cds iguali la susceptància complexa conjugada d'aquesta:

4.3

D'aquesta manera es compleix l'adaptació conjugada d'impedàncies a la sor-

tida:

4.4

Així, només resta analitzar el circuit com un divisor de tensió:

4.5

I d'aquí obtenim el guany:
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4.6

PL és la potència lliurada a la càrrega i Pavs la potència disponible en la font.

Podem expressar el guany en termes de freqüència, substituint l'expressió de

la freqüència de transició fT:

4.7

El que és interessant d'aquest resultat final és que ens mostra una carac-

terística típica comuna de l'amplificador amb transistor FET adaptat a

les impedàncies de font i càrrega: el seu guany decreix amb el quadrat de

la freqüència, segons�1/f2, o el que és el mateix, 6 dB per octava.

En aquest apartat hem vist breument una metodologia d'anàlisi no lineal en

petit senyal d'amplificadors, basada en els seus paràmetres físics, els quals són

difícils de mesurar, però que ens ha permès obtenir una característica interes-

sant d'un amplificador amb transistor FET. No obstant això, normalment in-

teressa analitzar els circuits de microones en la seva zona de funcionament

lineal, la qual cosa fa possible abordar-ne l'estudi amb mètodes d'anàlisi lineal

que facilitaran el càlcul de circuits complexos.

1.2. Introducció al model lineal de paràmetres S

Per a analitzar i dissenyar amplificadors de microones hi ha diversos mètodes

clarament diferenciats. Entre d'altres, destaquem els següents:

Vegeu també

El concepte de freqüència de
transició s'explica en l'apartat
"Magnituds més rellevants del
transistor MESFET" del mòdul
"Mescladors, multiplicadors
i oscil·ladors de microones"
d'aquesta assignatura.

• Mètode�no�lineal�en�petit�senyal: el model no lineal del transistor està

basat en els seus paràmetres físics. El problema d'utilitzar aquest mètode és

la dificultat que comporta mesurar aquests paràmetres físics del transistor,

que només el fabricant coneix amb detall.

• Mètode�lineal�de�paràmetres�S: una vegada polaritzat el transistor en un

punt de treball determinat, ens oblidarem totalment de les seves xarxes

de polarització i característiques no lineals i passarem a analitzar el circuit

des del punt de vista estrictament de petit senyal, és a dir, serà una anàlisi

vàlida per a només un petit marge de valors de nivell de senyal a l'entrada

que estiguin al voltant del punt de treball del transistor, de tal manera

que en aquest marge de treball veurem el transistor i tota la seva xarxa de

polarització com un únic dispositiu�de�dos�ports, un d'entrada i un altre

de sortida, que tindrà una matriu�de�paràmetres�S característica que, o bé

Mètode no lineal en petit
senyal

A causa de la dificultat de ca-
racterització física del disposi-
tiu, al llarg de tot aquest mò-
dul utilitzarem un altre mètode
de disseny que resulta més fà-
cil de caracteritzar, i que con-
sisteix a fer una�anàlisi�lineal
del circuit mitjançant els parà-
metres�S del transistor.
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està determinada pel seu fabricant o bé es pot mesurar experimentalment

amb un analitzador de xarxes.

Al llarg de tot aquest mòdul veurem i comprendrem la potència d'usar aquest

mètode lineal. No obstant això, no hem d'oblidar que aquest mètode suposa

que treballem sempre en zona lineal; per tant, amb aquest mètode és impos-

sible analitzar les característiques no lineals de l'amplificador, que també són

d'extrema importància, com ara el punt de compressió a menys un dB o el

punt d'intercepció de tercer ordre.

Hi ha també altres mètodes que estan més orientats a l'anàlisi i el disseny

d'oscil·ladors, com és el mètode�d'amplificadors�de�resistència�negativa.

Els principals avantatges d'utilitzar el mètode�lineal�de�paràmetres�S són:

• Per a mesurar els paràmetres S només es requereixen terminacions resisti-

ves (Z0) del mateix valor.

• Els paràmetres S es poden mesurar en plans allunyats físicament del tran-

sistor, la qual cosa permet fer les mesures amb comoditat, sense que calgui

instrumental sofisticat capaç d'accedir a parts internes i microscòpiques

del dispositiu.

• Si el fabricant no proporciona informació dels paràmetres S, sempre hi ha

la possibilitat de mesurar-los. Normalment, el fabricant proporcionarà els

paràmetres S del transistor per a diferents punts de polarització, bé per

escrit, en una taula o directament representats en la carta de Smith en

el full de dades del transistor, o bé subministrant un fitxer estandarditzat

(s2p) que es pugui utilitzar en simuladors. És important tenir present que,

per a un mateix transistor, obtindrem paràmetres S diferents depenent del

punt de treball en què l'hàgim polaritzat.

• No cal conèixer el circuit equivalent del transistor, que requereix un co-

neixement detallat dels seus paràmetres físics interns i que solament el

fabricant coneix de manera aproximada.

• Els paràmetres S són representables en la carta de Smith, eina comuna per

a tots els subcircuits de microones, passius o actius. Això permet analitzar

circuits complexos amb una mateixa eina.

• Si no volem treballar amb paràmetres S és senzill transformar-los a altres

formats que s'adaptin millor a les nostres necessitats ([Z], [Y], [ABCD], [h],

etc.).

Vegeu també

En el mòdul "Mescladors, mul-
tiplicadors i oscil·ladors de mi-
croones" d'aquesta assignatura
es fa una breu anàlisi del mèto-
de d'amplificadors de resistèn-
cia negativa.
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En la figura 3 podem veure com s'ha reduït el transistor i tota la seva xarxa

de polarització (a) a un simple dispositiu de dos ports (b), un d'entrada (1) i

un altre de sortida (2), gràcies al seu model de paràmetres S. D'aquesta manera

se'n simplifica l'anàlisi i disseny per a integrar-lo en un circuit de microones

més complex.

Figura 3. Modelització lineal del transistor mitjançant paràmetres S

Convé recordar les principals figures�de�mèrit que caracteritzen un amplifica-

dor i que serveixen per a comparar entre diferents dispositius i ajuden a deci-

dir l'elecció de l'amplificador més adequat per a cada aplicació. Totes aquestes

característiques són igualment importants, tot i que en aquest mòdul ens cen-

trem només en les que concerneixen al comportament lineal de l'amplificador.

Recordem les més usuals:

• Guany de potència

• Aïllament

• Pèrdues de retorn

• Nivell de compressió a –1 dB

• Punt d'intercepció de tercer ordre

• Figura de soroll

Sens dubte, la característica principal que més ens interessa és el guany de

l'amplificador, ja que defineix la raó de ser del dispositiu.

Vegeu també

Atès que l'objectiu d'aquest
mòdul és fer una anàlisi line-
al dels amplificadors, les figu-
res de mèrit no es descriuen
en profunditat, i se'n pot tro-
bar una descripció més deta-
llada en l'apartat sobre am-
plificadors de l'"Annex" de
l'assignatura i també en el
mòdul "Introducció als siste-
mes de comunicacions" de
l'assignatura Electrònica de co-
municacions.
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El guany és una mesura de la relació entre la potència de senyal a la

sortida i la potència de senyal a l'entrada d'un amplificador:

4.8

Aquesta definició, que al principi sembla molt simple i senzilla, no ho és tant

quan entrem en una anàlisi més subtil de quina és la influència de la impe-

dància de la font ZS i la impedància de la càrrega ZL en les quals estarà immers

el transistor i, precisament, aquest serà un dels aspectes que s'ha de tenir més

en compte en el disseny d'amplificadors, com veurem al llarg de tot aquest

mòdul.

En funció de la potència a què ens referim, podem definir i distingir tres tipus

de guanys:

• Guany de potència (GP)

• Guany de potència disponible (GA)

• Guany de potència de transferència (GT)

1.2.1. Guany de potència, GP

El guany�de�potència, GP, es defineix com la relació entre la potència

lliurada a la càrrega PL i la potència existent a l'entrada del transistor Pin:

4.9

El guany definit així dependrà de la impedància de càrrega ZL, però no de la

impedància de font ZS. La figura 4 il·lustra aquest concepte de guany.

Figura 4. Esquema genèric d'un amplificador utilitzant els paràmetres S
del transistor. Concepte de guany de potència, GP
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1.2.2. Guany de potència disponible, GA

El guany�de�potència�disponible, GA, es defineix com la relació entre la

potència de senyal disponible a la sortida del transistor Pavo i la potència

de senyal disponible en la font Pavs.

4.10

En aquest cas, el guany depèn de la impedància de la font ZS i no depèn de la

impedància de càrrega ZL. La figura 5 mostra a l'esquerra el circuit amb el qual

obtenim el valor de la potència de senyal disponible en la font Pavs, i a la dreta

el circuit amplificador on es força adaptació d'impedàncies a la sortida

Figura 5. Concepte de guany disponible d'un amplificador, GA

1.2.3. Guany de potència de transferència, GT

El guany�de�potència�de�transferència, GT, es defineix com la relació

entre la potència lliurada a la càrrega PL i la potència de senyal dispo-

nible en la font Pavs:

4.11

En aquest cas, el guany definit d'aquesta manera depèn de la impedància de

la font ZS i també depèn de la impedància de càrrega ZL. La figura 6 mostra

a l'esquerra el circuit amb el qual obtenim el valor de la potència de senyal

disponible en la font Pavs, i a la dreta el circuit amplificador.



CC-BY-SA • PID_00193543 16 Amplificadors lineals de microones

Figura 6. Concepte de guany de transferència d'un amplificador, GT

1.2.4. Conclusions

En definitiva, no podem prendre els paràmetres S del transistor directament

com els paràmetres de guany i adaptació de l'amplificador, sinó que haurem

de tenir molt en compte com són les impedàncies de font ZS i de càrrega ZL en

les quals s'ha d'integrar el transistor per a amplificar el senyal. L'amplificador

s'ha de veure com el resultat del conjunt d'aquestes impedàncies i el transistor.

Solament per al cas particular ideal en què les impedàncies de font ZS i de

càrrega ZL estiguin perfectament adaptades al transistor, podem afirmar que

els tres guanys definits anteriorment són iguals:

4.12

i llavors podrem dir que el guany en potència és directament:

4.13

Fins aquí hem vist els principals conceptes de guany que utilitzarem més en-

davant per a dissenyar amplificadors. Val la pena intentar fixar-nos primer en

el sentit de cadascun d'aquests, abans d'entrar detalladament sobre com cal-

cular aquests tres guanys en funció dels paràmetres S del transistor i les impe-

dàncies de font i de càrrega. Més endavant veurem com fer-ho, acompanyat

de diversos exemples per a facilitar-ne la comprensió.

1.3. Dependència de la freqüència i petit senyal

Totes les figures de mèrit de l'amplificador, incloent-hi el guany, se solen es-

pecificar a una freqüència de funcionament concreta i en unes condicions de-

terminades de funcionament (tensió i corrent de polarització, o punt de tre-

ball). Atès que les característiques de l'amplificador canvien gradualment amb

la freqüència, el fabricant sol acompanyar aquesta informació amb gràfiques

dels paràmetres en funció de la freqüència.

Per exemple, se sol donar el guany i el factor de soroll en gràfiques cartesianes, represen-
tades en funció de la freqüència (vegeu la figura 7a i b) i els paràmetres S en taules o en
la carta de Smith, dels quals també es mostra l'evolució segons la freqüència (vegeu la
figura 7c i d).
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Figura 7. Extracte d'especificacions en funció de la freqüència de paràmetres del transistor pHEMT, ref. FPD200P70 de RFMD polaritzat
a 5 V i 30 mA.

Tots aquests paràmetres que hem vist són de�petit�senyal, però en un am-

plificador també s'han de tenir en compte els paràmetres de continu i els

no lineals, a més dels ambientals i els físics, com la tensió de pinch-off (en

el cas d'amplificador amb transistor MESFET), el corrent�de�saturació�màxi-

ma, la transconductància, la tensió i el corrent d'operació, l'eficiència de

l'amplificador (que relaciona la potència dc subministrada i la potència RF ob-

tinguda), el marge de temperatures de funcionament, la resistivitat tèrmica,

etc. Paràmetres, tots, de vital importància en el disseny de l'amplificador, però

que no són objecte d'estudi en aquest capítol, en el qual solament ens centrem

en les característiques lineals de petit senyal.

Caracterització lineal d'amplificadors. Analitzador d'espectres i
analitzador de xarxes

En radiofreqüència i microones és necessari disposar d'instruments de mesura sofisticats
que siguin capaços de caracteritzar els diferents dispositius i circuits en funció de la fre-
qüència. Quan solament ens interessa el mòdul dels paràmetres que s'han de mesurar, es
pot utilitzar un analitzador�d'espectres amb generador de tracking.

El generador�de�tracking és un generador de radiofreqüència que escombra un deter-
minat marge de freqüències preprogramat. Com que està sincronitzat amb l'analitzador
d'espectres, podrem visualitzar la resposta en freqüència en mòdul del dispositiu
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que s'està provant (device under test, DUT), en connectar-ne la sortida a l'entrada de
l'analitzador. Molt útil, per exemple, per a visualitzar el guany en funció de la freqüència
d'un amplificador.

Si el que volem és mesurar les pèrdues de retorn, ens valdrem d'un acoblador direccional
prèviament calibrat amb una càrrega (circuit obert i curtcircuit) per a mesurar la potència
reflectida pel dispositiu i així deduir-ne les pèrdues de retorn.

Finalment, si el que volem és una mesura en mòdul i fase del dispositiu, llavors hem de
recórrer a l'analitzador�de�xarxes. Si el dispositiu que s'ha de mesurar és de dos ports
(p. ex., l'amplificador), l'analitzador també haurà de ser de dos ports per a poder mesurar
completament els paràmetres S. La figura 8 mostra un analitzador de xarxes i la mesura
dels quatre paràmetres S d'un dispositiu en diferents formats, cartesià o carta de Smith.

Figura 8. Analitzador de xarxes: mesura de paràmetres S

L'analitzador de xarxes, mitjançant un sistema de combinadors, divisors de potència i
acobladors direccionals, és capaç de mesurar els fasors en mòdul i fase que intervenen en
aplicar, mitjançant un generador de tracking sincronitzat amb el receptor, una portadora
a l'entrada i a la sortida del DUT. Aquesta fa un escombratge en freqüència preprogramat,
de manera que ens permet visualitzar l'evolució dels quatre paràmetres S en funció de la
freqüència, tal com es mostra en la figura 8.



CC-BY-SA • PID_00193543 19 Amplificadors lineals de microones

2. Guany unilateral

2.1. Guany en amplificadors

Ja s'han definit amb anterioritat els diferents conceptes de guany en amplifi-

cadors GP, GA i GT. Ara analitzarem en profunditat la dependència del guany

resultant respecte de les impedàncies de la font ZS i de càrrega ZL, a més de les

xarxes d'adaptació respectives.

Si considerem un dispositiu genèric de dos ports (com ara un transistor pola-

ritzat que s'usa com a amplificador), un d'entrada (in), connectat a una font

genèrica d'impedància ZS i un altre de sortida (out), connectat a una càrrega

ZL, tindrem el diagrama de blocs genèric que mostra la figura 9.

Figura 9. Dispositiu genèric de dos ports amb paràmetres S i impedàncies
de font i de càrrega genèriques ZS i ZL

Considerant que el dispositiu de dos ports té una matriu de paràmetres S re-

ferida a una impedància característica Z0, podem escriure els coeficients de

reflexió vistos cap a la font i cap a la càrrega de la manera següent:

4.14

I les impedàncies d'entrada i de sortida al dispositiu:

4.15

Segons la definició de paràmetres S, podem fer aquesta anàlisi del circuit:

4.16

4.17
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Resolem per a trobar Γin:

4.18

Procedim de manera anàloga per a Γout:

4.19

Analitzem el circuit com un divisor de la tensió VS:

4.20

Utilitzem l'expressió de Zin de l'equació 4.15 i de l'equació 4.20 resolta per a

V1
+ en funció de VS:

4.21

Si considerem totes les tensions amb valors de pic, la potència mitjana lliurada

al dispositiu és:

4.22

Anàlogament, la potència lliurada a la càrrega és:

4.23

Resolent per a V2
-, fent servir el resultat de l'equació 4.18 i utilitzant posteri-

orment l'equació 4.21 per a substituir :

4.24

Finalment, de l'equació 4.9 obtenim l'expressió per al guany�de�potència�GP:

4.25
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Vegem ara l'expressió que resulta per al guany�de�potència�disponible�GA. Per

definició, la potència disponible de la font, Pavs, és la màxima que es pot lliurar

al dispositiu, i això ocorre quan la impedància d'entrada, Zin, és la complexa

conjugada de la impedància de la font, ZS:

4.26

De la mateixa manera, la potència disponible del dispositiu, Pavo, és la màxima

que es pot lliurar a la càrrega, la qual cosa succeirà quan la impedància de

sortida del dispositiu, Zin, sigui la complexa conjugada de la impedància de

càrrega, ZL:

4.27

De l'equació 4.18, i avaluant Γin per a  en l'equació 4.27:

4.28

Per tant, l'expressió de Pavo es redueix a:

4.29

És important expressar cada terme de potència en funció de VS, que no depèn

de les càrregues, i no en funció dels fasors, que obtenen valors i expressions

diferents segons quina potència estiguem tractant.

L'expressió que queda finalment per al guany�de�potència�disponible (GA) és:

4.30
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Aprofitem els càlculs realitzats per a obtenir el guany�de�potència�de

transferència (GT):

4.31

Aquest guany GT és el més adequat per a ser emprat i analitzat en el

disseny d'amplificadors, perquè té en compte totes dues impedàncies,

la de font (ZS) i la de càrrega (ZL), i així, amb les xarxes d'adaptació,

podem intentar maximitzar la transferència de potència per una banda

i per l'altra.

Per a l'adaptació d'impedàncies, com que es compleix d'una banda:

4.32

i de l'altra:

4.33

l'equació 4.31 es redueix a:

4.34

Exemple 1

Calculeu els tres guanys definits anteriorment GP, GA i GT per al transistor pHEMT ref.
FPD200P70 de la figura 7, a la freqüència de treball de 5,5 GHz, suposant que la impe-
dància de font és ZS = 40 Ω i la impedància de càrrega ZL = 25 Ω.

Solució

Busquem en la taula de la figura 7 els paràmetres S a la freqüència de 5,5 GHz i obtenim:

4.35

Calculem ara els coeficients de reflexió, de font i de càrrega, segons l'equació 4.14:

4.36

4.37

A continuació, ja podem calcular els coeficients de reflexió a l'entrada i a la sortida del
transistor, segons les equacions 4.18 i 4.19:

4.38
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4.39

Ja solament queda aplicar la fórmula per a cadascun dels guanys, segons les equacions
4.25, 4.30 i 4.31:

4.40

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45

En aquest exemple senzill podem observar com obtenim valors sensiblement diferents
per als diferents conceptes de guany.

2.2. Aproximació unilateral

A fi de facilitar els càlculs i, sense perdre massa precisió en el resultat, suposa-

rem unilateralitat en el dispositiu actiu de l'amplificador (transistor), la qual

cosa significa que considerarem:

4.46

O vist d'una altra manera, que la sortida no influeix en l'entrada. Per ser

estrictes, no hauríem de fer aquesta aproximació, però llavors ens sortirien

uns càlculs molt complexos que no aportarien avantatges al disseny final de

l'amplificador, ja que en la majoria dels casos podem prescindir de l'error

resultant de l'aplicació. A més, més endavant veurem com hem d'analitzar

l'estabilitat de l'amplificador, i si no fos correcte fer aquesta aproximació, en

aquest punt ens n'adonaríem i hauríem de revisar de nou el disseny.

En el disseny d'amplificadors se sol diferenciar, d'una banda, el disseny d'un

transistor amb tanta transconductància com sigui possible, polaritzant-lo en

el punt de treball més adequat i, de l'altra, el disseny de xarxes d'adaptació a

l'entrada i a la sortida per a adaptar-ne la impedància d'entrada, Zin, a la im-

pedància de font, ZS; i la seva impedància de sortida, Zout, a la impedància de
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càrrega, ZL. La figura 10 il·lustra el cas genèric d'un dispositiu amb uns deter-

minats paràmetres S al qual s'han afegit xarxes d'adaptació a la seva entrada

[S]in i a la seva sortida [S]out.

Figura 10. Xarxes d'adaptació a l'entrada [S]in i a la sortida [S]out

Fixem-nos en el�guany�de�potència�de�transferència (GT). De l'equació 4.31

podem definir tres factors de guany clarament diferenciats que contribueixen

al guany de transferència total (GT):

• Factor�de�guany�a�l'entrada, GS:

4.47

• Factor�de�guany�del�dispositiu (transistor), G0:

4.48

• Factor�de�guany�a�la�sortida, GL:

4.49

D'aquesta manera podem expressar el guany de transferència d'un amplifica-

dor com el producte de tres guanys que podem controlar de manera indepen-

dent:

4.50

El guany del dispositiu, G0, una vegada dissenyat el transistor i polaritzat al

punt de treball òptim, tindrà un determinat valor en el qual ja no hi no

podrem influir. Seran els guanys d'entrada (GS) i de sortida (GL) els que ens

permetran optimitzar el guany, GT, de l'amplificador, en modificar les xarxes

d'adaptació a la font i a la càrrega, respectivament.

Podem simplificar el disseny d'amplificadors fent l'aproximació unilateral sen-

se desviar-nos massa del resultat real final, però haurem de fer una anàli-

si de l'estabilitat (com estudiarem més endavant) per a assegurar-nos que

l'aproximació és correcta.
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L'aproximació unilateral consisteix a assumir que es pot prescindir del parà-

metre S12 del dispositiu (transistor), .

Aquesta aproximació és raonable, ja que, que típicament, el coeficient de

transmissió entre el port de sortida i el d'entrada és molt baix.

Amb aquesta assumpció, tenim que els coeficients de reflexió a l'entrada i a

la sortida del dispositiu transistor de les equacions 4.18 i 4.19 se simplifiquen

a les expressions següents:

4.51

En aquestes condicions obtenim l'anomenat guany�de�potència�de�transfe-

rència�unilateral (GTU):

4.52

On veiem que GS ha estat modificat:

4.53

Exemple 2

Seguint amb l'exemple del transistor pHEMT ref. FPD200P70 de la figura 7, calculeu el
factor de guany a l'entrada GS, i el guany de transferència GT a la freqüència de treball
de 5,5 GHz, considerant primer el paràmetre S12 i després fent l'aproximació unilateral

 (GSU), tenint en compte que la impedància de font és ZS = 40 Ω i la impedància
de càrrega ZL = 25 Ω. Compareu tots dos resultats.

Solució

Apliquem primer l'equació 4.47 i els resultats de l'exemple 1 per a trobar GS:

4.54

A continuació, apliquem l'equació 4.53 per a l'aproximació unilateral:

4.55

Veiem, doncs, que obtenim pràcticament el mateix valor, , amb un error a partir
de la mil·lèsima. Per tant, l'error a causa d'aquesta aproximació unilateral es pot consi-
derar prescindible i així ens estalviem moltíssima càrrega de càlcul. Tenint en compte
que en aquest exemple S12 = |0,032|∠32,2 tampoc no és un valor gaire baix (en general
es poden aconseguir valors encara molt més baixos), es reforça encara més la validesa
de l'aproximació unilateral, almenys com una eina d'estimació molt aproximada dels re-
sultats.

Vegem ara el guany de transferència total.
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En l'exemple 1 ja vam calcular el guany de transferència, GT, amb un resultat de 14,25.
Calculem ara el guany de transferència unilateral, segons 4.52. Abans però, tenim que,
d'una banda, el factor de guany a la sortida és, segons 4.49:

4.56

I de l'altra:

4.57

Per tant, de 4.50 i 4.52:

4.58

Si comparem aquest resultat amb l'obtingut en l'exemple 1, veiem que la diferència és
gairebé prescindible, només una dècima (GTU = 14,35 respecte a GT = 14,25).

Per tant, en aquest cas podem considerar que l'aproximació unilateral és correcta.

2.3. Disseny d'amplificadors per a guany màxim

Un possible criteri de disseny consisteix a aconseguir el guany�de�transferèn-

cia�unilateral�màxim (GTUmàx).

Això s'aconsegueix quan tenim la màxima transferència de potència a

l'entrada i a la sortida, per a la qual cosa s'ha de complir la condició

d'impedàncies�conjugades:

• La xarxa d'adaptació a l'entrada de l'amplificador ha de fer que aquest vegi

una impedància de font ZS, que sigui conjugada a la seva d'entrada Zin:

4.59

• La xarxa d'adaptació a la sortida de l'amplificador ha de fer que aquest vegi

una impedància de càrrega ZL, que sigui conjugada a la seva de sortida Zout:

4.60

La figura 11 mostra la condició de guany màxim aplicat als coeficients de re-

flexió.

Figura 11. Disseny d'amplificadors per a guany màxim, GTUmàx
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Per tant, dissenyarem les xarxes d'adaptació d'impedàncies per a aconseguir:

4.61

4.62

D'aquesta manera obtindrem:

4.63

4.64

Aquest criteri de disseny per a amplificadors, si bé troba el guany màxim, no

és gaire efectiu en la pràctica ja que, generalment, els paràmetres S11 i S22 d'un

transistor solen ser més aviat alts, és a dir, els transistors no estan gaire adap-

tats a 50 Ω. Per tant, en dissenyar una xarxa d'adaptació, aquesta serà inevi-

tablement de banda estreta i, en conseqüència, les característiques de guany

màxim seran certes solament en un estret marge de freqüències i fora d'aquest

empitjoraran dràsticament.

En general, volem sistemes amb una certa amplada de banda, i per això el

principal mètode de disseny no és aquest de maximització del guany, sinó que

recorrem al disseny per a guany específic, que és el que analitzarem a continu-

ació. Aquest es basa a sacrificar un cert guany per a assegurar-ne un valor ac-

ceptable i aproximadament constant en un marge més ampli de freqüències.
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Exemple 3

Preneu novament l'exemple del transistor pHEMT ref. FPD200P70 de la figura 7 i calculeu
GTUmàx, a la freqüència de treball de 5,5 GHz, tenint en compte que la impedància de font
és ZS = 40 Ω i la impedància de càrrega ZL = 25 Ω.

Solució

Recordem els paràmetres S del transistor:

4.65

Apliquem ara l'equació 4.64:

4.66

4.67

Veiem, doncs, que obtenim el màxim valor per als factors de guany a l'entrada i a la
sortida (GTUmàx = 1,651 i GLmàx = 1,784, respectivament), cosa que resulta en el guany de
transferència unilateral màxim GTUmàx = 58,772 o 17,68 dB, que lògicament és superior
al calculat en l'exemple 1, en el qual obteníem 11,54 dB (calculat, llavors, sense xarxes
d'adaptació).

2.4. Disseny d'amplificadors per a guany específic

En aquest cas, les xarxes d'adaptació no es dissenyen per a donar els factors de

guany màxim a l'entrada i a la sortida, és a dir, no es dissenyen per a l'adaptació

d'impedàncies, sinó que es dissenyen a propòsit amb certa desadaptació per a

reduir el guany i repartir-lo més uniformement amb un valor aproximadament

constant en un marge més ampli de freqüències.

Aquest procediment de disseny es facilita, en gran mesura, per l'ús dels ano-

menats cercles�de�guany�constant (GS i GL), que es poden dibuixar en la carta

de�Smith i que representen les impedàncies o coeficients de reflexió a l'entrada

i a la sortida, respectivament, pels quals s'obté un mateix valor de guany GS

o GL. Hi ha cercles per a la impedància de font (GS) i per a la impedància de

càrrega (GL).

Es dibuixen per a l'entrada i la sortida, partint d'un punt concret que correspon

al de guany màxim (GSmàx i GLmàx) i que disminueix en passos discrets de 0,5

dB o 1 dB (o en la quantitat desitjada), que es corresponen amb cercles de radi

creixent a mesura que disminueix el guany que representi. Un cop decidit el

guany que ens interessa per a l'entrada i la sortida, escollim el punt de tots dos

cercles que quedi més proper al centre de la carta de Smith, és a dir, el millor

adaptat a la impedància de referència Z0, a fi de minimitzar la desadaptació,

que és intencionada, en una amplada de banda tan gran com sigui possible.
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En la figura 12 s'il·lustra un exemple d'amplificador amb cercles de guany cons-

tant GS (en blau) i GL (en vermell), en què s'aprecia que, per a un determinat

ΓL, s'obté el guany de càrrega màxim GLmàx, i per a un determinat valor de ΓS

s'obté el guany de font màxim GSmàx, i aquests punts són envoltats per cercles

successius que representen valors del coeficient de reflexió per als quals s'obté

un mateix valor de guany, que és cada vegada més petit com més gran és el

radi del cercle. A fi de minimitzar la desadaptació, prendrem el punt del cercle

del guany desitjat que estigui més proper al centre de la carta de Smith, tal

com es mostra en la figura.

Figura 12. Cercles de guany constant a
l'entrada i a la sortida

En aquest tipus de disseny tornarem a assumir la unilateralitat, és a dir, supo-

sarem novament .

Aquesta aproximació unilateral simplifica enormement els càlculs en el procés

de disseny i, en la majoria dels casos, podem prescindir de l'error obtingut.

Aquest error es pot valorar amb la relació GT/GTU:

4.68

on U es defineix com la figura�de�mèrit�unilateral:

4.69

Normalment, aquest error és de dècimes de dB, la qual cosa justifica que es

faci aquesta aproximació unilateral.

Exemple 4

Avalueu l'error comès en fer l'aproximació unilateral en els exemples anteriors, per al
transistor pHEMT ref. FPD200P70 de la figura 7, a la freqüència de treball de 5,5 GHz,
fent ús del mètode de la figura de mèrit unilateral (U):
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Solució

Calculem primer U:

4.70

4.71

4.72

4.73

Expressat en dB:

4.74

Per tant, veiem que l'error en el guany pel fet de suposar unilateralitat està comprès entre
–1,4 dB i +1,67 dB. Normalment, un error de dècimes de dB és prescindible. En aquest cas
particular, l'error ja és de l'ordre d'unitats de dB, per la qual cosa, si bé continua essent un
error petit, hem de començar a vigilar a l'hora de treure'n conclusions, tot i que encara
es pot considerar acceptable. No hi ha cap valor a partir del qual podem dir que sigui
acceptable fer l'aproximació o no; simplement, es tracta de ser conscients de l'error amb
què estem treballant i arribar a conclusions amb sensatesa.

2.5. Cercles de guany unilateral constant

Es defineixen primer els factors de guany normalitzats gS i gL com:

4.75

4.76

d'on es dedueix que tots dos factors tindran valors entre 0 i 1:

4.77

Per a valors concrets de gS i gL, les equacions 4.75 i 4.76 representen cercles en

el pla ΓS i ΓL, respectivament. Vegem que això és cert per al cas de gS:

4.78

4.79
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4.80

Afegim el factor necessari per a completar el quadrat a banda i banda de la

igualtat i obtenim:

4.81

Simplifiquen l'expressió:

4.82

Que no és més que l'equació d'un cercle en el pla ΓS amb centre CS i radi RS:

4.83

4.84

Desenvolupem la secció de sortida de la mateixa manera i tenim:

4.85

4.86

Més important que saber deduir aquestes equacions per als cercles de guany

constant és saber interpretar-les i entendre'n el significat. Normalment s'usen

simuladors potents que ens estalvien tots aquests càlculs i que dibuixen auto-

màticament aquests cercles en la carta de Smith, però continuarà essent ne-

cessari saber interpretar els resultats i entendre el significat dels cercles.

Conclusions importants que emanen de les expressions 4.83 a 4.86 dels cercles

de guany constant:

• Els centres de cada família de cercles se situen al llarg de la línia definida

per l'angle de 
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• Per a gS (o gL) = 1, és a dir, per al guany màxim, el radi del cercle de guany

constant corresponent és nul, i el seu centre es redueix a 

• També es pot deduir que els cercles de guany constant de 0 dB (és a dir, amb

un guany GS = 1 o GL = 1) passen sempre pel centre de la carta de Smith.

Aquests resultats es poden utilitzar per a dibuixar una família de cercles de

guany constant per a l'entrada i la sortida.

Es tria un valor de ΓS i ΓL en algun punt del cercle, el guany del qual hàgim

triat prèviament per a complir l'especificació, i té sentit que el criteri escollit

sigui el de la millor adaptació, és a dir, que escollirem el punt del cercle que

estigui més a prop del centre de la carta de Smith.

Més endavant veurem que, en el disseny d'amplificadors, cal atendre també

dos criteris més: l'estabilitat�de�l'amplificador i el nivell�de�soroll�desitjat.

En la figura 13 hi ha un exemple de com poden ser els cercles de guany cons-

tant a l'entrada (GS) i els cercles de guany constant a la sortida (GL) d'un am-

plificador, i en el qual s'ha detallat el valor que representa cada cercle.

Figura 13. Exemple de cercles de guany constant en la carta de Smith

Els dos cercles vermells a l'esquerra representen la secció a la sortida de

l'amplificador, i el cercle de radi més petit correspon als valors de ΓL per als

quals GL és constant i de valor 3 dB, i el cercle de radi més gran és el de guany

constant GL = 2 dB. S'observa que GLmàx s'obté per a . A més, es pot observar

que s'ha dibuixat una recta que passa pel centre de la carta de Smith i que

també passa pel centre dels cercles de guany constant i, en particular, pel de

guany màxim, que és el punt .

A la dreta, en blau, podem veure els cercles de guany constant de la secció

d'entrada de l'amplificador. En aquest cas s'han dibuixat els cercles de guany

2 dB, 1 dB i 0 dB, i també el de guany màxim GSmàxque, com ja hem vist,
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coincideix amb . També s'ha dibuixat la recta que passa pel centre de cada

cercle, i en aquesta ocasió podem observar com el cercle de guany 0 dB ens

permet confirmar que, efectivament, passa pel centre de la carta de Smith.

Exemple 5

Seguint amb l'exemple del transistor pHEMT ref. FPD200P70 de la figura 7, dissenyeu
un amplificador amb aquest transistor per a aconseguir un guany de 15 dB a 5,5 GHz.
Dibuixeu els cercles de guany constant de 0 dB a l'entrada i de 2 dB a la sortida. Conti-
nuarem amb el supòsit que la impedància de font és ZS = 40 Ω i la impedància de càrrega
ZL = 25 Ω. Utilitzarem totes les línies amb una amplada W = 1,54 mm, que ens dóna una
impedància característica Z0 = 50 Ω, considerant un substrat FR4 de εr = 4,6 i gruix del
dielèctric h = 0,813 mm.

Solució

Recordem novament els paràmetres S del transistor a 5,5 GHz:

4.87

Calculem primer el guany màxim, GTUmàx:

4.88

Tal com ja hem vist en l'exemple 3.

Expressem els guanys en dB:

4.89

Per tant, ens sobren 2,68 dB per a aconseguir que el guany sigui de 15 dB.

Una solució, de les moltes possibles, consistiria a dissenyar les xarxes d'adaptació, de tal
manera que el coeficient de reflexió ΓS caigués en el cercle de guany constant a l'entrada
de 0 dB (amb una pèrdua de 2,17 dB) i que el coeficient de reflexió ΓL caigués en el
cercle de guany constant a la sortida de 2 dB (amb la pèrdua d'altres 0,51 dB). Amb això,
l'amplificador resultant tindria els 15 dB de guany desitjat, ja que perdríem 2,17 dB + 0
51 dB = 2,68 dB, tal com preteníem.

Així, dibuixem primer aquests dos cercles a partir de les equacions 4.75, 4.76 i 4.83 a 4.86:

4.90

4.91

4.92

4.93

4.94
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4.95

Noteu com el radi del cercle a l'entrada té la mateixa magnitud que la ubicació del centre,
la qual cosa implica que passa pel centre de la carta de Smith, tal com ha de ser per a
un cercle de guany 0 dB.

En la figura 14 hi ha dibuixats els paràmetres S11 i S22 i, a partir d'aquests, busquem els
seus complexos conjugats, que ens donaran els coeficients de reflexió que provoquen
guany màxim, GSmàx i GLmàx. Llavors dibuixem els cercles de guany 0 dB a l'entrada (en
blau) i de 2 dB a la sortida (en vermell).

Figura 14. Carta de Smith que mostra els punts
clau de l'exemple 5

Podem triar qualsevol valor de coeficient de reflexió que estigui sobre la circumferència
d'aquests cercles, a fi de complir l'objectiu inicial de guany de 15 dB. Però, seguint el criteri
d'optimització de l'adaptació d'impedàncies, escollirem els punts més propers al centre
de la carta de Smith. Per tant, el resultat és que l'entrada estarà adaptada a la impedància
de referència de 50 Ω (perquè en resulta ΓS = 0) i la sortida tindrà un valor que podem
obtenir llegint-lo directament en la carta de Smith o deduint-lo matemàticament.

D'una banda, l'angle del fasor ΓL serà el mateix que el de , atès que, segons el criteri
d'optimització de l'adaptació d'impedàncies, haurà de ser el punt del cercle de guany 2
dB que estigui sobre la recta que uneix  amb el centre de la carta de Smith. Per tant:

4.96

De l'altra, el mòdul de ΓL, pel mateix raonament anterior, resultarà de la diferència entre
el centre del cercle de guany 2 dB i el seu radi:

4.97

Per tant:

4.98

Ja tenim els coeficients de reflexió que ens donen el guany desitjat. Ara ja solament falta-
ria dissenyar les xarxes d'adaptació adequades per a aconseguir aquests coeficients de re-
flexió: ΓL = |0,422|∠58,3 i ΓS = 0. Aquí també hi ha diverses solucions possibles, però ens cen-
trarem en una sola d'aquestes, que consisteix a usar la tècnica d'adaptació d'impedàncies
mitjançant stub acabat en circuit obert i amb una certa longitud de línia de transmissió.
Utilitzarem, doncs, una certa longitud de línia de transmissió d'impedància característica
Z0 i un stub també amb impedància característica Z0, d'una altra longitud determinada i
acabat en circuit obert, a l'entrada i a la sortida.
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La figura 15 mostra, a dalt, l'esquema del transistor amb les xarxes d'adaptació simulades
i, a baix, la seva implementació física. En tots dos casos s'ha obviat la xarxa de polarització
del transistor i s'ha simplificant pel seu model lineal de paràmetres S de dos ports.

Figura 15. Esquema de simulació de xarxes d'adaptació i implementació física de
l'exemple 5

Sigui per simulació o bé aplicant les tècniques ja vistes de circuits passius de microones,
arribem a una de les possibles solucions en què les longituds dels stubs són:

4.99

Mentre que les longituds de les línies són:

4.100

La longitud de TL3 pot ser qualsevol, atès que ja veu una impedància de 50 Ω.

La figura 16 detalla el càlcul de les xarxes d'adaptació sobre la carta de Smith.

Figura 16. Detall de l'evolució de les xarxes d'adaptació a
l'entrada i la sortida sobre la carta de Smith

En la figura de l'esquerra, en blau, veiem el càlcul de la impedància de font ZS: a partir
de ΓS = 0, es va construint la xarxa d'adaptació que ens ha de portar a obtenir ZS = 40
Ω, que equival a dir . Passem directament a la carta d'admitàncies sense moure'ns
del centre de la carta de Smith i, en primer lloc, ens trobem amb la línia de transmissió
TL3. Atès que totes les línies que utilitzarem tenen impedància característica Z0 = 50 Ω,
en el cas de TL3 no importa quina sigui la seva longitud, ja que en aquest cas particular
estem veient la mateixa impedància de 50 Ω i, per tant, ens quedarem en el mateix punt
ΓS = 0. A continuació, TL2 és un stub en circuit obert de longitud 1 mm (0,034λ) i ens
desplacem per la línia de part real constant, tal com indica la figura. Finalment, la línia de
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transmissió TL1 ens fa desplaçar 3,5 mm (0,122λ) en un cercle de radi constant (centrat
en el punt central de la carta) fins al punt 1,25, que és l'admitància de font  que volíem
obtenir.

D'altra banda, en la figura de la dreta, en vermell, veiem el càlcul sobre la impedància de
càrrega ZL: a partir del punt ΓL = |0,422|∠58,3, haurem d'arribar a obtenir la impedància
de càrrega ZL = 25 Ω, que equival a dir 

Primer passem a la carta d'admitàncies i obtenim γL = |0,422|∠–121,7 (el mateix mòdul que
ΓL i fase amb 180° menys). A continuació ens trobem amb TL4, amb un desplaçament de
5,5 mm (0,190λ) en un cercle de radi constant amb centre en el punt 1 de la carta, atès
que es tracta d'una línia de transmissió de Z0 = 50 Ω. Ens detenim en el moment en què
tallem la línia de part real constant igual a la nostra admitància objectiu, és a dir, .
Finalment, l'stub TL5 ens desplaça fins a aquesta admitància, gràcies a la seva longitud
de 4,2 mm (0,146λ).

Amb això queda dissenyat l'amplificador. Tanmateix, acabarem amb un estudi del guany i
l'adaptació aconseguides en funció de la freqüència. Afegim les dades de paràmetres S del
transistor a les freqüències veïnes de 5 i 6 GHz i, en comptes de fer el càlcul analíticament,
els introduïm en un simulador de circuits de microones i obtenim la gràfica de la figura
17 del guany en dB (en vermell) en funció de la freqüència per a l'amplificador dissenyat.

Figura 17. Gràfica del guany i adaptacions simulades (dB)

Les gràfiques en blau i verd corresponen al nivell d'adaptació en dB en funció de la fre-
qüència de l'amplificador dissenyat a l'entrada i a la sortida, respectivament.

S'observa que, efectivament, el guany és 15 dB a 5,5 GHz, tal com volíem, i el nivell
d'adaptació és bo, fruit d'haver seguit el criteri de selecció dels coeficients de reflexió tan
propers al centre de la carta de Smith com sigui possible.

Com a resum dels apartats "Disseny d'amplificadors per a guany espe-

cífic" i "Cercles de guany unilateral constant", i seguint el procediment

de l'exemple 5, podem intentar sistematitzar els passos que cal seguir

per a dissenyar un amplificador amb un guany específic G (dB) de la

manera següent:

1) Calculem el guany de transferència unilateral màxim segons 4.63

4.64i .

2) Deduïm el guany que hem de sacrificar del guany màxim calculat:

4.101
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3) Primer grau de llibertat en el disseny: decidim quants dB sacrifiquem

de cadascun dels guanys GS (dB) i GL (dB). Òbviament, depenent de

la decisió presa en aquest punt, ens portarà a diferents solucions, però

totes seran vàlides.

4) Calculem o dibuixem en la carta de Smith els cercles de guany cons-

tant que resultin de la decisió presa en el punt anterior.

5) Segon grau de llibertat en el disseny: seleccionem els coeficients de

reflexió a l'entrada i a la sortida. Qualsevol que triem en la circumferèn-

cia del guany escollit és vàlid; per tant, aquí se'ns obre també un ampli

ventall de solucions possibles, també totes vàlides, però en aquest cas el

criteri més habitual és escollir-lo en el punt dels cercles de guany cons-

tant més proper al centre de la carta de Smith, per a aconseguir optimit-

zar el nivell d'adaptació d'impedàncies de l'amplificador resultant.

6) Tercer grau de llibertat en el disseny: dissenyem les xarxes d'adaptació

pel mètode que creguem més convenient per a aconseguir els coeficients

de reflexió obtinguts en el punt anterior. De nou, hi ha moltes solucions

possibles, totes vàlides, però hem d'escollir un camí determinat. Amb

això haurem acabat de dissenyar l'amplificador.

7) Finalment, amb l'amplificador ja dissenyat, podem fer una simulació

de les seves característiques en funció de la freqüència, a fi de veure'n

el comportament en un interval determinat .

2.6. Disseny en tota la banda de treball

És important destacar que la metodologia de disseny d'amplificadors analitza-

da fins al moment es du a terme únicament a una freqüència determinada. No

obstant això, tot sistema treballarà sempre en un cert interval de freqüències

(amplada de banda), per la qual cosa, idealment, hauríem de fer l'estudi per a

cadascuna de les freqüències de l'interval de treball de l'amplificador. Aquest

estudi fet analíticament resulta tremendament laboriós a causa del gran vo-

lum de càlculs necessaris, però es pot fer mitjançant simuladors potents de

circuits de microones que hi ha al mercat i en un temps raonable. Per a assegu-

rar-nos que l'amplificador tingui una resposta en freqüència uniforme, hem de

seleccionar diverses freqüències dins de l'amplada de banda de treball i ajus-

tar les xarxes d'adaptació perquè es compleixin les especificacions en cadas-

cuna i, per extrapolació, podem assegurar que es compleixen també en tota

l'amplada de banda de funcionament, tenint en compte que les característi-

ques de l'amplificador i de les xarxes d'adaptació solen tenir una variació suau

amb la freqüència.
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En el cas més simple, hauríem de tenir en compte les freqüències mínima,

central i màxima dins de l'amplada de banda de treball i, si en les tres es com-

pleix l'especificació, podem donar per bo el disseny amb més seguretat que

havent fet el disseny per a només una freqüència (generalment la central).

La figura 18 mostra un exemple per a un amplificador en el qual es poden

observar els cercles de guany constant 1, 1,5 i 2 dB a l'entrada. Aquests cercles

s'han calculat per a cadascuna de les tres freqüències diferents seleccionades

per a l'estudi: 2, 2,5 i 3 GHz.

Figura 18. Cercles de guany constant d'un amplificador a tres freqüències diferents

Es pot apreciar com aquests cercles estan situats en zones sensiblement dife-

renciades de la carta de Smith per a cadascuna de les tres freqüències sotme-

ses a estudi. Per aquest motiu, ens portaran a solucions de disseny diferents

segons fem l'estudi a una freqüència o una altra.

Es tracta, per tant, de seleccionar el valor de Γ a cada freqüència que millor

s'adapti a la resposta en freqüència de la xarxa d'adaptació, a fi de mantenir el

guany tan uniformement constant com sigui possible a un valor determinat

en tot l'interval de freqüències d'operació de l'amplificador.

2.7. Toleràncies del disseny

Finalment, un altre fenomen que s'ha de tenir en compte és l'impacte de les

condicions ambientals de treball en el disseny i les toleràncies degudes a irre-

gularitats en la fabricació dels components.

Ja sabem que les característiques d'un component depenen de les seves propi-

etats físiques i que aquestes, al seu torn, depenen de les condicions ambien-

tals d'humitat, pressió i, sobretot, de temperatura. Per això, en un disseny en

què l'amplificador hagi de ser operatiu en un ampli marge de temperatures,

hem de tenir en compte que els paràmetres S del transistor i els de les xarxes

d'adaptació a l'entrada i a la sortida poden variar sensiblement al voltant del

seu valor nominal, per la qual cosa els càlculs fets i els resultats obtinguts a una

temperatura determinada poden variar substancialment respecte a una altra.
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Per tant, de manera anàloga a com fèiem per a assegurar un bon disseny en

tota l'amplada de banda d'operació de l'amplificador, haurem de fer el mateix

per a assegurar característiques de l'amplificador uniformes en un interval am-

pli de temperatures de treball. Per a això podem fer el disseny a diversos valors

de temperatura, per exemple a la mínima, a la central i a la màxima especifi-

cada, i assegurar-nos que les característiques de l'amplificador estan dins de les

especificacions en cadascuna d'aquestes. Per extrapolació, i considerant que

els canvis en els paràmetres S no són bruscs sinó que segueixen una variació

uniforme amb la temperatura, considerarem que també compleix les especifi-

cacions en la resta de temperatures de treball.

La majoria de simuladors de microones permeten fer un estudi de toleràncies,

siguin degudes a la temperatura o a la qualitat en la fabricació dels compo-

nents, dels components discrets i dels circuits microstrip utilitzats en les xar-

xes d'adaptació, a més d'avaluar el circuit amb els paràmetres S mesurats de

l'amplificador a diferents temperatures.

En la figura 19 podem veure un exemple de com varien els paràmetres S11 (en

blau) i S22 (en vermell) d'un amplificador dissenyat per a operar en la banda

de 800 a 900 MHz, en la carta de Smith (a) i en la representació cartesiana (b),

en la qual també s'ha representat el paràmetre S21.

Figura 19. Exemple de simulació de toleràncies d'un amplificador. a) Carta de Smith. b)
Representació cartesiana

Veiem que la resposta en freqüència varia sensiblement al voltant d'una zona

determinada a causa del canvi de comportament del circuit en variar la tem-

peratura o altres condicions ambientals. Hem de tenir en compte tots aquests

efectes en dissenyar el circuit amplificador i hem d'aprendre a considerar un

cert marge en els resultats, a fi de prevenir els efectes d'aquestes toleràncies en

el comportament dels circuits.
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3. Estabilitat en amplificadors

Per a continuar amb l'anàlisi i disseny lineal de l'amplificador amb el model de

paràmetres S del transistor, ara n'analitzarem l'estabilitat per a assegurar-nos

que el seu disseny, tot i que compleix amb les especificacions de guany desitja-

des, no és una solució que impliqui una realimentació excessiva i pugui entrar

en una situació inestable que el porti a oscil·lar, cosa que faria que el disseny

deixés de ser vàlid.

Del circuit amplificador genèric de la figura 11 podem dir que és ines-

table només en cas que la impedància d'entrada, Zin, o la impedància

de sortida, Zout, presentin una part real negativa.

Partim, doncs, d'aquesta condició per a analitzar si el circuit amplificador és

estable o no. Per descomptat, estem suposant en tot moment que les impe-

dàncies de font i de càrrega són passives.

Aquesta condició es pot plantejar en funció dels coeficients de reflexió. Si Zin

és de part real negativa, això implica que |Γin| > 1 i, anàlogament, si Zout és de

part real negativa, això implica que |Γout| > 1.

Com ja vam veure en les equacions 4.18 i 4.19, Γin i Γ out depenen de les im-

pedàncies de càrrega (ZL) i de font (ZS), respectivament, o el que és el mateix,

depenen de ΓL i ΓS. És a dir, que l'entrada depèn de la sortida i viceversa, per

la qual cosa tenim realimentació i sabem que qualsevol circuit realimentat és

susceptible de ser inestable.

D'això es defineixen dos tipus possibles d'estabilitat per a un circuit:

1)�Circuit�incondicionalment�estable. Es diu que un circuit és incon-

dicionalment estable si per a qualsevol impedància passiva de font ZS

i de càrrega ZL (és a dir, per a qualsevol ΓL i ΓS de mòdul inferior a 1)

es compleix:

4.102

2)�Circuit�condicionalment�estable. Es diu que un circuit és condici-

onalment estable si la condició d'estabilitat anterior |Γin| < 1 i |Γout| < 1

solament es compleix per a un determinat interval de valors de ZS i ZL,

és a dir, que hi haurà valors de ΓL i ΓS per als quals |Γin| > 1 o |Γout| > 1.
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És important destacar que, novament, estem fent l'anàlisi a una freqüència

determinada. No obstant això, la condició d'estabilitat depèn de la freqüèn-

cia a la qual es faci l'estudi, per la qual cosa és possible que es doni el cas

d'un amplificador que en la seva zona de treball surti incondicionalment es-

table, però en altres freqüències sigui inestable. Per tant, cal estudiar també

freqüències fins i tot fora de l'interval de treball, i això se sol fer típicament

amb l'anomenat factor�de�Rollet (K), amb el qual és possible comprovar si la

condició d'estabilitat (que definirem més endavant) es compleix o no en tot

un interval determinat de freqüències, fins i tot fora de la banda de treball,

encara que en general, en estar convenientment filtrades aquestes últimes, no

donaran gaire problemes.

3.1. Cercles d'estabilitat

Els cercles�d'estabilitat defineixen la frontera entre els valors de ΓL i ΓS

que fan que el circuit amplificador sigui incondicionalment estable dels

valors que el fan condicionalment estable.

Per a trobar aquesta frontera, basant-nos en 4.102, només cal aplicar:

4.103

a les equacions 4.18 i 4.19 que ens relacionen Γin i Γout amb ΓL i ΓS.

Els valors de ΓL i ΓS de la carta de Smith que facin |Γin| < 1 i |Γout| < 1 ens

defineixen la zona�estable del pla ΓL i ΓS, respectivament. La resta de valors, els

situats a l'altre costat del cercle d'estabilitat, constitueixen l'anomenada zona

condicionalment�estable.

Noteu que en el cas d'unilateralitat ( ), la condició d'estabilitat es redueix

a:

4.104

Vegem com podem obtenir l'expressió del centre i radi d'aquests cercles

d'estabilitat per a dibuixar-los en la carta de Smith i així poder identificar de

manera clara i senzilla les zones d'estabilitat condicional i incondicional. Ho

veurem per al cercle d'estabilitat a l'entrada; pel que fa al cercle d'estabilitat a

la sortida, el procediment seria anàleg i només caldria intercanviar S22 i S11 en

les expressions obtingudes.

Si apliquem la condició de cercle d'estabilitat a l'equació 4.19:



CC-BY-SA • PID_00193543 42 Amplificadors lineals de microones

4.105

4.106

Definim, per simplificar:

4.107

Llavors, l'expressió obtinguda anteriorment se simplifica així:

4.108

Elevem al quadrat i simplifiquem:

4.109

4.110

4.111

Si afegim a banda i banda:

4.112

4.113

I aquesta expressió té la forma |Γ – C| = R, la qual representa un cercle de radi

R (nombre real) i centre C (nombre complex) al pla Γ.

Per tant, finalment tenim que les expressions per al centre i el radi del cercle

d'estabilitat a l'entrada són:

4.114

4.115

De manera anàloga arribem a l'expressió dels cercles d'estabilitat a la sortida:
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4.116

4.117

Amb aquestes expressions per al centre i el radi de tots dos cercles d'estabilitat,

i coneguts els paràmetres S del dispositiu (un transistor, en el nostre cas), ja es-

tem en condicions de dibuixar el cercle d'estabilitat a l'entrada que representa

els valors de ΓS per als quals |Γout| = 1 en la carta de Smith. Ara, només ens

faltarà determinar en quin costat del cercle hi ha els valors de ΓS que fan que |

Γout| < 1 (incondicionalment estable) i en quin costat hi ha els valors de ΓS que

fan que |Γout| > 1 (condicionalment estable). Un raonament anàleg s'aplica al

cercle d'estabilitat a la sortida i a ΓL.

Una manera d'esbrinar si la zona incondicionalment estable és la interna del

cercle d'estabilitat, o l'externa a aquest, és calcular un punt que sigui molt

senzill i analitzar-ne l'estabilitat. Si aquest punt ens dóna incondicionalment

estable i resulta que és a l'exterior del cercle d'estabilitat, llavors sabem que

tots els altres punts externs al cercle constitueixen la zona incondicionalment

estable, mentre que els condicionalment estables seran els punts interns del

cercle. Si, per contra, aquest punt és a l'interior del cercle d'estabilitat, llavors

les zones se situaran de manera inversa, és a dir, la zona incondicionalment

estable serà la interna al cercle i la condicionalment estable serà l'externa.

Un punt senzill de calcular serà per exemple el centre de la carta de Smith, és a

dir, per al nostre cas particular, ΓS = 0. Per a aquest punt, segons l'equació 4.19

deduïm que Γout = S22, i si |S22| < 1 llavors significa que aquest punt de la carta

de Smith correspon a la zona incondicionalment estable. Per tant, en aquest

exemple, si el centre de la carta de Smith cau fora del cercle d'estabilitat, la

zona incondicionalment estable serà l'externa al cercle, mentre que la condi-

cionalment estable serà la interna.

La figura 20 mostra un exemple de cercle d'estabilitat a l'entrada d'un ampli-

ficador, per al cas en què |S22| < 1 (a) i per al cas en què |S22| > 1 (b). Les zones

incondicionalment estables hi apareixen de color groc.
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Figura 20. Cercle d'estabilitat a l'entrada. a) |S22| < 1. b) |S22| > 1.

El procediment que cal seguir comença amb el dibuix del pla ΓS a la carta de

Smith.

A continuació, atesos els paràmetres S del transistor, en deduïm el cercle

d'estabilitat a l'entrada mitjançant les equacions analitzades anteriorment

(4.114 i 4.115) i obtenim el centre CS i el radi RS del cercle.

Seguidament hem de determinar si la zona incondicionalment estable és la

interna o l'externa al cercle. Per a això, com ja hem explicat abans, calculem

un punt determinat. Concretament, escollim el centre de la carta de Smith, és

a dir, ΓS = 0. Com ja hem vist, per a ΓS = 0 tenim que Γout = S22 i, si resulta que

, llavors es dedueix que el centre de la carta de Smith ΓS = 0 pertany a

la zona incondicionalment estable i, com aquest, la resta de punts del pla ΓL

situats a l'exterior del cercle d'estabilitat (figura 20a, en groc). Contràriament,

els punts interns al cercle d'estabilitat i a la carta de Smith són els condicio-

nalment estables (zona blava).

En canvi, si resulta que |S22| > 1, llavors aquesta zona externa al cercle

d'estabilitat serà la condicionalment estable (figura 20b, en blau), i només una

petita àrea inscrita a l'interior del cercle d'estabilitat i de la carta de Smith serà

la zona incondicionalment estable (figura 20b, zona groga).

Exemple 6

Seguint amb l'exemple del transistor pHEMT ref. FPD200P70 de la figura 7, calculeu i
dibuixeu els cercles d'estabilitat a l'entrada i a la sortida a la freqüència de treball de 5,5
GHz. Trobeu les zones incondicionalment estables a l'entrada i a la sortida. Feu també el
càlcul i el gràfic dels cercles a les freqüències veïnes de 5 i 6 GHz.

Solució

Els paràmetres S del transistor a 5,5 GHz eren:

4.118

Calculem primer el factor ∆ segons vam definir en l'equació 4.107:
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4.119

A continuació apliquem les equacions 4.114-4.117 per a calcular el centre i el radi de
tots dos cercles:

• Cercle d'estabilitat a l'entrada:

4.120

4.121

• Cercle d'estabilitat a la sortida:

4.122

4.123

Una vegada calculats els centres i el radi de cada cercle, els podem dibuixar a la carta de
Smith i obtenim el resultat de la figura 21. S'hi pot apreciar com tots dos cercles cauen
completament fora de la carta de Smith.

Figura 21. Cercle d'estabilitat a l'entrada (blau) i a la sortida
(vermell) per a l'exemple 6

Atès que el coeficient S22 i el S11 tenen un mòdul inferior a 1, deduïm que ΓS = 0 i ΓL = 0,
respectivament, són punts estables. Per tant, en aquest exemple tots els punts de la carta
de Smith són incondicionalment estables, a l'entrada i a la sortida.

Seguint el mateix procediment, calculem els valors a les freqüències de 5 i 6 GHz:

• A 5 GHz:

4.124

• A 6 GHz:
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4.125

La figura 22 presenta els tres cercles d'estabilitat a l'entrada (a 5, 5,5 i 6 GHz, en blau) i
els tres cercles d'estabilitat a la sortida (en vermell). Tota la carta de Smith és incondicio-
nalment estable, a l'entrada i a la sortida, per a les tres freqüències estudiades, atès que
ΓS = 0 i ΓL = 0 són punts estables.

Figura 22. Cercles d'estabilitat a l'entrada (blau) i a la
sortida (vermell) per a tres freqüències diferents d'estudi

3.2. Factor d'estabilitat, K

Perquè un circuit sigui incondicionalment estable per a qualsevol va-

lor de Γ, sigui a l'entrada o a la sortida, s'ha de complir que el cercle

d'estabilitat estigui íntegrament a l'exterior de la carta de Smith i, per

descomptat, que els punts interns de la carta de Smith tinguin mòdul

de Sjj inferior a 1.

Analíticament, tenim que les condicions de circuit incondicionalment estable

són les següents:

4.126

4.127

És evident que si |S11| > 1 o |S22| > 1, l'amplificador no pot ser incondicional-

ment estable per a cap valor d'impedància de font o càrrega, ja que sempre

podem fer que aquestes siguin Z0 i, per tant ΓS i ΓL siguin nul·les. Llavors, de

les equacions 4.18 i 4.19 tindrem que |Γin| > 1 i |Γout| > 1 i, per tant, circuit

inestable.

Exemple 6

L'exemple 6 és un cas de cir-
cuit incondicionalment esta-
ble.



CC-BY-SA • PID_00193543 47 Amplificadors lineals de microones

Partint de la condició d'estabilitat incondicional i de les equacions 4.18 i 4.19,

s'ha de complir:

4.128

I, en desenvolupar adequadament aquesta expressió, podem definir el factor

K�d'estabilitat�d'un�circuit (o factor�de�Rollet) de manera que perquè sigui

incondicionalment estable s'hagi de complir la condició alternativa a les equa-

cions 4.126 i 4.127:

4.129

i

4.130

El factor K d'estabilitat ens dóna un altre mètode, en aquest cas més analític,

per a estudiar l'estabilitat d'un circuit, i és tan vàlid com les equacions 4.126

i 4.127.

Exemple 7

Seguint amb l'exemple anterior del transistor pHEMT ref. FPD200P70 de la figura 7, cal-
culeu el factor K d'estabilitat a 5,5 GHz. Dibuixeu també l'evolució d'aquest factor K en
l'interval de freqüències d'1 a 8 GHz.

Solució

Calculeu primer el factor d'estabilitat a la freqüència específica de 5,5 GHz.

Ja vam veure en l'exemple 6 que ∆ = |0,431|∠–148,1. Per tant, es compleix |∆| < 1.

4.131

Així, a 5,5 GHz es compleix que el circuit és incondicionalment estable, tal com havíem
d'esperar d'acord amb els resultats de l'exemple 6.

En introduir els paràmetres S del transistor en tot l'interval de freqüències d'1 a 8 GHz,
obtenim el resultat de la figura 23. Hi podem apreciar que, malgrat que l'amplificador
resulti incondicionalment estable en l'interval d'interès de 5 a 6 GHz (ja que K > 1), hi ha
una zona en què és potencialment inestable, al voltant de 4 GHz i cap a freqüències més
baixes, on K < 1. Aquest exemple ens indica la importància de fer l'estudi d'estabilitat no
solament en l'interval de freqüències de l'amplificador, en el qual ens ha sortit incondi-
cionalment estable, sinó també en tot l'interval possible de freqüències, perquè sempre
pot ocórrer que en un determinat interval de freqüències sigui potencialment inestable.
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Figura 23. Factor d'estabilitat K entre 1 i 8 GHz

Per a assegurar-nos que el disseny sigui estable, hem de fer l'anàlisi d'estabilitat per a cada
freqüència en la qual K < 1. Ara analitzarem l'estabilitat per a 4 GHz, en què el factor K
comença a estar per sota d'1 i, per tant, el circuit comença a tenir solucions que poden
ser inestables.

Procedim de manera anàloga a l'anàlisi feta a 5,5 GHz: partim dels paràmetres S del tran-
sistor a 4 GHz i calculem el centre i el radi dels cercles d'estabilitat. A 4 GHz:

4.132

i a continuació dibuixem els cercles d'estabilitat a l'entrada i a la sortida a 4 GHz en la
carta de Smith, segons s'observa en la figura 24.

Figura 24. Cercles d'estabilitat a l'entrada i a la sortida a 4
GHz

S'aprecia que, efectivament, els cercles a 4 GHz comencen a envair la carta de Smith i
es defineixen, ara sí, les zones condicionalment inestables (marcades en blau), i que es
corresponen amb la zona interior dels cercles que s'interseca amb la carta. En la figu-
ra 24 s'han marcat els coeficients de reflexió que es van escollir per a l'amplificador en
l'exemple 5, i veiem que són a la zona estable, considerablement allunyats de les zones
inestables definides a 4 GHz, per la qual cosa podem concloure que l'amplificador disse-
nyat continua essent estable a aquesta freqüència. No obstant això, aquests coeficients
de reflexió també hauran evolucionat en funció de la freqüència, i per tant, per a ser
estrictes, hauríem de calcular quina és la seva ubicació a 4 GHz i comprovar si continuen
en la zona incondicionalment estable.
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Hauríem de fer la mateixa anàlisi a 3, 2 i 1 GHz, per a acabar d'assegurar l'estabilitat del
disseny en tota la gamma de freqüències.
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4. Soroll en amplificadors

Fins a aquest punt del mòdul hem vist com hem d'analitzar i dissenyar ampli-

ficadors de microones amb un cert guany i què hem de fer per a assegurar-ne

un funcionament estable. Això ja seria suficient per a un disseny robust, però

hi ha un altre paràmetre que, en determinades aplicacions, també és impor-

tant considerar per al disseny lineal d'amplificadors. Es tracta de la figura�de

soroll, F, o bé la seva accepció logarítmica coneguda com a factor de soroll (NF):

4.133

Per als sistemes receptors de microones, ja hem vist en altres mòduls que la

primera etapa del sistema té un efecte clarament dominant sobre el factor de

soroll global de tot el sistema.

No és possible, en general, un disseny per a obtenir el guany màxim i, al mateix

temps, obtenir-ne el factor de soroll mínim. Aquesta seria la situació ideal,

però gairebé sempre caldrà assumir i buscar el compromís més adequat a cada

aplicació concreta entre el guany i el factor de soroll de l'amplificador final.

Aquest disseny, que pren en consideració tots dos paràmetres, es pot fer molt

bé amb l'eina que ens proporciona els cercles de guany constant i els cercles

de figura de soroll constant que veurem en aquest apartat.

Vegeu també

Una anàlisi d'aquesta última
afirmació es pot examinar en
l'"Annex", en el qual hi ha la
fórmula de Friis per al càlcul
del factor de soroll de diverses
etapes, i s'hi analitza un exem-
ple en el qual es posa de mani-
fest aquest efecte.

Prenguem com a punt de partida l'expressió genèrica de la figura de soroll per

a un amplificador de dos ports:

4.134

en què:

• Fmín: és la figura de soroll mínima que pot tenir el transistor. És una da-

da que sol subministrar el fabricant o que es pot mesurar empíricament.

S'aconsegueix quan l'admitància normalitzada de font és igual a l'òptima

• rn: és l'anomenada resistència equivalent de soroll del transistor. També és

una dada subministrada pel fabricant o que es pot mesurar.

• YS = gs + jbs: és l'admitància de la font o generador.

Lectura recomanada

La figura de soroll s'analitza
detalladament a:
C.�Gentile (1987). Microwave
Amplifiers and Oscillators. No-
va York: McGraw-Hill.
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• Yo = go + jbo: és l'admitància de la font per a la qual s'obté el valor mínim

de figura de soroll. El seu valor és subministrat pel fabricant o bé es pot

mesurar.

Fmín, rn i Yo constitueixen els anomenats paràmetres�de�soroll del tran-

sistor.

Tenint en compte l'equació 4.14, podem escriure:

4.135

4.136

Combinem l'equació 4.135 amb la 4.136 i obtenim:

4.137

D'altra banda, tenim que:

4.138

I, per tant, finalment l'equació 4.134 ens queda expressada en funció de ΓS:

4.139

4.1. Cercles de figura de soroll constant

Un cop fixat un valor de figura de soroll F, es pot demostrar que defineix un

cercle en el pla ΓS.

Definim el paràmetre de soroll N:

4.140

Aquest paràmetre N és una constant, atesa una F i un conjunt de paràmetres

de soroll Fmín, rn i Γo.
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Desenvolupem l'equació 4.140:

4.141

4.142

4.143

Afegim  a banda i banda de 4.143:

4.144

i aquesta equació defineix els cercles de figura de soroll constant, el centre i

el radi dels quals són:

4.145

4.146

Exemple 8

Seguint amb l'exemple del transistor pHEMT ref. FPD200P70 de la figura 7, dissenyeu un
amplificador per a aconseguir una figura de soroll NF = 1 dB i el guany de transferència
màxim a l'entrada a 5,5 GHz. Dibuixeu el cercle de figura de soroll constant d'1 dB i el
cercle de guany a l'entrada seleccionat. Feu els càlculs tenint en compte l'aproximació
d'unilateralitat del dispositiu. Utilitzeu totes les línies amb una amplada W = 1,54 mm,
que ens dóna una impedància característica Z0 = 50 Ω, considerant un substrat FR4 de εr

= 4,6 i un gruix del dielèctric h = 0,813 mm.

Solució

Primer hem d'esbrinar quins són els paràmetres de soroll del transistor a 5,5 GHz. Per
a això consultem aquests paràmetres en el full de dades del fabricador, tal com es pot
observar en la figura 25.
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Figura 25. Paràmetres de soroll del transistor
ref. FPD200P70 polaritzat a 5 V, 30 mA.

A 5,5 GHz tenim que:

4.147

Ja tenim les dades per a calcular el cercle de figura de soroll constant d'1 dB. Per a això
apliquem l'equació 4.140, la 4.145 i la 4.146:

4.148

4.149

4.150

4.151

En la figura 26 hi ha dibuixat aquest cercle de figura de soroll constant d'1 dB, i també
el punt:

4.152

De figura de soroll mínima:

4.153

A continuació calculem diversos cercles de guany constant a l'entrada GS, dels quals se-
leccionarem el de més valor que encara asseguri la intersecció amb el cercle de figura de
soroll constant d'1 dB. D'aquesta manera, seleccionant un punt ΓS d'intersecció entre tots
dos cercles, complirem les condicions de disseny que ens demanaven: factor de soroll 1
dB i màxim guany possible a l'entrada que compleixi amb aquest factor de soroll.

Calculem el cercle de guany constant d'1,5 dB a l'entrada:
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4.154

4.155

4.156

Si dibuixem aquest cercle en la carta de Smith, veurem que talla el cercle de figura de soroll
constant 1 dB. Hem trobat, doncs, una solució vàlida al problema plantejat. Seleccionem
el punt ΓS d'intersecció de tots dos cercles:

4.157

Per a ΓL mantindrem els càlculs de l'exemple 5, que encara que no sigui el valor de guany
màxim a la sortida, s'hi apropa molt, i d'aquesta manera farem que la resposta en fre-
qüència sigui més plana.

4.158

Per tant, ara només ens resta calcular les xarxes d'adaptació a l'entrada i a la sortida per a
aconseguir els coeficients de reflexió obtinguts. Per a això procedirem de manera anàloga
a l'exemple 5. La xarxa a la sortida és la mateixa que la calculada anteriorment, ja que
hem escollit la mateixa solució. Per a la xarxa a l'entrada, ara tenim una solució diferent.
Sigui per simulació o aplicant les tècniques ja vistes de circuits passius de microones,
arribem a una de les possibles solucions en què les longituds són:

4.159

En aquest cas, la longitud de TL1 és nul·la.

La figura 26 mostra la geometria en la carta de Smith de la solució trobada. En blau hi ha el
guany màxim a l'entrada i el cercle de guany constant d'1,5 dB a l'entrada, i la intersecció
d'aquest darrer amb el cercle de figura de soroll constant d'1 dB, dibuixat en verd. Noteu
com s'hi detalla també la ubicació del punt que ens donaria la Fmín. Hi ha altres solucions
possibles que serien vàlides per a l'especificació de NF però que, tanmateix, obligarien a
utilitzar cercles de radi més gran per al guany a l'entrada, de manera que s'incompliria
l'especificació de guany màxim.

Finalment, en vermell, es detalla la solució a la sortida, que hem decidit que sigui anàloga
a la dissenyada en l'exemple 5.
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Figura 26. Intersecció del cercle de F = 1 dB constant
(en verd) i el de GS = 1,5 dB constant (en blau) en la
solució ΓS

Per concloure aquest apartat de cercles de figura de soroll constant, cal es-

mentar que, tal com passava amb els cercles de guany constant i els cercles

d'estabilitat, la solució també varia en funció de la freqüència i amb les tole-

ràncies de treball (fabricació, temperatura, etc.). La figura 27 mostra els cercles

de figura de soroll constant d'1 dB a 5, 5,5 i 6 GHz. S'hi observa que el com-

portament varia amb la freqüència i això cal tenir-ho en compte en dissenys

que requereixin un comportament estable en una certa amplada de banda.

Figura 27. Cercle de F = 1 dB constant a tres
freqüències diferents 5, 5,5 i 6 GHz
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5. Tècniques de polarització de transistors de
microones

Com s'ha comentat al llarg de tot el mòdul, l'anàlisi lineal d'amplificadors

implica la modelització del transistor i tota la seva xarxa de polarització com

un dispositiu de dos ports, segons es representa en la figura 3.

Tanmateix, no podem oblidar tota la part relativa a la polarització del tran-

sistor, necessària perquè aquest operi en un punt de treball adequat i faci la

seva funció amplificadora. Aquest apartat tracta d'explicar les tècniques bàsi-

ques de polarització de transistors de microones, per a fer-los treballar en un

determinat punt de treball i afectar mínimament el seu comportament en pe-

tit senyal a alta freqüència. No es tracta, doncs, d'explicar com s'han de disse-

nyar estructures d'amplificadors, ni tampoc d'analitzar els paràmetres físics del

transistor ni els circuits bàsics de polarització. Tampoc no es tracta d'analitzar

el model en petit senyal del transistor MESFET ni del bipolar. En aquest apartat

ens centrarem a explicar algunes tècniques que permeten polaritzar en conti-

nu transistors de microones, de manera que n'afectem mínimament el com-

portament i les característiques de petit senyal a freqüències de microones.

En general, hi ha diverses estratègies per a polaritzar un dispositiu actiu de

microones (com pot ser un transistor) en un punt de treball en continu, sense

afectar-ne el comportament en petit senyal i a alta freqüència. La més comu-

na consisteix a utilitzar les anomenades bobines�de�xoc, que permeten injec-

tar el corrent continu de polarització al transistor i afectar-ne mínimament el

comportament a alta freqüència. L'avantatge d'usar aquestes bobines és que

tenen una impedància pràcticament nul·la en continu i, al mateix temps, una

impedància alta a senyals de microones.

Vegeu també

El disseny d'estructures
d'amplificadors s'aborda àm-
pliament en el mòdul "Subsis-
temes de radiocomunicacions
analògics" de l'assignatura Elec-
trònica de comunicacions.
Els paràmetres físics del tran-
sistor i els circuits bàsics de po-
larització s'aborden detallada-
ment en el mòdul "El transis-
tor" de l'assignatura Tecnologia
electrònica.
El model en petit senyal del
transistor s'aborda en el mòdul
"Mescladors, multiplicadors i
oscil·ladors" d'aquest material
didàctic.

La impedància que presenta una bobina es pot descriure com:

4.160

És a dir, la impedància d'una bobina és directament proporcional al seu valor

nominal L i a la freqüència ω. Per tant, a freqüència nul·la, és a dir, en continu,

la seva impedància és de valor nul; només cal considerar la seva resistència

en sèrie, que sol ser molt baixa, ja que el fabricant s'ho mira molt perquè es

tracta d'una figura de mèrit del component. En canvi, a freqüències altes, per

a un valor suficientment gran de la seva inductància L, la impedància de la

bobina és molt alta, a causa de la relació directa amb ω. Com més alta sigui la

freqüència del senyal de microones més gran serà la impedància de la bobina.

Vegeu també

La impedància es tracta en
l'apartat "Components passius
d'alta freqüència" del mòdul
"Circuits passius de microones"
del material didàctic.
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No obstant això, la utilització de bobines de xoc està molt limitada en fre-

qüència, a causa dels efectes paràsits que presenta tot component. D'una ban-

da tenim la seva resistència en sèrie, RL, que és deguda a la resistivitat pròpia

del material amb què està fabricada i, d'altra, hi ha la seva capacitat paràsita

en paral·lel, CL, a causa dels efectes del camp elèctric entre les diferents espires

que la componen.

Per tant, com ja vam veure en el mòdul "Circuits passius de microones", el

model equivalent en petit senyal d'una bobina és, realment, el que es mostra

en la figura 28.

Figura 28. Model equivalent en petit senyal d'una inductància L

Es tracta, doncs, d'un circuit amb tres components: la inductància L, la resis-

tència paràsita en sèrie RL i la capacitat paràsita en paral·lel CL. Amb aquest

circuit equivalent queda modelitzada la bobina amb tots els seus efectes parà-

sits. Hi ha models més sofisticats, però ens centrarem a analitzar aquest, que

és el més bàsic i suficient per a comprendre el problema.

Si n'analitzem el comportament, veiem que, en continu i a baixes freqüències,

podem prescindir de la influència de la capacitat CP, ja que la impedància que

presenta un condensador és molt alta, a causa de la seva relació inversa amb

la freqüència:

4.161

Tanmateix, a mesura que augmenti la freqüència del senyal, la impedància del

condensador anirà disminuint de valor, de manera que, a partir d'una certa

freqüència, arribarà a predominar el comportament capacitatiu de CL sobre

l'inductiu de L, i es desvirtuarà totalment el comportament ideal que volgués-

sim obtenir de la bobina i s'assemblarà més al d'una capacitat.

La figura 1 de l'apartat "Components passius d'alta freqüència" del mòdul "Cir-

cuits passius de microones" del material didàctic mostra el comportament que

tindria una bobina ideal (en vermell) enfront del que tindria una bobina real

d'inductància L = 10 nH, Cp = 0,1 pF i Rs = 5 Ω, que és un exemple de valors

típics de bobina de xoc per a radiofreqüència.
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Veiem, en vermell, la impedància que presentaria una bobina ideal de 10 nH

en funció de la freqüència. El seu comportament seria lineal amb la freqüència,

és a dir, una recta, i la impedància augmentaria en una proporció L (que és el

seu pendent) a mesura que la freqüència augmenti.

No obstant això, veiem que el comportament de la bobina real de l'exemple

(en blau) és molt diferent. S'observa que en continu, fins a aproximadament

1 GHz, el comportament és pràcticament el d'una bobina ideal, però a partir

d'aquí l'efecte de la capacitat paràsita es comença a sentir notablement en el

seu comportament, i entra en ressonància amb la inductància aproximada-

ment a 5 GHz. A partir d'aquí el comportament passa a ser predominantment

capacitatiu i la bobina es comença a comportar com un condensador.

A causa d'aquest fenomen, es defineix un paràmetre anomenat freqüència

pròpia�de�ressonància�o�autoresonància (SRF1) que ens indica a quina fre-

qüència concreta la bobina entra en ressonància a causa de l'efecte de la seva

capacitat paràsita. En l'exemple anterior, l'SRF seria aproximadament de 5 GHz

i es calcularia mitjançant l'equació següent:

4.162

En general, ens haurem d'assegurar que les bobines de xoc que utilitzem tenen

una SRF suficientment més alta que la freqüència màxima a la qual ha de

treballar el circuit de microones, per a assegurar-nos que el seu comportament

en l'interval de freqüències de funcionament sigui correcte. En cas contrari,

la bobina no ens servirà, ja que afectarà dràsticament el comportament del

circuit i haurem de recórrer a un altre mètode per a polaritzar el transistor

sense que l'afecti a freqüències de microones.

Amb la tecnologia actual és difícil trobar bobines de xoc que puguin funcionar

correctament més enllà de 2 o 3 GHz. Per aquest motiu, és necessari recórrer

a altres tècniques de polarització per als circuits de microones.

Un segon mètode per a polaritzar circuits de microones consisteix a utilitzar

línies microstrip amb les dimensions adequades per a interferir mínimament

amb el comportament ideal del circuit de microones i, al mateix temps, per-

metre el flux de corrent continu a través d'aquestes per a polaritzar el disposi-

tiu actiu del circuit. La tècnica més usada consisteix a fer servir un doble�stub,

un de baixa impedància i un altre d'inversor d'impedàncies.

(1)Acrònim de self-resonant fre-
quency.
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Es tracta, doncs, de dissenyar una línia de transmissió que presenti una impe-

dància molt baixa a la freqüència de treball (se sol fer mitjançant un tros de

línia amb impedància característica molt capacitativa), que es pugui conside-

rar gairebé com un curtcircuit virtual a la freqüència de microones de treball

i, a continuació, afegir-hi una altra línia inversora d'impedàncies, amb una

impedància característica Z1 de longitud l = λ/4, de manera que la impedància

que es veurà a la seva entrada serà la inversa de la primera:

4.163

D'aquesta manera, la impedància que veurà una línia de transmissió TL del

circuit de microones a la qual es connecti aquest subcircuit de doble stub, a la

freqüència de treball, serà molt alta, i per tant l'afectarà mínimament, mentre

que, al mateix temps, el corrent continu de polarització podrà fluir sense pro-

blemes a la línia de transmissió TL i, d'aquesta manera, fer treballar el dispo-

sitiu actiu situat en aquesta en un determinat punt de treball.

La figura 29 mostra un exemple genèric d'implementació d'aquesta tècnica de

polarització.

Figura 29. a) Implementació de circuit de polarització mitjançant línies microstrip. b) Evolució
de la impedància en carta de Smith

Es dissenya un stub S1 amb una impedància a la seva entrada que sigui molt

baixa a la freqüència de treball. Observeu que ZS1 està pràcticament situada en

el punt de curtcircuit de la carta de Smith. Aquest tipus de línies se solen fer

amb formes triangulars o semicirculars, de manera que ofereixin una amplada

raonable a la seva entrada per a permetre'n la integració física i s'expandeixen

progressivament per a conferir a la línia un fort caràcter capacitatiu a massa,

de manera que a la freqüència de treball la seva impedància sigui molt petita,

propera a un curtcircuit a massa.

Vegeu també

L'equació 4.163 parteix de les
equacions corresponents de
l'apartat "Inversors. Transfor-
madors λ/4" del mòdul "Cir-
cuits passius de microones" del
material didàctic.
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A continuació, l'stub S2 es dissenya com un inversor d'impedàncies, de manera

que trasllada la petita impedància de S1, ZS1, just al costat contrari de la carta

de Smith, és a dir, la impedància a l'entrada d'aquest segon stub (ZS) serà molt

alta. Perquè S2 es comporti efectivament com a inversor d'impedàncies, es

dissenya de manera que la seva longitud sigui l = λ/4 i, per tant, actuarà com a

tal. Com ZS serà molt alta, la línia de transmissió TL es pertorbarà mínimament

i es podrà prescindir de l'efecte del doble stub a les freqüències de microones

de treball.

La tensió de polarització, Vdd, podrà llavors generar un corrent de polarització

que flueixi a través dels stubs cap a la línia de transmissió del circuit de micro-

ones, TL, de manera que el dispositiu actiu que hi hagi es podrà polaritzar en

continu. Atès que S1 presenta una impedància molt baixa a la freqüència de

microones de treball, qualsevol component que col·loquem en paral·lel sola-

ment podrà contribuir a reduir-la encara més. Així, la resistència de polaritza-

ció Rp s'hi podrà col·locar sense problemes per a controlar el corrent de pola-

rització del dispositiu actiu i, de la mateixa manera, la capacitat Cp, la qual

servirà per a filtrar altres freqüències més baixes sobre les quals el doble stub ja

no tingui efecte, a causa de la seva naturalesa de banda estreta, que poguessin

provocar realimentació indesitjada i fer que el dispositiu actiu entrés en ines-

tabilitat, encara que sigui a freqüències diferents a les de treball.

Aquesta tècnica del doble stub s'utilitza molt en tots els circuits de microones,

ja que s'integra i s'adapta perfectament a la tecnologia microstrip de la resta

del circuit i les dimensions resultants comencen a ser raonables a partir de les

freqüències en què, precisament, les bobines de xoc comencen a deixar de ser

útils.

Exemple 9

Determineu si la bobina comercial LQP15TN18NH02 de valor nominal 18 nH, capaci-
tat paràsita 0,6 pF i resistència en sèrie 1,5 Ω es pot emprar com a bobina de xoc per
a polaritzar un transistor de microones que ha de funcionar a 5 GHz. Alternativament,
dissenyeu mitjançant simulador una xarxa en doble stub que permeti polaritzar el dispo-
sitiu a aquesta freqüència i indiqueu la impedància resultant de la xarxa. Considereu un
substrat del circuit imprès amb εr = 4,6 i gruix del dielèctric h = 0,813 mm, amb gruix de
coure de 35 μm i el segon stub amb dimensions L = 4.870 μm, W = 250 μm.

Solució

Si fem la simulació del model real de la impedància de la bobina amb els valors donats,
obtenim la gràfica de la figura 30.

Vegeu també

Vegeu el mòdul "Circuits pas-
sius de microones" del material
didàctic.
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Figura 30. Simulació de la impedància de la bobina LQP15TN18NH02 en
funció de la freqüència (en blau) i en comparació de la impedància d'una
bobina ideal (en vermell)

Evidentment, aquesta bobina no es podrà utilitzar com a bobina de xoc a 5 GHz, ja que,
com podem veure en la gràfica, a aquesta freqüència el seu comportament ja és clarament
capacitatiu, i presenta una impedància molt inferior a la que presentaria si fos ideal, cosa
que afectaria dràsticament el comportament del circuit.

També podem resoldre analíticament el problema i calcular l'SRF a partir de l'equació
4.162:

4.164

Atès que 5 GHz està molt per sobre de l'SRF, no és possible usar aquesta bobina com a
bobina de xoc.

Alternativament, dissenyem un stub capacitatiu per simulació, de manera que la seva
impedància a 5 GHz és ZS1 = 100 mΩ + j 100 mΩ, segons s'aprecia en la figura 31b.

Això s'aconsegueix per a uns valors de θ = 50° (angle d'obertura de l'arc), Ro = 4.600 μm
(radi exterior de l'arc) i Ri = 250 μm (radi interior de l'arc), que són valors implementables
per a un circuit imprès comercial, segons es veu en la geometria de la figura 31a.

Segons l'equació 4.163, en afegir el segon stub de longitud L = λ/4, a 5 GHz veurem una
impedància total:

4.165

Tal com s'aprecia en la figura 31c.
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Figura 31. a) Geometria. b) Ubicació d'impedàncies en la carta de Smith.
c) Simulació de la impedància de l'stub doble dissenyat en funció de la
freqüència

Amb aquest exemple podem comprovar que, efectivament, a 5 GHz aquest doble stub
no influirà pràcticament en el circuit a causa de l'alta impedància que presenta a aques-
ta freqüència. No obstant això, cal notar que, fora d'aquesta freqüència, la impedància
torna a baixar de seguida, és a dir, el seu comportament d'alta impedància és de banda
estreta. Per aquest motiu sempre hem d'acompanyar el doble stub amb condensadors de
desacoblament a massa que assegurin una baixa impedància en el primer stub, també a
altres freqüències.

Per acabar aquest apartat, hem de buscar una solució per a acabar d'aïllar el

circuit de polarització en continu dels ports d'entrada i sortida de microones.

Per a això, es pot recórrer als condensadors de desacoblament en sèrie, és a dir,

introduïm un condensador de baixa capacitat que asseguri que el corrent de

polarització quedarà confinat en el dispositiu actiu (transistor) i no fluirà cap

al port de microones, al mateix temps que el senyal d'alta freqüència aconse-

guirà passar pel condensador sense problemes a causa de la baixa impedància

d'aquest a aquestes freqüències, segons es dedueix de l'equació 4.161.

La figura 32 mostra un esquema complet de com seria un amplificador genè-

ric, incloent-hi les xarxes d'adaptació (TL1, TL2, TL3, TL4 i TL5), les xarxes

de polarització en doble stub (TL6, Stub1, TL7, Stub2) i els condensadors de

desacoblament en sèrie CS1 i CS2.
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Figura 32. Esquema complet d'amplificador incloent-hi transistor, xarxes de polarització i xarxes d'adaptació

Noteu com el corrent continu de polarització quedarà confinat al transistor,

mentre que el senyal de microones ignorarà els dobles stubs (per la seva alta

impedància a la freqüència de treball) i travessarà perfectament els condensa-

dors en sèrie de desacoblament (per la seva baixa impedància a la freqüència

de treball).

Però els condensadors, tal com ocorre amb les bobines de xoc, també estan li-

mitats en freqüència a causa dels seus efectes paràsits d'inductància i resistèn-

cia. També tenen la seva freqüència pròpia de ressonància SRF. Per això és fre-

qüent no utilitzar-los i, com a substitut, es recorre a la inserció d'un filtre pas-

sabanda mitjançant la tècnica de línies acoblades. Aquests filtres es dissenyen

perquè solament passi la banda de freqüències de treball de l'amplificador i, a

causa de la seva arquitectura, no deixen passar el corrent continu, per la qual

cosa ens serveixen també per a confinar-lo en el transistor.

Figura 33. El mateix amplificador de la figura 32, en el qual s'han substituït els condensadors en sèrie per filtres de línies acoblades
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Figura 34. Aspecte de transistor polaritzat mitjançant doble stub
i amb filtres de línies acoblades a l'entrada i a la sortida

La figura 35 mostra un exemple de layout de circuit amplificador.

Figura 35. Implementació d'amplificador de microones incloent-hi xarxes d'adaptació i xarxes
de polarització mitjançant línies microstrip

Qualitativament, en aquest layout es poden distingir els detalls següents:

• Els ports d'entrada (P1) i sortida (P2) són accessibles a través de connectors

coaxials del tipus SMA.

• Tots dos ports estan desacoblats en continu gràcies a condensadors en sèrie

de valor 33 pF. Aquests condensadors permeten el pas del senyal de micro-

ones i, al mateix temps, bloquegen el corrent de polarització del transistor

Q1 perquè tot flueixi per aquest.

• A l'entrada i a la sortida es distingeixen circuits de polarització del ti-

pus doble stub, amb una línia de longitud λ/4 que actua com a inversor

d'impedàncies, seguit d'una línia d'impedància característica capacitativa,

que es pot distingir per la seva peculiar forma d'arc semicircular.

• En tots dos circuits de polarització s'aprecien condensadors en paral·lel,

l'objectiu dels quals és filtrar la resta de freqüències sobre les quals no actua

el doble stub. S'utilitzen diferents valors per a actuar en diferents intervals

de freqüències:
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– 33 pF per a les freqüències més altes, properes a les de treball,

– 10 nF per a freqüències més baixes, en les quals el doble stub ja no té

cap efecte i és vist com una simple línia de connexió, i

– 1 μF, per a freqüències molt baixes, en les quals, per descomptat, el

doble stub encara té menys efecte que en les anteriors i serveix perquè

les freqüències molt baixes no introdueixin fluctuacions en el punt de

treball del transistor Q1 i assegurar així que aquest tingui un corrent

constant de polarització, i d'aquesta manera, evitar que apareguin mo-

dulacions indesitjades de baixa freqüència en el senyal de microones.

• La tensió de porta VG del transistor Q1 està controlada per la resistència

de polarització de 20 Ω.

• A l'entrada i a la sortida es distingeixen línies microstrip d'adaptació

d'impedàncies i un stub en paral·lel.

• El transistor Q1 apareix al centre del circuit, amb el seu doble terminal

sortidor directament a massa, amb vies abundants per a assegurar que no

apareguin efectes inductius en la seva posada a massa.

La figura 36 mostra un altre exemple de possible implementació

d'amplificador amb les seves xarxes de polarització i d'adaptació, a més dels

seus condensadors anomenats de desacoblament (desacoblen el corrent con-

tinu) d'un valor de 10 pF, i es detallen els punts en què hem de considerar els

diferents coeficients de reflexió.

Figura 36. Un altre exemple d'implementació d'amplificador de microones, incloent-hi xarxes
d'adaptació i xarxes de polarització mitjançant línies microstrip

Qualitativament, en aquest altre layout es poden distingir els detalls següents:
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• Distingim la xarxa d'adaptació a l'entrada com dues línies microstrip L2 i

L1.

• Els condensadors de 10 pF serveixen per a desacoblar el corrent continu

de polarització de l'entrada i de la sortida, i tenen una impedància en sèrie

molt baixa a la freqüència de treball.

• Xarxa d'adaptació a la sortida formada per dues línies de transmissió mi-

crostrip L3 i L4.

• Transistor FET polaritzat per xarxes de polarització en doble stub, una lí-

nia angular de baixa impedància a la freqüència de treball "ca" i una altra

línia de longitud λ/4 que actua d'inversor d'impedàncies. En aquest cas

particular, veiem també una tercera línia de longitud λ/4 fins a la tensió

de polarització respectiva, sigui VGS a l'entrada o VDS a la sortida. Aquesta

línia garanteix aïllament a la freqüència de treball, també des del costat

dels generadors de tensió contínua, la qual cosa enforteix la immunitat

contra la possible realimentació del circuit.
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6. Procediment de disseny

Per concloure aquest mòdul, resumirem i sistematitzarem els diferents passos

que hem de seguir en el procés de disseny d'amplificadors.

1)�Especificacions�que�cal�complir. En primer lloc, hem de saber quines són

les especificacions del disseny, com ara complir amb un determinat guany

G (dB) de transferència de potència i una determinada figura de soroll F, en

un interval concret de freqüències BW. Evidentment, ens poden exigir altres

figures de mèrit com l'IIP3, P-1 dB, pèrdues de retorn, etc.

2)�Cerca�de�transistor. Cercarem transistors que puguin complir amb totes

aquestes especificacions i en consultarem els fulls de dades.

3)�Paràmetres�S�del�transistor. Una vegada seleccionat el transistor que com-

pleixi millor amb les especificacions, partirem sempre de les seves dades de

paràmetres S, sigui subministrats pel fabricant o bé mesurats amb un analit-

zador de xarxes.

4)�Mètode�de�polarització. Triarem la millor estratègia per a dissenyar les

xarxes de polarització i analitzarem si és possible utilitzar bobines de xoc o

hem de recórrer a l'ús de línies microstrip amb doble stub, o decidim emprar

un mètode alternatiu.

5)�Disseny�de�la�xarxa�de�polarització. Els paràmetres S es donen per a un

punt de treball del transistor. Es procedirà llavors a dissenyar la xarxa de po-

larització per a complir amb aquestes condicions de treball. En cas que es faci

servir un doble stub, es calcularan les dimensions de l'stub capacitatiu i la lon-

gitud de l'stub inversor en λ/4, i s'afegiran capacitats en paral·lel a l'stub capa-

citatiu per a pal·liar-ne la naturalesa de banda estreta i cobrir així un interval

més gran de freqüències.

6)�Guany�de�transferència�unilateral�màxim. A continuació podem passar

al disseny lineal de l'amplificador i calcular en primer lloc el guany de trans-

ferència unilateral màxim segons l'equació 4.63 i la 4.64.

7)�Error�d'unilateralitat. Opcionalment, en aquest punt podem optar per ava-

luar el marge d'error que tindrem pel fet de fer la suposició d'unilateralitat,

aplicant l'equació 4.68.
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8)�Guany�que�s'ha�de�sacrificar. Si hem de dissenyar l'amplificador per al

guany màxim, ens podem saltar aquest pas. No obstant això, si l'hem de dis-

senyar per a un guany específic, llavors deduïm el guany ∆G que hem de sa-

crificar del guany màxim calculat segons l'equació 4.101:

9)�Cercles�i�factor�K�d'estabilitat. A continuació hem de fer una anàlisi de

l'estabilitat per a assegurar-nos que els passos successius no siguin en va. Per

a això calculem el factor d'estabilitat K en un ampli interval de freqüències

i apliquem l'equació 4.114 a la 4.117 per a dibuixar en la carta de Smith els

cercles d'estabilitat a l'entrada i a la sortida en tot l'interval de freqüències

d'operació. Busquem l'àrea incondicionalment estable per a cada cas i analit-

zem què ocorre per a Γ = 0.

10)�Decisió�del�guany�a�l'entrada�i�a�la�sortida. En aquest punt hem de pren-

dre una decisió: quants dB sacrifiquem de cadascun dels guanys GS (dB) i GL

(dB)? Òbviament, segons la decisió presa en aquest punt, arribarem a diferents

solucions i totes, en principi, poden ser vàlides si complim amb els requisits

de disseny en els passos successius.

11)�Cercles�de�guany�constant. Calculem o dibuixem en la carta de Smith els

cercles de guany constant que resultin de la decisió presa en el punt anterior,

utilitzant les equacions 4.83 a 4.86.

12)�Decisió�de�coeficients�de�reflexió. Amb els cercles de guany constant i

els d'estabilitat dibuixats en la carta de Smith, hem de buscar els coeficients

de reflexió a l'entrada i a la sortida que ens donin una solució que sigui esta-

ble, és a dir, que estiguin a l'àrea incondicionalment estable definida pel cer-

cle d'estabilitat corresponent i, al mateix temps, procurar escollir el punt que

sigui més proper a Γ = 0, ja que és el que resultarà en una solució amb millor

adaptació d'impedàncies. Òbviament, en aquest pas tindrem un ampli marge

de llibertat perquè hi haurà molts coeficients de reflexió possibles que com-

pleixin amb el disseny i nosaltres només ens podem decidir per un.

13)�Disseny�de�les�xarxes�d'adaptació. Una vegada decidits els coeficients de

reflexió a l'entrada, ΓS, i a la sortida, ΓL, hem de dissenyar les xarxes d'adaptació

que aconsegueixin aquests coeficients. Novament ens trobem amb una àmplia

gamma de possibles solucions, de les quals haurem d'apostar solament per

una.

14)�Simulació�de�toleràncies�i�en�funció�de�la�freqüència. Finalment, amb

l'amplificador ja dissenyat, podem fer una simulació de les seves característi-

ques en funció de la freqüència, per comprovar-ne el comportament en un

determinat interval, i també és molt aconsellable fer un estudi de toleràncies



CC-BY-SA • PID_00193543 69 Amplificadors lineals de microones

per a assegurar-nos que la solució no estigui massa a prop de la zona condi-

cionalment estable i pugui arribar a traspassar la frontera per a alguns valors

dins del marge de toleràncies dels components del circuit.

Figura 37. Implementació d'amplificador de microones

La figura 37 mostra la implementació real d'un amplificador de dues etapes

en sèrie que funciona a la freqüència de 24 GHz. En la imatge de la dreta es

poden diferenciar diverses parts d'una de les etapes, amb el transistor en el

centre, les dues xarxes de polarització en doble stub, l'adaptació d'impedàncies

mitjançant línia de transmissió i stub en circuit obert a l'entrada i una simple

línia a la sortida i, finalment, podem distingir dues línies acoblades a l'entrada

i a la sortida que serveixen de desacoblament en continu i filtre a la freqüència

de microones de treball.



CC-BY-SA • PID_00193543 70 Amplificadors lineals de microones

Resum

En aquest mòdul s'han explicat les línies generals per al disseny lineal

d'amplificadors mitjançant paràmetres S.

En una primera fase s'han explicat els diferents conceptes de guany, que és

la característica principal que defineix la raó de ser d'aquest dispositiu. Bàsica-

ment, hi ha tres conceptes de guany atenent a la definició de potències que

relaciona:

• guany de potència GP,

• guany de potència disponible GA i

• guany de transferència de potència GT.

El guany més adequat per a ser utilitzat i analitzat en el disseny d'amplificadors

és el guany de potència de transferència (GT), perquè té en compte totes dues

impedàncies, la de la font (ZS) i la de la càrrega (ZL) i, així, amb les xarxes

d'adaptació, podem intentar maximitzar la transferència de potència per una

banda i per l'altra.

A continuació hem vist com s'ha de dissenyar un amplificador perquè tingui

el guany màxim o bé un determinat guany, fent ús de l'eina dels cercles de

guany constant a l'entrada i a la sortida, dels quals s'ha desenvolupat el càlcul

analític.

Es recorre a l'aproximació d'unilateralitat de l'amplificador, a fi de simplificar

els càlculs en el disseny, amb un error que normalment és acceptable i que es

pot quantificar amb la figura de mèrit unilateral.

Amb aquesta aproximació, el guany de transferència de l'amplificador es pot

dividir en tres factors: el guany a l'entrada, el guany a la sortida i el guany

propi del transistor degut al seu paràmetre S21. D'aquesta manera es pot obte-

nir el guany desitjat de l'amplificador, amb el disseny adequat de les xarxes

d'adaptació a l'entrada i a la sortida del transistor i fent que els coeficients de

reflexió estiguin en el cercle de guany desitjat.

No obstant això, per a assegurar que el disseny és correcte, cal estudiar

l'estabilitat de l'amplificador per mitjà de l'eina dels cercles d'estabilitat a

l'entrada i a la sortida. S'han desenvolupat les fórmules per a calcular analí-

ticament la ubicació d'aquests cercles en la carta de Smith i esbrinar on és

la zona incondicionalment estable. També s'ha desenvolupat analíticament
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l'expressió per a calcular el factor d'estabilitat K, que ens permet estudiar

l'estabilitat del transistor en un ampli interval de freqüències i detectar possi-

bles problemes fins i tot fora de la banda de treball.

Seguidament s'ha fet un estudi per a dissenyar un amplificador i aconseguir un

determinat factor de soroll F, molt indicat per als amplificadors utilitzats en

cadenes de recepció de microones. Per a això s'ha explicat l'eina dels cercles de

factor de soroll constant i se n'ha desenvolupat l'expressió analítica. Gràcies a

aquests cercles i als ja esmentats de guany constant, és possible dissenyar un

amplificador amb un guany i un factor de soroll determinats, a força de trobar

un punt comú en la carta de Smith per al coeficient de reflexió a l'entrada que

s'aconseguirà dissenyant la xarxa d'adaptació adequada.

Finalment, s'han explicat diferents tècniques per a polaritzar els transistors

de microones, que formaran part d'un amplificador, utilitzant tècniques de

línies microstrip. Aquestes són més adequades per als circuits de microones que

les tradicionals bobines de xoc, la freqüència de ressonància de les quals en

limita l'ús a freqüències més baixes. La combinació d'una línia capacitativa de

baixa impedància i una altra d'inversora d'impedàncies permet injectar corrent

continu de polarització del transistor sense afectar el comportament del circuit

a la freqüència de microones de treball.

Per acabar, es fa un resum dels passos que s'han de seguir en el disseny li-

neal d'amplificadors, sistematitzant el procés en la mesura que es pugui, si

bé és inevitable trobar-nos amb molts graus de llibertat al llarg del camí que

ens poden portar a obtenir diverses solucions per a una mateixa especificació

d'amplificador.
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Exercicis d'autoavaluació

1. En un amplificador de microones...

a)�el guany de potència sempre és igual al guany de potència disponible.
b)�el guany de potència sempre és superior al guany de transferència de potència.
c)�el guany de potència disponible i el guany de transferència de potència són iguals si la
impedància de font i la de càrrega estan adaptades al transistor.
d)�el guany no depèn de la impedància de càrrega.

 
2. En el disseny d'un amplificador de microones...

a)�no és necessari tenir en compte l'IIP3 del transistor.
b)�cal tenir en compte el punt de treball del transistor.
c)�la resistivitat tèrmica del transistor és una característica de poca importància.
d)�n'hi ha prou amb analitzar la freqüència central de funcionament.

 
3. No es pot dissenyar un amplificador de microones...

a)�sense conèixer els seus paràmetres S.
b)�sense conèixer els detalls de les seves xarxes de polarització.
c)�sense conèixer la transconductància gm del transistor.
d)�sense conèixer la capacitat entre drenador i sortidor del transistor, Cds.

 
4. La potència disponible de la font, Pavs...

a)�és la màxima que es pot lliurar al transistor.
b)�depèn de la impedància de càrrega de l'amplificador.
c)�sempre és inferior a la potència d'entrada del transistor, pin.
d)�depèn del paràmetre s22 del transistor.

 
5. El guany de transferència de potència GT...

a)�depèn únicament de la impedància de càrrega.
b)�no depèn ni de la impedància de càrrega ni de la impedància de font.
c)�depèn solament del paràmetre s21 del transistor.
d)�depèn de la impedància de font i de la impedància de càrrega.

 
6. El guany de transferència de potència màxim d'un amplificador, GTmàx, s'aconsegueix
quan...

a) s'aplica la màxima tensió de polarització possible al transistor.
b) la impedància de font és la conjugada de la impedància d'entrada del transistor, és a dir,

, i la impedància de càrrega és la conjugada de la impedància de sortida del transistor,

és a dir, 

c) la impedància de font és la conjugada de la impedància de càrrega 
d) el mòdul del coeficient de reflexió a l'entrada |Γin| és 1 i el mòdul del coeficient de reflexió
a la sortida |Γout| és també 1.

7. L'aproximació d'amplificador unilateral...

a)�consisteix a considerar S21 = 0 en el transistor.
b)�sol donar un error massa gran en els càlculs de disseny lineal d'un amplificador.
c)�consisteix a considerar S12 = 0 en el transistor.
d)�No és possible valorar l'error que provoca en els càlculs del disseny d'un amplificador.

 
8. En referència als cercles de guany constant...

a)�qualsevol punt de coeficient de reflexió que escollim en el seu interior ens donarà el mateix
guany.
b)� delimiten la zona condicionalment estable de la incondicionalment estable de
l'amplificador.
c)�és recomanable escollir el punt de la seva circumferència més proper al centre de la carta
de Smith per a assegurar un bon nivell d'adaptació.
d)�mai no es tallen amb els cercles de figura de soroll constant.
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9. En l'estudi de l'estabilitat d'un amplificador...

a)�si és incondicionalment estable a la sortida, també ho serà a l'entrada.
b)�la zona condicionalment estable sempre és la interior al cercle d'estabilitat.
c)�el factor d'estabilitat K ha de ser inferior a la unitat per a assegurar que és estable.
d)�hem d'escollir un punt de coeficient de reflexió extern al cercle d'estabilitat per a assegurar
que l'amplificador sigui incondicionalment estable.

 
10. L'estabilitat d'un amplificador...

a)�és independent del paràmetre S11 del transistor.
b)�és independent del paràmetre S21 del transistor.
c)�atès el cercle d'estabilitat a l'entrada, s'observa que no conté en el seu interior el centre
de la carta de Smith. Llavors, si |S22| < 1, el centre de la carta de Smith pertany a la zona
condicionalment estable de l'amplificador.
d)�és més gran com més gran sigui el factor d'estabilitat K.

 
En la figura 38 s'han dibuixat en blau els cercles de guany constant a l'entrada d'1, 1,5, 2 i
2,6 dB; en vermell els cercles de guany constant 2 i 2,4 dB; en verd els cercles de figura de
soroll constant de 0,7, 1 i 2 dB; i els paràmetres S11 i S22 d'un transistor. Sabem, d'altra banda,

que |S21|
2 = 20. Responeu les preguntes 11, 12 i 13 segons aquestes dades.

Figura 38. Carta de Smith amb els principals
paràmetres d'una implementació d'amplificador de
microones

11. Quina de les afirmacions següents és falsa?

a) Un disseny d'amplificador per a guany màxim seria escollir el coeficient de reflexió a
l'entrada  i el coeficient de reflexió a la sortida 
b) Un disseny d'amplificador per a guany màxim donaria com a resultat un guany de 17,5 dB.
c) Un bon disseny d'amplificador per a obtenir un guany de 15 dB seria dissenyar xarxes
d'adaptació a l'entrada i a la sortida per a aconseguir ΓS3 i ΓL1, els quals ens donarien un bon
nivell d'adaptació.
d) El guany de potència és |S21|

2 = 20, és a dir, 13 dB.

12. Quina de les afirmacions següents sobre el transistor és correcta?

a) Un bon disseny d'amplificador amb la mínima figura de soroll possible, per a obtenir un
guany de 15 dB, seria dissenyar les xarxes d'adaptació a l'entrada i la sortida per a obtenir
ΓS2 i ΓL1.
b) Es pot dissenyar un amplificador amb figura de soroll mínima Fmín i guany màxim de
17,5 dB.
c) Si es dissenyen les xarxes d'adaptació a l'entrada i la sortida per a aconseguir ΓS1 i ΓL1,
llavors el guany de transferència resultant és de 16 dB.
d) El millor disseny és sempre el que aconsegueixi el guany màxim, és a dir, per a  i

 amb GTmàx = 17,5 dB, independentment de la figura de soroll que resulti.
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13. Quina de les afirmacions següents és falsa?

a)�Si es dissenyen les xarxes d'adaptació a l'entrada i la sortida per a aconseguir ΓS1 i ΓL1, llavors
el guany de transferència resultant és de 16,5 dB i la figura de soroll resultant és F = 2 dB.
b)�ΓS3 i ΓL2 maximitzen el guany i minimitzen la figura de soroll.
c)�ΓS3 i ΓL2 donen com a resultat un amplificador amb guany de 15 dB.
d)�Si volem dissenyar un amplificador mantenint una GLmàx = 2 dB i un guany GT > 16,5 dB,
no és possible aconseguir una figura de soroll F < 2 dB.

 
Per al mateix transistor de la figura 38, s'han dibuixat els cercles d'estabilitat a l'entrada (en
blau) i a la sortida (en taronja) en la carta de Smith, tal com es pot veure en la figura 39.
Responeu les preguntes 14 i 15 segons aquestes dades.

Figura 39. Carta de Smith on s'han dibuixat els cercles
d'estabilitat de l'amplificador de microones

14. Quina de les afirmacions següents és falsa?

a) Els punts interiors al cercle d'estabilitat a l'entrada són condicionalment estables.
b) Es pot dissenyar un amplificador de baix soroll amb Fmín incondicionalment estable.

c) Un amplificador dissenyat per a  i ΓL = ΓL1 serà incondicionalment estable.

d) Un amplificador dissenyat per a  serà condicionalment estable.

15. Quina de les afirmacions següents és correcta?

a)�Un amplificador dissenyat per a  serà condicionalment estable atès que |S11| > 1.
b)�Si es dissenyen les xarxes d'adaptació a l'entrada i la sortida per a aconseguir ΓS1 i ΓL1,
llavors l'amplificador serà incondicionalment estable.
c)�Si es dissenyen les xarxes d'adaptació a l'entrada i la sortida per a aconseguir ΓS2 i ΓL1,
llavors l'amplificador serà incondicionalment estable.
d)�Atès que |S11| < 1 i |S22| < 1, qualsevol coeficient de reflexió que dissenyem dins de la carta
de Smith donarà com a resultat un amplificador incondicionalment estable.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1.�c

2.�b

3.�a

4.�a

5.�d

6. b

7.�c

8.�c

9.�a

10.�d

11. d

12. a

13.�b

14. b

15.�b
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Abreviatures

AGC  m  Automatic gain control

AM  f  Amplitude modulation

BJT  m  Bipolar junction transistor

BPF  m  Band pass filter

BPSK  f  Binary phase shift keying

CNR  m  Carrier to noise ratio

DSB  f  Double sided band

DUT  m  Device under test (dispositiu que s'està provant)

FM  f  Frequency modulation

HPF  m  High pass filter

IF  f  Freqüència intermèdia

IMPATT  m  Impact avalanche and transmit time

LNA  m  Low noise amplifier (amplificador de baix soroll)

LO   m  Oscil·lador local

LPF  m  Low pass filter

LSB  f  Lower side band

MESFET  m  Metal semiconductor field effect transistor

PLL  m  Phase locked loop

RF  f  Radiofreqüència

ROE  f  Relació d'ona estacionària

SFDR  m  Spurious free dynamic range

SNR  m  Signal to noise ratio

SSB  f  Single side band

USB  f  Upper side band

VSWR  m  Voltage standing wave ratio
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