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Introducció

Els circuits i dispositius passius de microones comprenen una gran varietat de

tipus i aplicacions. Les implementacions passives difereixen, des del punt de

vista estructural, en la tecnologia que empren per a la seva implementació,

sigui coaxial, microstrip, coplanar, stripline, etc. Components com inductors i

capacitats d'alta freqüència, atenuadors, terminacions, adaptadors, divisors,

acobladors i filtres de microones són presents habitualment en el disseny de

sistemes convencionals de telecomunicació (telefonia, enllaços satèl·lit per a

veu i vídeo), sistemes wireless (Bluetooth, Wi-Fi LAN, ZigBee), sistemes de ca-

blatge (distribució de TV/vídeo domèstic, accés digital de banda ampla, comu-

nicació per fibra òptica, sistemes híbrids), aplicacions civils (navegació, indús-

tria aeronàutica i d'automoció, sensors d'aplicació remota, identificació per

radiofreqüència, medicina preventiva, radioastronomia), aplicacions militars

o de defensa (radar, electrònica, sistemes de vigilància), etc.

Un exemple quotidià i de fort impacte comercial és el relatiu a l'actual socie-

tat de la informació, que demana dispositius que operin en diversos intervals

a freqüències de RF/microones (multibanda) que siguin capaços de gestionar

més quantitat d'informació (telefonia multibanda, accés a Internet, GPS, es-

tàndards de connexió Bluetooth, Wi-Fi, gestió d'arxius audiovisuals, etc.) amb

unes dimensions cada vegada més reduïdes (miniaturització). En efecte, la re-

ducció de dimensions dels circuits passius (i actius) de microones comporta un

increment de les freqüències d'operació a causa de la relació inversament pro-

porcional de dimensions i freqüència. No obstant això, l'augment de freqüèn-

cies d'operació implica un increment dels efectes dels elements paràsits en els

circuits de microones, com els acoblaments capacitiu i inductiu, l'augment de

les pèrdues, l'impacte de freqüències espúries, etc. A això cal afegir l'entorn

creixent de contaminació electromagnètica deguda a la presència massiva de

dispositius wireless de consum que poden afectar la compatibilitat electromag-

nètica dels dispositius comercials.

És per tot això que un dels desafiaments més grans dels enginyers de RF/micro-

ones és la integració de les aplicacions esmentades mitjançant l'optimització

dels circuits passius (i actius) de microones des del punt de vista de cost, flexi-

bilitat, dimensions i immunitat electromagnètica.

En aquest mòdul s'estudien els principals circuits passius de microones. En

concret, se'n descriuen les diferents topologies i es determinen les principals

equacions de disseny en funció dels seus paràmetres constituents, a més de les

matrius de paràmetres S que en regeixen el comportament. En l'apartat "Com-

ponents passius d'alta freqüència" s'analitza l'impacte de les altes freqüències

en components com les resistències, els inductors i les capacitats. Posterior-

ment, es descriuen els principals connectors i les interconnexions disponibles
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actualment per als circuits de microones. En els apartats següents s'aborda el

disseny d'estructures passives de microones. En concret, en l'apartat "Atenu-

adors i adaptadors" estudiarem els atenuadors i adaptadors, incloent-hi una

revisió d'inversors, transformadors λ/4 i interconnexions. L'apartat "Divisors

de potència" es dedica a la implementació de divisors de potència. En particu-

lar, s'aborda el disseny de divisors resistius, divisors Wilkinson i circuladors.

Posteriorment, en l'apartat "Acobladors direccionals" estudiem els acobladors

direccionals, incloent-hi estructures híbrides i línies de transmissió acoblades.

Finalment, l'apartat "Filtres i ressonadors de microones" presenta una exposi-

ció extensa del disseny i la implementació de filtres de microones, atesa la seva

gran importància i presència en gairebé tots els circuits de microones comer-

cials. Es parteix d'una introducció als ressonadors i s'acaba amb les principals

topologies passabaix, passaalt, passabanda i rebuig de banda.

Al llarg de tot el mòdul es posarà un èmfasi especial en l'enfocament pràctic

des del punt de vista de resolució dels circuits passius de microones sobre la

base de les seves equacions de disseny i al detall en aplicacions pràctiques.

Així mateix, es verificaran els resultats obtinguts en els exemples a partir de

la simulació en ADS.
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Objectius

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

1. Conèixer els circuits passius bàsics de microones i usar-los en funció del

tipus d'aplicació.

2. Entendre les limitacions en freqüència dels components passius inductius,

capacitius i resistius.

3. Saber modelitzar els circuits passius de microones, recíprocs i no recíprocs,

en funció dels seus paràmetres característics.

4. Entendre i manejar els paràmetres típics usats en la caracterització de pres-

tacions dels components passius: pèrdues d'inserció, pèrdues de retorn, aï-

llament entre ports, etc.

5. Calcular i dissenyar atenuadors, divisors de potència i acobladors direcci-

onals.

6. Dissenyar filtres i ressonadors de microones per a la implementació de

respostes en freqüència: passabaix, passaalt, passabanda i rebuig de banda.
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1. Components passius d'alta freqüència

En aquest apartat s'analitzen els principals components passius de microones.

Partint de l'anàlisi de les impedàncies de resistències, inductors i capacitats,

analitzarem l'impacte dels elements paràsits en circuits de microones i veurem

exemples de topologies d'aquests components. Així mateix, es descriuen els

connectors i les terminacions d'ús més habitual. Finalment, s'introdueix el

díode PIN i alguna de les seves aplicacions en circuits de microones.

1.1. Resistències, inductors i capacitats

Els components discrets tenen una impedància el comportament de la qual

està clarament definit en el règim de freqüències baixes i mitjanes. Així, genè-

ricament, assumim que la impedància d'una resistència, ZR, és real i indepen-

dent de la freqüència, igual que la impedància d'un cable o connector, ZW, que

es considera purament resistiva. Igualment, les impedàncies d'inductors (ZL) i

capacitats (ZC) tenen un comportament ideal en freqüència, segons:

3.1

No obstant això, aquest comportament només és vàlid fins a un cert límit

freqüencial. Actualment hi ha R, L i C discretes, que es poden usar fins a fre-

qüències de l'ordre dels 10 GHz, sempre que la longitud dels components, l,

compleixi la condició següent:

3.2

En efecte, a mesura que augmenten les freqüències d'operació, comencen a

ser importants els efectes deguts a elements paràsits que impliquen compor-

taments addicionals i indesitjats, resistius, capacitius i inductius, que s'han de

tenir en compte en els dissenys i les implementacions corresponents. Aquest

és el cas dels circuits que operen a freqüències de microones. La taula 1 mostra

una comparació entre el model elèctric equivalent per a baixes i altes freqüèn-

cies de components passius.
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Taula 1. Comparació de components passius que operen en règim d'altes i
baixes freqüències: models equivalents

Noteu que, a altes freqüències, els cables i les resistències tenen una impedàn-

cia el valor de la qual depèn de la freqüència. Així mateix, a partir d'una certa

freqüència de ressonància, els inductors i les capacitats inverteixen el seu com-

portament pel que fa a la impedància. Això implica que un inductor es com-

porta predominantment com una capacitat en un cert interval de freqüènci-

es a causa de l'acoblament capacitiu paràsit entre pistes metàl·liques a altes

freqüències. De manera similar, una capacitat es comporta predominantment

com un inductor a freqüències superiors a la seva freqüència de ressonància, ja

que la inductància pròpia dels seus conductors associats adquireix rellevància.

Segons els models elèctrics il·lustrats en la taula 1, podem concloure que la

impedància en funció de la freqüència per als components estudiats, tenint

en compte els seus elements paràsits, és:

3.3

3.4

3.5

3.6

Els exemples següents il·lustren l'impacte dels elements paràsits en els compo-

nents passius de microones.

Assumint que la resistència d'una pista de circuit imprès de 10 cm de longitud és RW =
0,1 Ω, i un valor de 5 nH/cm per a aquesta pista, determineu la freqüència a partir de la
qual domina el comportament inductiu.

Solució

Sabem que en DC, o en freqüències d'operació no gaire altes, el comportament d'una
pista metàl·lica és bàsicament resistiu. No obstant això, a partir d'una certa freqüència el
comportament de la pista serà de tipus inductiu. Considerant l'equació 3.3, aquest fet es
produirà quan la impedància inductiva sigui de l'ordre de la resistiva, és a dir, quan:
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3.7

La inductància que presenta la pista és:

3.8

Per tant, el comportament inductiu es produirà per a:

3.9

Noteu que a una freqüència d'1 GHz, la pista es comporta de manera purament inductiva,
ja que:

3.10

Considereu un inductor de valor L = 10 nH amb elements paràsits CL = 100 fF i RL = 5 Ω.
Calculeu el valor de la impedància equivalent en el cas ideal i tenint en compte el model
d'alta freqüència a f = 10 GHz. Compareu la resposta en freqüència de la impedància
equivalent en tots dos casos.

Solució

Noteu que per al cas ideal:

3.11

En el cas del model d'alta freqüència:

3.12

En primer lloc observem que la impedància ideal sobreestima el valor del model real en
un factor 3. La figura 1 mostra la resposta en freqüència de tots dos casos. En primer lloc
s'aprecia que a baixes freqüències (f < 1 GHz) les respostes coincideixen. Més enllà de la
divergència en el resultat numèric a altes freqüències, com es pot observar, a freqüències
superiors a la de ressonància, fo, el comportament de l'inductor real és capacitiu. En efecte,
això es compleix per a freqüències més grans de:

3.13

Les mateixes consideracions es poden tenir en compte en el disseny de capacitats.

Figura 1. Simulació del comportament del model ideal (vermell) i real d'alta freqüència
(blau) per a la impedància de la inducció del problema
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El comportament descrit en la taula 1 implica que un enginyer haurà de tenir

en compte els efectes d'alta freqüència a l'hora de seleccionar els components

passius per a un disseny de microones.

1.1.1. Resistències

Pel que fa a les resistències, la capacitat paràsita distribuïda implica el decreixe-

ment de la impedància real del component (ja que tendeix a ser un curtcircuit a

altes freqüències). Aquest fet s'agreuja si el valor de la resistència s'incrementa.

Les resistències es fabriquen amb capes fines de materials amb pèrdues, com

el nicrom, el nitrur de tàntal o materials semiconductors dopats. Normalment

s'usen resistències SMD (surface-mount resistor), ja que presenten dimensions

més petites i una reducció significativa dels conductors de connexió (i, per

tant, dels efectes paràsits) en relació amb les resistències convencionals, de ti-

pus through-hole (figura 2).

Figura 2. a) Resistència SMD. b) i c) Resistències comercials d'alta precisió: MCT
0603 i MMU 0102 HF, respectivament

La taula 2 mostra alguns valors comercials de resistències usades en aplicacions

d'alta freqüència i elements paràsits associats.

Taula 2. Valors del model elèctric d'alta freqüència de les resistències MCT 0603 i MMU 0102
HF

  R (Ω) C (fF) L (nH)

6,8 35 0,58

50 35 1

MCT�0603

470 35 1,53

6,8 35 0,2

50 35 0,41

MMU�0102�HF

470 35 2,37

1.1.2. Inductors

Quant als inductors, malgrat que hi ha components discrets que poden operar

a altes freqüències, en enginyeria de microones se solen usar topologies distri-

buïdes de tipus loop o espiral, tal com s'observa en la figura 3.
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Figura 3. a) Inductor discret d'alta freqüència. b) Inductors tipus en espiral i c) model elèctric equivalent

En el disseny d'inductors de microones, a més del valor de L, els paràmetres

d'interès són la freqüència d'autoresonància, fo, i el factor de qualitat, Q que

és determinat per:

3.14

En general, es vol una freqüència d'autoresonància i un factor de qualitat alts,

cosa que implica que l'inductor opera correctament (amb domini de la impe-

dància inductiva) i amb poques pèrdues (Q és inversament proporcional a les

pèrdues).

El model elèctric d'un inductor planar (figura 3c) indica que les pèrdues es mo-

delitzen mitjançant la resistència de quadre acumulada al llarg de l'espiral (R),

mentre que les pèrdues del substrat es consideren mitjançant les resistències

R1, R2. A més, les capacitats C1 i C2 modelitzen les capacitats paràsites de les

línies de metall a massa i C3, la capacitat entre espires. Els valors de les capa-

citats C1 i C2 han de ser tan baixos com sigui possible per a aconseguir fo altes.

L'inconvenient principal dels inductors planars en espiral és l'àrea que ocupen.

Hi ha un compromís entre l'àrea i el valor de L, ja que aquest depèn del nombre

de voltes de l'espiral.
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A manera d'exemple, les equacions 3.15 - 3.18 mostren les expressions de càlcul d'un
inductor circular en espiral, obtingudes de manera semiempírica:

3.15

3.16

3.17

3.18

en què:

• n: nombre de voltes
• Do, Di: diàmetre extern i intern de l'inductor
• W: amplada del metall
• h: altura del substrat
• Rs: resistència de quadre

1.1.3. Capacitats

L'elecció de capacitats per a operar a freqüències de microones depèn de criteris

similars als ja exposats (en termes de reducció d'elements paràsits) i del seu

cost o estabilitat amb la variació de temperatura. Les capacitats discretes més

usades en el disseny d'alta freqüència corresponen a les SMT (surface-mount

technology) de tipus ceràmic i de porcellana, usades fins a freqüències de l'ordre

de 10 GHz. Igual que en el cas dels inductors, a freqüències de microones s'usen

assíduament capacitats distribuïdes.

Encara que dues simples línies metàl·liques amb una certa separació entre si

constitueixen una capacitat a altes freqüències, en general els valors obtinguts

comporten un valor baix de C. Per això hi ha altres possibilitats, com capaci-

tats interdigitades o capacitats MIM (metal-insulator-metal). Les primeres aug-

menten el perímetre efectiu d'acoblament i, en conseqüència, permeten obte-

nir valors de capacitat més grans. A més, les capacitats MIM aconsegueixen

augmentar aquests valors de C. La figura 4 il·lustra diversos exemples de capa-

citats discretes i distribuïdes.

Figura 4. a) Capacitat ceràmica discreta d'alta freqüència. b) Capacitat interdigitada. c) Capacitat MIM i model elèctric equivalent

En el cas de les capacitats, el factor de qualitat equivalent és determinat per:
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3.19

en què el factor de qualitat a causa de les pèrdues conductives (modelitzades

per R) és:

3.20

mentre que el factor de qualitat corresponent a pèrdues del dielèctric (mode-

litzades pel paràmetre G) correspon a:

3.21

A manera d'exemple es mostren les equacions de càlcul per a una capacitat MIM:

3.22

3.23

on:

• W: amplada de les plaques metàl·liques
• l: longitud de les plaques metàl·liques
• εrd: constant dielèctrica de l'aïllant
• t: gruix de les plaques
• Rs: resistència de quadre
• tan δ: tangent de pèrdues

1.2. Connectors i terminacions

1.2.1. Connectors

La majoria de línies de transmissió i connectors d'ús comú en circuits de mi-

croones tenen una impedància característica de valor Z0 = 50 Ω (excepte en el

cas del senyal de vídeo/TV, per al qual s'empra Z0 = 75 Ω). Aquest valor presen-

ta un bon compromís entre l'atenuació mínima produïda en la línia de trans-

missió (típicament un cable coaxial) i la seva capacitat màxima de potència.

Actualment, un dels connectors més usats és l'SMA, atès que proporciona una

bona relació entre dimensions, massa i interval de freqüència, i pot aconseguir

valors de mesura propers als 30 GHz. No obstant això, també s'han de tenir en

compte altres tipus de connectors i transicions.
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Per exemple, la sortida de molts analitzadors de xarxes es dóna habitualment

en forma de connector tipus N. Aquests connectors són més grans que els

SMA. En cas que es faci una mesura en un circuit de microones, típicament

es requeriran transicions N-SMA per a poder dur a terme les connexions cor-

responents.

Així mateix, hi ha altres connectors, com el TNC, que consisteix en una ver-

sió del conegut connector BNC, però menys usat, ja que la seva freqüència

d'operació està limitada a 1 GHz.

La figura 5 mostra alguns tipus de connectors coaxials usats habitualment en

circuits de microones. Normalment, els connectors s'han de considerar un ele-

ment passiu més en un circuit de microones. De fet, tenen unes certes pèrdues

(de l'ordre d'1-2 dB) que s'incrementen amb la freqüència i que s'han de con-

siderar en mesures de precisió.

Figura 5. a) Connectors SMA. b) Connectors de tipus N. c) Transició N-SMA. d) Connector
TNC. i) Dimensions (en mm) d'un connector SMA

1.2.2. Terminacions

Respecte a les terminacions, igual que en el cas dels connectors, en tenim di-

ferents tipus, és a dir, que hi ha càrregues de 50 Ω, curtcircuits, circuits oberts,

etc., amb diferents tipus de connexió. En particular, per a les mesures de cir-

cuits de microones amb un analitzador de xarxes és molt important tenir un

equip de calibratge precís per a sistematitzar i corregir possibles errors en la

mesura. Concretament, els estàndards de calibratge inclouen dos components

(mascle i femella) de cadascun dels elements següents: càrrega de 50 Ω, curt-

circuit, circuit obert i thru (connexió directa).
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En la figura 6 es mostra un equip de calibratge mecànic amb components i un

d'integrat de tipus electrònic.

Figura 6. Equips de calibratge per a mesures amb analitzadors de xarxes.
a) Equip mecànic R&S ZV-32 per a connectors SMA. b) Equip de calibratge
Agilent 85092C RF electrònic (integra tots els estàndards) per a connectors de
tipus N

1.3. Díodes PIN

Vegeu també

Vegeu el mòdul "Anàlisi de cir-
cuits de microones" d'aquest
material didàctic per a més de-
tall.

Els díodes�PIN1 es diferencien de les unions convencionals pn en la introduc-

ció d'una capa intrínseca (lleugerament dopada) entre els semiconductors p

i n. A causa d'aquesta estructura, quan es polaritzen en inversa, apareix una

capacitat d'unió en sèrie, que implica una impedància alta en el díode, mentre

que la polarització en directe correspon a un estat de baixa impedància (pre-

senten una resistència en directe molt més baixa que la dels díodes convenci-

onals). A freqüències més grans de 50 MHz, els díodes PIN no actuen com a

unions pn rectificadores.

La figura 7 mostra un exemple de díode PIN, a més del seu model equivalent,

mentre que la taula 3 mostra alguns paràmetres comercials.

Figura 7. a) Díodes PIN Infineon BA592. b) Models equivalents per a polarització en invers i en
directe en díodes PIN

Taula 3. Paràmetres dels circuits elèctrics equivalents per a diversos díodes PIN comercials

Díode PIN Lp (nH) Cj (pF) Rf (Ω)

NXP BAP50-03 - 0,3 3

Infineon BA592 1,8 0,92 0,36

Infineon BA892 0,6 0,92 0,45

Sanyo 1SV264 - 0,23 2,5

(1)Sigles de positive intrinsic negati-
ve.
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2. Atenuadors i adaptadors

En aquest apartat s'analitzen les topologies principals d'atenuadors de senyal i

altres dispositius, com ara interruptors d'RF, inversors, interconnexions i adap-

tadors per a línies de transmissió.

2.1. Atenuadors

Un atenuador és un circuit de microones que es caracteritza pel següent:

• Reduir els nivells de senyal transmès.

• Respectar les condicions d'adaptació del sistema en el qual

s'insereix.

• No produir desfasament.

La matriu de dispersió que caracteritza un atenuador biport és determi-

nada pel següent:

3.24

Si considerem el coeficient de reflexió a l'entrada i sortida d'un atenuador po-

dem observar que:

3.25

3.26

Per tant, noteu que si els coeficients de reflexió de la càrrega i la font són nuls

(ΓL = ΓS = 0), això implica que es preserva l'adaptació, ja que Γin = Γo = 0. A

més, si analitzem l'impacte de senyals incidents en el biport obtenim:

3.27

3.28

Com es pot observar, la inserció de senyal normalitzat pel port 1, a1, implica

un senyal de sortida en el port 2, b2, atenuat i no desfasat, ja que γ és un coe-

ficient real positiu. Si prenem l'expressió general de guany en potència d'una

xarxa biport, podem extreure el guany general d'un atenuador, GT:
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3.29

En condicions d'adaptació, l'atenuació en dB s'expressa com:

3.30

A continuació, farem un exemple d'extracció de la matriu de paràmetres S d'un

atenuador comercial, a partir de les seves especificacions bàsiques.

Atesa la resposta següent en freqüència de l'atenuador comercial BW-S20-2W263+ (figura
8), obtingueu-ne la matriu de paràmetres S.

Figura 8. a) Atenuador fix de precisió, model BW-S20-2W263+. b) Resposta en
freqüència

Solució

De la resposta en freqüència s'extreu el valor d'atenuació que es correspon aproximada-
ment a 20 dB en tot el rang de freqüència d'operació de l'atenuador (DC-26 GHz). Per
tant, aplicant l'equació 3.30 podem calcular el guany:

3.31

De manera que podem calcular la constant de propagació, γ:

3.32

En conseqüència, la matriu de paràmetres S de l'atenuador correspon a:

3.33

La implementació d'atenuadors es du a terme típicament amb elements resis-

tius (ja que no produeixen desfasament) o amb díodes PIN. La figura 9 mostra

alguns exemples d'atenuadors resistius amb el corresponent model equivalent.

Aquests atenuadors es coneixen també amb el nom de fixos, en el sentit que

no permeten modificar el valor d'atenuació, ja que estan basats en xarxes re-

sistives en configuració T o π (figura 10).
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Figura 9. Atenuadors fixos de precisió. a) Model BW-S15W5+. b) Model BW-N20W20+. c) Esquema i model elèctric equivalent basat en
una xarxa resistiva en π

Figura 10. Xarxes equivalents resistives d'atenuadors fixos. a) Model en T. b) Model en π

A continuació calcularem l'atenuació d'un atenuador en T. Assumirem el cas

més habitual d'operació basat en una xarxa simètrica (RS1 = RS2 = RS), i també

adaptació a l'entrada i sortida de l'atenuador (Zin = ZL = Z0). En aquestes con-

dicions, la impedància d'entrada és:

3.34

Aïllem i determinem la resistència en paral·lel com:

3.35

Atès que amb la sortida acabada, l'entrada està adaptada, no temem reflexions;

i com que assumim la mateixa impedància de referència en tots dos ports, les

pèrdues d'inserció es calculen com el paràmetre S21, segons:

3.36

en què V' correspon a la tensió en el node intermedi de la xarxa. Simpliquem

i obtenim:

3.37
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L'atenuació és el resultat de:

3.38

Per tant, en un atenuador resistiu hi ha una relació directa i unívoca entre

el valor de l'atenuació i les resistències que el componen. Cal notar que es

tracta d'una xarxa recíproca, per la qual cosa S21 = S12. Així, en general, podrem

invertir la posició de l'inversor i obtenir les mateixes prestacions.

Vegem ara un exemple de càlcul de components d'un atenuador basat en una

xarxa en T.

Calculeu les resistències d'un atenuador fix en configuració T amb una atenuació de 40
dB per a un sistema adaptat amb Z0 = 50 Ω.

Solució

A partir de l'expressió 3.38 podem extreure el valor de la resistència en sèrie segons:

3.39

Al seu torn, podem calcular el valor de la resistència en paral·lel, segons 3.35:

3.40

La figura 11 mostra la simulació del comportament de l'atenuador. S'observa que
l'atenuació correspon al valor de les especificacions.

Figura 11. Simulació de l'atenuador resistiu del problema. a) Esquemàtic. b) Resposta en freqüència de les pèrdues d'inserció

També podem constituir atenuadors variables en tensió mitjançant díodes

PIN. Tot i que, per l'aplicació d'una tensió, podríem qualificar aquests disposi-

tius com a actius, els considerem en aquest apartat a causa de la seva aplicació

com a atenuadors. L'avantatge principal d'aquestes estructures és que perme-

ten obtenir valors d'atenuació controlables gràcies al control de la resistència

Configuració π

De manera similar es poden
derivar les expressions de
disseny per a un atenuador
en configuració π. Es deixa
l'exercici per al lector.
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en sèrie en conducció directa, rf, dels díodes PIN. Aquesta resistència pot variar

des d'un valor molt alt (de l'ordre de centenars de kΩ, polaritzant a 0 V) fins a

un valor molt petit (desenes de Ω, polaritzant a tensions de l'ordre de 10 V).

La figura 12 mostra dos exemples d'atenuadors comercials basats en díodes

PIN, mentre que la figura 13 presenta un model elèctric equivalent i les corbes

d'atenuació en funció de la tensió aplicada.

Figura 12. Atenuadors comercials controlables per tensió basats en díodes PIN.
a) Model General Microwave RF 1958. b) Model ZX73-2500+

Figura 13. a) Model equivalent. b) Resposta en freqüència de l'atenuador controlable per tensió ZX73-2500+

2.2. Interruptors

Els díodes PIN s'utilitzen com a interruptors passius d'RF en un gran nombre

d'aplicacions comercials com receptors de ràdio, transmissors de radar o siste-

mes de comunicacions. Els díodes s'usen com a resistències controlables per

corrent per a aconseguir la commutació entre estat ON i OFF. La figura 14 mos-

tra les configuracions en sèrie o paral·lel d'interruptors basats en díodes PIN, a

més de les xarxes de polarització corresponents. En la configuració en sèrie, el

díode polaritzat en directe constitueix l'estat ON, mentre que en la configura-

ció paral·lela, l'estat ON correspon a la polarització del díode en invers. L'estat
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OFF dels interruptors implica que la potència incident es reflecteix. Noteu que

la xarxa de polarització es basa en un xoc d'RF amb l'objectiu de preservar la

font d'alimentació de senyals d'RF.

Figura 14. Configuracions bàsiques d'interruptors basats en díodes PIN. a) Configuració en sèrie. b) Configuració en paral·lel

Les condicions ideals d'un interruptor de microones corresponen a pèr-

dues d'inserció nul·les en l'estat ON i atenuació infinita en l'estat OFF,

és a dir:

3.41

3.42

No obstant això, els interruptors presentaran un cert nivell de pèrdues

d'inserció en conducció (estat ON) i una atenuació o nivell d'aïllament

finit per a l'estat OFF.

A manera d'exemple, les figures 15 i 16 mostren respectivament models

d'interruptors comercials basats en díodes PIN, i alguns dels seus nivells de

pèrdues d'inserció i aïllament.

Figura 15. Interruptors RF basats en díodes PIN. a) Model G.T. Microwave SP2T. b) Model ZMSW-1211 i circuit elèctric equivalent
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Figura 16. Prestacions de l'interruptor ZMSW-1211. a) Pèrdues d'inserció (estat ON). b) Nivell d'aïllament (estat OFF)

Per a determinar les expressions matemàtiques que caracteritzen els interrup-

tors, considerem la simplificació dels circuits de la figura 14, tenint en compte

xocs i blocadors de DC ideals (impedància infinita i nul·la per a RF, respecti-

vament), els díodes PIN mitjançant la seva impedància equivalent, Zd, i termi-

nem tots dos circuits amb Z0 a l'entrada i la sortida. En aquestes condicions,

les pèrdues d'inserció de l'interruptor, definides com el quocient entre la ten-

sió en la càrrega (considerant-hi l'interruptor) i la mateixa tensió en la càrrega

sense considerar l'interruptor són:

3.43

3.44

en què la impedància del díode PIN es defineix, segons la figura 7b, com:

3.45

3.46

En l'exemple següent es mostren els càlculs relatius a les prestacions d'un in-

terruptor de díodes PIN comercial.

Per a un interruptor basat en un díode Infineon BA892 (taula 3) que opera a f = 1 GHz,
determineu quin circuit implica una ràtio d'atenuació OFF-ON més gran: el circuit en
sèrie o el paral·lel. Considereu un sistema amb Z0 = 50 Ω i suposeu Rr = 1 Ω.

Solució

En primer lloc calculem la impedància equivalent del díode PIN en inversa i en directe,
amb els valors de la taula 3 i les equacions 3.45-3.46:

3.47
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3.48

Per al circuit en sèrie, aplicant l'equació 3.43:

3.49

3.50

Per al circuit paral·lel, aplicant l'equació 3.44:

3.51

3.52

Per tant, la configuració en paral·lel presenta una millor diferència ILOFF – ILON = 16,52 dB.

La figura 17 mostra la simulació de l'aïllament per al cas de configuració en paral·lel,
on efectivament comprovem el valor calculat. Noteu que en aquest cas es considera el
paràmetre S21, ja que equival a les pèrdues d'inserció, d'acord amb l'equació 3.36.

Figura 17. Simulació de l'estat OFF de la configuració en paral·lel de l'interruptor del problema. a) Esquemàtic. b) Resposta en
freqüència de l'aïllament
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2.3. Inversors. Transformadors λ/4

Un inversor és una xarxa biport recíproca, simètrica i sense pèrdues, de

manera que la impedància (o admitància) d'entrada Zin(Yin) compleix

en relació amb la càrrega ZL(YL):

3.53

Les matrius d'impedàncies i admitàncies dels inversors presenten la for-

ma:

3.54

en què:

3.55

3.56

Noteu que la condició 3.55 implica que els valors de Z12 i Y12 són purament

imaginaris. La figura 18 mostra les realitzacions físiques d'inversors:

Figura 18. Circuits equivalents d'implementacions físiques d'inversors

Les matrius que descriuen tots dos circuits són, respectivament:

3.57

3.58

A continuació es detalla el càlcul de la matriu S d'un inversor. Per començar,

cal tenir en compte que un inversor és una estructura simètrica (S11 = S22)

i recíproca (S12 = S21). Llavors, terminant-ne l'entrada i la sortida amb una

impedància Z0, es compleix que:
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3.59

Ara, per a calcular S12 i S21, partim de les expressions genèriques:

3.60

3.61

Considerem de nou la simetria (S11 = S22) i també la reciprocitat (S12 = S21) de

l'estructura, i obtenim:

3.62

En cas que es prengui, per exemple, un curtcircuit com a càrrega (ΓL = 1; Γin

= –1), succeeix que:

3.63

De manera que, per a un inversor:

3.64

Per tant, l'inversor té una matriu de paràmetres S que s'expressa mitjançant

un únic paràmetre, γ. La síntesi d'inversors mitjançant línies de transmissió

es pot dur a terme mitjançant inversors λ/4. La figura 19 mostra l'esquema

d'aquesta estructura.

Figura 19. Implementació d'un inversor mitjançant una
línia de transmissió de longitud λ/4

En aquest cas, la impedància d'entrada de l'inversor λ/4, amb impedància ca-

racterística Z1, carregat amb una impedància ZL, es correspon amb:

3.65
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Si acabem amb una càrrega ZL = Z0, podem usar l'equació 3.59 i obtenir el

paràmetre γ que caracteritza l'inversor estudiat:

3.66

en què:

3.67

En cas que considerem un inversor d'admitàncies, els càlculs són similars i es

determina que:

3.68

A continuació, farem un exemple de càlcul dels paràmetres S d'un inversor i

comprovarem els resultats obtinguts mitjançant una simulació.

Calculeu la matriu de paràmetres S d'un inversor que opera a f = 1 GHz i basat en una
línia de transmissió λ/4 d'impedància característica Z1 = 50 Ω, acabada amb ZL = Z0 en
dos casos:

1) Z0 = 50 Ω

2) Z0 = 75 Ω

Solució

1) Usant l'expressió 3.66 per al cas particular Z0 = Z1 obtenim γ:

3.69

Per tant, la matriu [S] es redueix a:

3.70

La figura 20 mostra l'esquema del problema calculat i el resultat de simulació de la matriu
de paràmetres S. Com s'hi aprecia, s'ha de complir que la longitud elèctrica sigui LE = d/
λ = 1/4, a la freqüència d'interès (1 GHz).
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Figura 20. Esquema de l'inversor de l'apartat 1) del problema i resultat de
simulació de la matriu S (resultats en mòdul/fase)

2) Fent els mateixos càlculs per a Z0 = 75 Ω i Z1 = 50 Ω, obtenim:

3.71

De manera que la matriu [S] es calcula com:

3.72

La figura 21 il·lustra el resultat de l'apartat 2.

Figura 21. Esquema de l'inversor de l'apartat 2 del problema i resultat de
simulació de la matriu S (resultats en mòdul/fase)

Els inversors són una part fonamental del disseny d'alguns filtres de microo-

nes, com es veurà posteriorment. A més de la implementació mitjançant trans-

formadors λ/4, n'hi ha d'altres basades en la combinació de línies de transmis-

sió amb elements reactius o mitjançant xarxes capacitives.
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La figura 22 mostra aquests casos per a inversors d'impedància i admitància.

Figura 22. Implementacions d'inversors d'impedància: a) mitjançant l'ús de línies de transmissió
i element reactiu inductiu o b) mitjançant l'ús d'una xarxa capacitiva. Implementacions
d'inversors d'admitància: c) mitjançant l'ús de línies de transmissió i element reactiu capacitiu o
d) mitjançant l'ús d'una xarxa capacitiva

Les equacions de disseny d'aquests inversors es corresponen amb el següent:

• Inversor d'impedància basat en línies de transmissió i inducció (figura

22a):

3.73

3.74

3.75

• Inversor d'impedància basat en xarxa capacitiva (figura 22b):

3.76

• Inversor d'admitància basat en línies de transmissió i capacitat (figura 22c):

3.77

3.78

3.79
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• Inversor d'admitància basat en xarxa capacitiva (figura 22d):

3.80

2.4. Interconnexions i tapers

En aquest subapartat s'introdueixen algunes interconnexions típiques en apli-

cacions de circuits de microones, a més del concepte de línies�de�transmissió

connectades�mitjançant�tapers.

En el règim de freqüències baixes o mitjanes les interconnexions entre dispo-

sitius o components d'un sistema electrònic s'aproximen com a punts (amb

dimensions nul·les), ja que λ és molt més gran que les dimensions reals de la

interconnexió real. En circuits de microones no es pot fer aquesta aproximació

perquè les dimensions de les interconnexions mateixes són de l'ordre de λ. Per

tant, es produiran efectes com desadaptació, retards temporals del senyal i des-

fasaments, a més de distorsions de senyal causades per les discontinuïtats geo-

mètriques del circuit en qüestió. En molts casos pràctics necessitem connectar

cables o guies amb circuits planars, les pistes metàl·liques dels quals presenten

diferents seccions que impliquen diferents impedàncies característiques.

En la figura 23 es mostren dos exemples d'aquest tema.

Un taper és una secció de línia de transmissió que permet connectar

dues seccions de línies de transmissió de manera contínua (no abrupta)

amb la finalitat d'adaptar-les.

La figura 24 mostra aquest concepte, a més d'un exemple de taper en tecnologia

microstrip.

Cal notar que la impedància del taper varia en funció de la posició (x), a causa

de la variació de les seves dimensions en funció de x. Si considerem la teoria de

petites reflexions podem aproximar el coeficient de reflexió en x = 0 segons:

3.81

Lectura recomanada

D.�M.�Pozar (2012). Microwa-
ve Engineering. John Wiley &
Sons.
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Figura 23. a) Transició entre línies de transmissió microstrip-microstrip. b) Transicions entre
coaxial-microstrip

Figura 24. a) Model de taper, amb impedància Z(x), entre una línia de transmissió i una càrrega.
b) Exemple d'interconnexió mitjançant taper de dues línies microstrip

Hi ha com a mínim tres tipus d'estructures simples de taper que produeixen

una bona adaptació en una amplada de banda considerable: el taper expo-

nencial, el taper triangular i el taper Klopfenstein. Atès que en els tres ca-

sos s'obtenen prestacions similars, a continuació considerarem les principals

equacions derivades del taper exponencial, a manera d'exemple. Així, la impe-

dància d'un taper exponencial s'expressa com:

3.82

D'acord amb la figura 24a, en general es vol que es compleixin simultàniament

les condicions:

3.83

De manera que la constant a queda determinada com:

3.84

Per tant, apliquem l'equació 3.81 i el coeficient de reflexió per a un taper ex-

ponencial resulta:

3.85

Per a il·lustrar aquest concepte, farem l'exemple de disseny del taper següent.
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Dissenyeu un taper exponencial per a adaptar una càrrega de ZL = 50 Ω a una línia de
transmissió de Z0 = 100 Ω. Considereu una longitud del taper de 50 mm. Representeu el
mòdul del coeficient de reflexió a l'entrada i compareu-lo amb el resultat de simulació
corresponent fins a una freqüència de 5 GHz.

Solució

Usant l'expressió del coeficient de reflexió que hem deduït i considerant l'expressió de la
constant de propagació en funció de la freqüència:

3.86

Si considerem les dades del problema, el mòdul del coeficient de reflexió és:

3.87

La figura 25 mostra l'esquema del taper exponencial per a adaptar la càrrega especificada
a la línia de transmissió. El resultat de simulació es compara amb el càlcul desenvolupat
en el problema.

Figura 25. Esquema del sistema d'adaptació del problema basat en un taper exponencial i comparació del resultat de simulació del
mòdul del coeficient de reflexió amb el càlcul desenvolupat en l'exemple
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3. Divisors de potència

Els divisors de potència, com el seu nom indica, són dispositius passius usats

per a dividir la potència, de manera que el senyal d'entrada es divideix en dos o

més senyals de sortida de potència menor. Per tant, es tracta de dispositius amb

tres o més ports. La figura 26 mostra un esquema de divisor de potència de tres

ports. En cas que no hi hagi pèrdues, les fraccions de potència compleixen:

3.88

Figura 26. Esquema d'un divisor de potència de tres ports

Un divisor�de�potència és un dispositiu recíproc, típicament de tres

accessos amb una matriu de dispersió (assumint el port 1 adaptat):

3.89

Si el divisor és simètric pel que fa al port 1, la matriu [S] se simplifica:

3.90

Si, a més, considerem que no hi ha pèrdues, es compleix:

3.91

En aquest apartat s'analitzen les topologies principals de divisors de potència.

En concret, tractarem les unions T, els divisors resistius i Wilkinson, i els cir-

culadors i duplexors. Es detallen les matrius de paràmetres S i les equacions

principals de disseny de cada tipus de divisor. Per a simplificar-ne els càlculs,

es consideren els divisors sense pèrdues en les línies i en les seves unions.
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3.1. Unions T. Divisors resistius

3.1.1. Unions T

Un divisor de potència basat en una unió T és un dispositiu de tres ports que

es pot implementar mitjançant la unió de línies de transmissió, tal com es

mostra en la figura 27. Típicament, s'implementen en tecnologia microstrip,

stripline o guies d'ones.

Figura 27. a) Divisor de potència basat en línies de transmissió (unió T) sense pèrdues. b)
Implementació en tecnologia microstrip

La condició d'adaptació per al divisor de potència a la línia d'entrada és:

3.92

Com veurem en l'exemple següent, els valors de les impedàncies Z1 i Z2 per-

meten aconseguir diversos intervals de fraccions de potència a la sortida.
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Un divisor de potència basat en una unió T sense pèrdues presenta una impedància Z0 =
30 Ω al port d'entrada. Calculeu el valor de les impedàncies dels ports de sortida, Z1 i Z2

per a aconseguir ràtios de divisió de potència a la sortida de:

1) 1:1

2) 3:1

Solució

Considerant que la tensió en la unió és VT, la potència d'entrada és:

3.93

1) L'obtenció d'una ràtio 1:1 en les potències a la sortida implica que P2 = P3:

3.94

3.95

Per tant:

3.96

2) L'obtenció d'una ràtio 3:1 en les potències a la sortida implica que P2 = 3P3:

3.97

3.98

Per tant:

3.99

3.100

3.1.2. Divisors resistius

L'avantatge principal de les unions T mitjançant línies de transmissió són les

baixes pèrdues (idealment nul·les). No obstant això, una topologia de divisor

de potència com la mostrada en la figura 27 no permet una adaptació simul-

tània als tres ports. Aquest fet es pot resoldre amb la inserció d'elements amb

pèrdues, com ara resistències discretes. Així mateix, els divisors resistius pre-

senten l'avantatge addicional que les seves prestacions són vàlides indepen-

dentment de la freqüència.

La figura 28 mostra un divisor resistiu simètric.
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Figura 28. Divisor de potència resistiu simètric de tres ports

Considerant que tots els ports estan terminats amb una impedància caracte-

rística Z0, podem calcular les impedàncies involucrades en el divisor:

3.101

3.102

Per tant, veiem que l'entrada està adaptada. Atès que la xarxa és simètrica,

noteu que:

3.103

Per a calcular la resta de paràmetres S, considerem les relacions entre tensions

definides en la figura 28. Així, en el centre de la unió:

3.104

D'altra banda, les tensions de sortida es determinen com:

3.105

Si a més tenim en compte que la xarxa és recíproca, tenim:

3.106

De manera que la matriu de dispersió del divisor resulta:

3.107

Noteu que la potència als ports de sortida es dóna com:
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3.108

3.109

Per tant, el valor de les potències a les sortides del divisor (ports 2 i 3) és 6 dB

més baix que la potència d'entrada. El balanç de potències indica que la meitat

de la potència subministrada es dissipa en les resistències.

La figura 29 il·lustra un model comercial de divisor de potència resistiu, el seu

model equivalent i la resposta en freqüència.

Figura 29. Divisor de potència resistiu comercial. a) Model Marki
PD-0010. b) Model elèctric equivalent. c) Resposta en freqüència
(pèrdues d'inserció)

Els divisors resistius no necessàriament han de ser simètrics. A continuació

n'analitzarem un exemple.

Calculeu la matriu de paràmetres S del divisor de potència resistiu de la figura 30.



CC-BY-SA • PID_00193542 39 Circuits passius de microones

Figura 30. Divisor de potència resistiu no simètric de tres ports

Solució

La impedància en l'entrada del divisor (en la unió) és determinada per:

3.110

D'altra banda, si avaluem les impedàncies d'entrada vistes des del terminal 2 i 3 del divisor
de potència:

3.111

De manera que:

3.112

Per a calcular els termes no diagonals de la matriu, considerem el circuit equivalent que
resulta de la figura 30, considerant els ports corresponents adaptats. Així:

3.113

3.114

De la mateixa manera:

3.115

En el cas del càlcul de S32, el port 2 no està adaptat, i la tensió que s'ha de considerar
en aquest port és:

3.116

A partir del circuit equivalent:

3.117

De manera que:
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3.118

De la mateixa manera:

3.119

De manera que la matriu de paràmetres S resulta:

3.120

3.2. Divisor Wilkinson

Els divisors vistos fins ara presenten el desavantatge que els accessos de sortida

(2 i 3) no estan aïllats, ja que:

3.121

Així mateix, la simetria en la divisió de potència es destrueix en cas que els

accessos 2 i 3 es carreguin asimètricament, és a dir:

3.122

El divisor de potència Wilkinson resol aquests dos inconvenients.

Un divisor�de�potència�Wilkinson presenta una matriu de dispersió:

3.123

Amb les fraccions de potència:

3.124

El repartiment de potència als ports 2 i 3 és simètric, independentment

de com estiguin carregats els ports i correspon a 3 dB menys que la

potència d'entrada.

La figura 31 mostra el circuit equivalent d'aquest divisor.
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Figura 31. Divisor de potència Wilkinson. a) Model equivalent. b) Model comercial Aeroflex
PD0204-S2

De l'anàlisi detallada d'aquest circuit obtenim la matriu de paràmetres S se-

güent:

3.125

A continuació mostrem un exemple de disseny i simulació d'un divisor Wilkin-

son.

Dissenyeu un divisor de potència Wilkinson per a obtenir fraccions de potència simètri-
ques (S21 = S31) per a un sistema d'impedàncies de 50 Ω a una freqüència d'1 GHz, amb
una amplada de banda de 500 MHz.

Solució

A partir de la figura 31 sabem que les línies de transmissió de λ/4 han de tenir una im-
pedància característica:

3.126

A més, la resistència en paral·lel que connecta totes dues línies es calcula mitjançant:

3.127

A partir d'aquests valors es poden calcular les dimensions de les línies de transmissió amb
les tècniques estudiades en el mòdul "Línies de transmissió". En aquest cas mostrem el
resultat obtingut amb l'eina de disseny inclosa en el simulador ADS (figura 32).

Lectura recomanada

D.�M.�Pozar (2012). Microwa-
ve Engineering. John Wiley &
Sons.
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Figura 32. a) Divisor de potència Wilkinson dissenyat. b) Resultat de la simulació dels
paràmetres S11, S21 i S32

A partir dels resultats de simulació observem el següent:

• El port d'entrada (port 1) està ben adaptat, ja que a 1 GHz el valor de S11 és inferior
a –40 dB.

• La divisió de potència es fa correctament. En efecte, observem un valor de S21 de –
3 dB. La simulació del paràmetre S31 és idèntica, ja que S21 = S31, per la qual cosa la
divisió de potència és simètrica als ports de sortida (ports 2 i 3).

• El divisor té uns accessos de sortida aïllats correctament, ja que el valor de S32 és –
40 dB inferior a la freqüència d'interès. La simulació del paràmetre S23 és idèntica,
ja que S32 = S23.
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3.3. Circuladors. Duplexors

Un circulador és una xarxa de tres accessos sense pèrdues i no recíproca,

amb una matriu de dispersió que s'expressa com:

• Circulador que opera en sentit horari:

3.128

• Circulador que opera en sentit antihorari:

3.129

La propietat fonamental d'aquests dispositius és que, en condicions

d'accessos adaptats, el senyal injectat en un port només surt a través

d'un altre port, i el tercer es manté aïllat.

La figura 33 mostra els sentits de tots dos circuladors. La relació entre els sentits

es veu clarament en aplicar les equacions 3.128 i 3.129. Per exemple, en el

circulador de sentit horari, les ones normalitzades de tensió compleixen:

3.130

3.131

3.132

Figura 33. Tipus de circuladors. a) Sentit horari. b) Sentit antihorari. c) Model comercial DPV

Avalueu el comportament d'un circulador comercial CN-3000, les prestacions del qual es
mostren en la taula 4, a partir de la simulació dels seus paràmetres S.

Taula 4. Paràmetres del circulador considerat

Frequency (GHz) IL (dB) VSWR Isolation

2,0-4,0 0,6 1,35:1 17 dB
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Solució

La figura 34 mostra el resultat obtingut.

Figura 34. a) Esquema del circulador especificat. b) Resultat de la simulació dels paràmetres S21 i S31

Com podem observar, el paràmetre S21 reflecteix el senyal injectat del port 1 al port 2,
mentre que S31 (que idealment seria nul) presenta el nivell d'aïllament especificat (entre
el port 1 i 3). S'obtenen simulacions anàlogues per a la transmissió port 2-3 (S32) i port
3-1 (S13), i també els aïllaments entre ports 2-1 (S12) i ports 3-2 (S23).

Una de les possibles aplicacions dels circuladors és implementar un duplexor

d'antena. Aquesta aplicació consisteix a aïllar l'etapa transmissora de l'etapa

receptora en un sistema transceptor de radiocomunicació, a fi que totes dues

etapes puguin compartir la mateixa antena (figura 35a). En efecte, la transmis-

sió es produeix entre ports 1-2, mentre que el senyal rebut s'injecta dels ports

2-3. Així mateix, podem usar un circulador com un aïllador (figura 35b), ja

que permet que el generador no rebi reflexions, és a dir, el circuit permet el

pas de senyals entre ports 1-2, però no en sentit contrari. Així, si considerem

el circuit com una xarxa de dos accessos, la matriu de dispersió equivalent és:

3.133

Figura 35. a) Esquema d'un duplexor d'antena. b) Aïllador
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4. Acobladors direccionals

Els acobladors direccionals són circuits passius de microones la finalitat dels

quals és combinar la potència entre dos o més ports en un port de sortida. Per

tant, són dispositius de tres o més ports. La figura 36 mostra una simplificació

de tres ports, encara que, en general, els acobladors direccionals en solen tenir

quatre.

Figura 36. Esquema d'un acoblador direccional de tres
ports

En aquest apartat veurem les topologies principals d'acobladors direccionals

i unions híbrides, a més de les implicacions de les línies de transmissió aco-

blades.

Considerem un acoblador direccional a una xarxa de quatre accessos,

adaptada en tots els ports i recíproca amb dos parells d'accessos desaco-

blats que presentin les matrius de dispersió següents:

• Acoblador direccional simètric:

3.134

• Acoblador direccional antisimètric:

3.135

essent:

3.136
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Noteu que en el cas simètric, els termes amb amplitud β presenten una fase

idèntica, mentre que en el cas antisimètric hi ha un desfasament de 180°. Així

mateix, noteu que totes dues diagonals de les matrius es corresponen amb la

condició d'adaptació:

3.137

I amb la condició de desacoblamnet entre els parells de ports 1-4 i 2-3:

3.138

Aquesta notació ens permet introduir l'esquema d'un acoblador direccional

(figura 37). Noteu que la potència acoblada, és a dir, la transmesa entre els

ports input i coupled equival a:

3.139

D'altra banda, la potència directament transmesa entre els ports input i through

(o port directe) és determinada per:

3.140

Finalment, sabem que els parells de ports input-isolated i el through-coupled es-

tan desacoblats. De fet, en un acoblador direccional ideal no es lliura potència

al port isolated.

Figura 37. Esquema d'un acoblador direccional. Definició de ports i convenció de fluxos de
potència

Els paràmetres típics que defineixen un acoblador direccional són:

• Acoblament: mesura la ràtio de potència d'entrada acoblada en el port

coupled:

3.141

• Directivitat: mesura la capacitat de discriminar entre ones incidents i re-

flectides en el port coupled. Es defineix com la ràtio:

3.142

• Aïllament: mesura l'aïllament entre l'entrada i el port isolated:
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3.143

• Pèrdues� d'inserció: mesura la potència lliurada de l'entrada al port

through:

3.144

Noteu que les expressions anteriors satisfan la relació:

3.145

Vegem un exemple d'aplicació d'aquests paràmetres.

Considereu un acoblador direccional caracteritzat per la seva matriu de dispersió:

3.146

Tenint en compte que els ports acaben en càrregues adaptades, calculeu:

1) Acoblament, directivitat, aïllament, pèrdues d'inserció i pèrdues de retorn al port
d'entrada.

2) Suposant una potència d'entrada d'1 W, calculeu les potències de sortida a la resta de
ports.

Solució

1) Apliquem les definicions vistes anteriorment i obtenim un acoblament de:

3.147

La directivitat resulta:

3.148

L'aïllament resultant és:

3.149

Les pèrdues d'inserció i retorn calculades equivalen a:

3.150

3.151

2) Una vegada obtingudes les prestacions de l'acoblador direccional, podem calcular les
potències als diferents ports, sabent la potència del port d'entrada. Típicament, les po-
tències es calculen en dBm; per tant:

3.152
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De la definició de pèrdues d'inserció podem calcular la potència al port through:

3.153

A partir de la definició d'acoblament determinem la potència al port coupled:

3.154

Finalment, a partir de la directivitat calculem la potència al port isolated:

3.155

Els acobladors direccionals permeten monitorar mesures de potència i aïllar,

separar o combinar senyals de microones. La figura 38 mostra un acoblador

direccional comercial i el funcionament intern quan s'avalua la reflexió d'un

dispositiu.

Figura 38. a) Acoblador direccional comercial Agilent 776D. b) Esquema de funcionament

4.1. Híbrids

En termes generals, els acobladors direccionals presenten una divisió de po-

tència arbitrària entre ports. Les unions híbrides són casos particulars que tí-

picament presenten divisions de potència idèntiques entre ports.

Un acoblador�híbrid és un acoblador direccional el factor d'acoblament

del qual és de 3 dB. Això implica:

3.156

Hi ha dos tipus d'híbrids en funció del desfasament existent entre els seus

ports:

• Híbrid�en�quadratura�(90°): implica un desfasament de 90° entre els ports

through i isolated, considerant el port 1 com el d'entrada. La seva matriu

de dispersió és:
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3.157

• Híbrid�de�180°: presenta un desfasament de 180° entre els dos ports de

sortida (2-3) si apliquem l'entrada al port 4 i aïllem el port 1. Si injectem la

potència d'entrada al port 1 i aïllem el 4, els ports 2-3 estan en fase. Noteu

que si s'usen com a combinadors, aplicant el senyal d'entrada als ports 2 i

3, obtindrem la suma de tots dos senyals al port 1 i la diferència al port 4.

3.158

L'acoblador híbrid en quadratura es pot implementar amb la topologia branch-

line il·lustrada en la figura 39. Aquesta configuració s'implementa típicament

en tecnologia microstrip o stripline.

Figura 39. Híbrid de 90° branch-line

Vegem-ne un exemple de disseny.

Dissenyeu un híbrid en quadratura amb Z0 = 50 Ω per a una freqüència de fo = 3 GHz.
Considereu una εr = 10,2. Simuleu els paràmetres S d'aquest dispositiu per a un gruix de
substrat de 0,25 mm.

Solució

A partir de la topologia de l'híbrid en quadratura branch-line, sabem que les línies de
dimensions λ/4 presenten una impedància característica:

3.159

La longitud d'aquestes seccions es calcula com:

Lectura recomanada

Una anàlisi detallada de la
propagació de modes parells i
senars es detalla a:
D.�M.�Pozar (2012). Microwa-
ve Engineering. John Wiley &
Sons.
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3.160

La figura 40 mostra l'esquema amb el disseny fet i el resultat de la simulació dels parà-
metres S. Noteu que s'obté una divisió de potència de 3 dB als ports 2 i 3 (paràmetres S12

i S13). D'altra banda, s'observen bons nivells d'aïllament al port 4 (S14), a més de pèrdues
de retorn al port 1 (S11).

Figura 40. a) Híbrid en quadratura branch-line dissenyat. b) Resultat de la simulació dels paràmetres S11, S12, S13 i S14

Pel que fa als híbrids de 180°, hi ha diverses topologies de fabricació. Una de

les més típiques es coneix com a estructura�d'anell�1,5λ o rat-race (figura 41).

Aquesta topologia se sol fabricar amb línies microstrip o stripline, i el seu nom

deriva del fet que la longitud de circumferència de l'anell equival a 1,5λ a la

freqüència de disseny.

Figura 41. a) Híbrid en estructura d'anell o rat-race. b) Implementació microstrip d'Amitec

A continuació es mostra un exemple de disseny i una simulació del compor-

tament d'aquest híbrid.

Dissenyeu un híbrid de 180° rat-race en quadratura amb Z0 = 50 Ω per a una freqüència
de fo = 1 GHz. Considereu una εr = 10,2. Simuleu els paràmetres S d'aquest dispositiu per
a un gruix de substrat de 0,25 mm.

Solució

A partir de la topologia de l'híbrid en anell, sabem que les línies de dimensions λ/4 i 3λ/4
presenten una impedància característica:

Lectura recomanada

Una anàlisi detallada dels
modes de propagació es pot
consultar a:
D.�M.�Pozar (2012). Microwa-
ve Engineering. John Wiley &
Sons.
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3.161

La longitud d'aquestes seccions es calcula com:

3.162

3.163

De manera que la longitud de circumferència de l'anell és:

3.164

La figura 42 mostra l'esquema amb el disseny fet i el resultat de la simulació dels parà-
metres S. Noteu que s'obté una divisió de potència de 3 dB als ports 2 i 3 (paràmetres S12

i S13). D'altra banda, s'observa un nivell adequat de pèrdues de retorn al port 1 (S11).

Figura 42. a) Esquema de l'híbrid rat-race dissenyat. b) Resultat de la simulació dels paràmetres S11, S12, S13

Vegem alguns exemples d'aplicació dels híbrids de 180° a partir de la seva

matriu de dispersió. L'esquema de la figura 43 il·lustra un pont d'impedàncies.

Aquest circuit permet comprovar si una línia de transmissió presenta defectes,

és a dir, si la seva impedància característica no es correspon al seu valor teòric.

Per a això, carreguem el port 2 amb la impedància que s'ha de comprovar,

ZTEST, i el port 3 amb la impedància de referència, ZREF. El port 4 s'adapta i serà

el port de mesura.
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Figura 43. Pont d'impedàncies

Per tant:

3.165

Desenvolupem:

3.166

3.167

Per tant, a partir de la mesura al port 4 sabem si la impedància analitzada es

correspon a la de referència, ja que en aquest cas:

3.168

En cas que hi hagi una línia de transmissió amb defectes, al port 4 obtindríem

una mesura d'ona de tensió normalitzada de sortida amb valor diferent de 0.

Una altra aplicació dels híbrids és la de detector de fase. Considerem el circuit

de la figura 44, amb dues fonts d'entrada als ports 1 i 4, i els ports de sortida

terminats amb una càrrega adaptada.
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Figura 44. Detector de fase

Definim les ones de tensió normalitzades als ports 1 i 4:

3.169

3.170

Les ones de tensió normalitzades de sortida estaran determinades per:

3.171

Resolem l'equació anterior i obtenim:

3.172

3.173

Desenvolupem tots dos termes:

3.174

3.175

Noteu que:

3.176
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Cosa que equival a:

3.177

Per tant, aquesta mesura ofereix la diferència de fase entre els senyals injectats

als ports d'entrada.

4.2. Línies de transmissió acoblades

Dues línies de transmissió paral·leles experimenten un acoblament mutu,

capacitiu i inductiu. Aquest fet és molt comú en la majoria de circuits de mi-

croones comercials implementats en plaques de circuit imprès, ja que hi ha

una gran quantitat de conductors gravats en aquestes configuracions per a

minimitzar l'àrea dels dissenys. L'acoblament entre pistes a alta freqüència es

pot usar per a dissenyar estructures com ara filtres. No obstant això, també

pot constituir un efecte indesitjat d'interferència electromagnètica, que pot

degradar la qualitat dels senyals transmesos entre pistes.

Vegeu també

El disseny de filtres es tracta en
l'apartat "Filtres i ressonadors
de microones" d'aquest mòdul
didàctic.

La figura 45 il·lustra la configuració bàsica d'un sistema de tres conductors en

un substrat (dues línies de transmissió paral·leles i un pla de massa) i el seu

model elèctric equivalent. Aquest model equivalent mostra les capacitats de

les línies de transmissió i el pla de referència, C1, C2, mentre que la capacitat CM

es correspon amb la capacitat d'acoblament entre totes dues línies (capacitat

mútua). Per la seva banda, L1 i L2 constitueixen les autoinductàncies respecti-

ves dels conductors, mentre que LM es correspon amb la inductància mútua.

Tots els valors es defineixen per unitat de longitud.

Figura 45. Línies de transmissió acoblades i model de circuit equivalent

Si assumim el mode de propagació TEM i obviem la part d'acoblament induc-

tiu (que té un efecte poc important en relació amb l'acoblament capacitiu),

les característiques elèctriques de les línies de transmissió acoblades es poden

determinar mitjançant els elements capacitius. Per simplicitat, considerarem

línies de transmissió idèntiques, amb la qual cosa:

3.178

Vegeu també

La definició dels valors per uni-
tat de longitud es tracta en el
mòdul "Línies de transmissió"
d'aquest material didàctic.
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I la cel·la bàsica del model admet un circuit equivalent, amb pla de simetria

(figura 46):

Figura 46. Circuit equivalent simplificat de dues
línies de transmissió idèntiques acoblades

Aquest circuit dóna lloc a dues situacions, relacionades amb les excitacions de

les línies acoblades, o modes de propagació parell i senar.

1)�Mode�parell

En aquest cas, els corrents en les línies de transmissió són iguals en amplitud

i sentit. El camp elèctric presenta simetria parell respecte a l'eix entre les dues

línies i no hi ha flux de corrent entre els dos conductors (equival a tenir la

capacitat CM descarregada permanentment).

El circuit equivalent es mostra en la figura 47.

Figura 47. Excitació del mode parell en línies de transmissió acoblades. Model equivalent

La impedància característica en el mode de propagació parell resulta:

3.179

en què Vp és la velocitat de propagació o fase:

3.180

2)�Mode�senar
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En el cas d'excitació en mode senar, els corrents en les línies de transmissió són

iguals en amplitud, però presenten un sentit invers. El camp elèctric presenta

simetria senar respecte a l'eix entre les dues línies i s'obté una tensió nul·la

entre els dos conductors (equival a tenir un pla de massa en l'eix de simetria).

El circuit equivalent es mostra en la figura 48.

Figura 48. Excitació del mode senar en línies de transmissió acoblades. Model equivalent

La impedància característica en aquest mode és determinada per l'expressió:

3.181

En general tractarem les línies de transmissió acoblades, sotmeses a una ex-

citació arbitrària, mitjançant la superposició de les amplituds apropiades del

mode parell i senar. Els valors de disseny estaran relacionats amb les impedàn-

cies característiques de cadascuna de les línies, relatives a massa, a partir dels

valors de cada mode: Z0e i Z0o. Els valors d'aquestes magnituds estan relacio-

nats amb les dimensions i característiques del substrat emprat.

La figura 49 il·lustra dos gràfics per a calcular Z0e i Z0o en funció de les variables

geomètriques i elèctriques en tecnologia stripline i microstrip.
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Figura 49. Impedància característica normalitzada dels modes parell i senar per a línies de
transmissió simètriques. a) Tecnologia stripline. b) Tecnologia microstrip

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.

La implementació d'acobladors direccionals mitjançant línies de transmissió

acoblades es pot fer amb la topologia il·lustrada en la figura 50.

Figura 50. Acoblador direccional basat en una secció de línies de transmissió
acoblades

La impedància d'entrada al port 1 (input) es correspon amb:

3.182

en què els parells V1e, I1e i V1o, I1o són les tensions i els corrents dels modes

parell i senar, al port 1, respectivament. Si considerem un sistema en el qual

injectem el senyal d'entrada pel port 1, i la resta de ports es terminen amb

càrregues adaptades, les impedàncies d'entrada en mode parell i senar són el

resultat de:

3.183
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3.184

A continuació calculem les tensions i els corrents de tots dos modes, suposant

una tensió de font d'entrada 2V0 (amb impedància de font Z0):

3.185

3.186

3.187

3.188

Aplicant les equacions 3.185-3.188 a l'expressió 3.182, obtenim:

3.189

A continuació assumirem l'equació següent com a condició d'adaptació i en

comprovarem la validesa. Considerem:

3.190

Aplicant aquesta condició a les equacions 3.183-3.184:

3.191

3.192

Noteu que:

3.193

Aplicant aquesta igualtat a l'expressió 3.189, observem que la condició

d'adaptació es compleix, ja que:

3.194
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Per tant:

3.195

Definim el coeficient d'acoblament, C, com:

3.196

Resolem les tensions als diferents ports i obtenim per als ports through, coupled

i isolated:

3.197

3.198

3.199

Noteu que en cas que considerem línies acoblades de longitud λ/4:

3.200

I per tant:

3.201

3.202

En aquestes condicions hi ha un desfasament de 90° entre totes dues sortides,

amb la qual cosa l'acoblador es pot usar com a híbrid en quadratura. Quant

a les equacions de disseny dels acobladors descrits, en funció dels paràmetres

d'interès i assumint la condició d'adaptació 3.190, deduïm les expressions:

3.203

3.204

A continuació posarem un exemple de disseny d'aquest tipus d'acobladors di-

reccionals basats en línies de transmissió acoblades.

Dissenyeu un acoblador direccional de 20 dB amb línies de transmissió acoblades stripline.
Considereu una separació de plans de massa de b = 0,16 cm, una constant dielèctrica εr =
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2,5 i una impedància característica Z0 = 75 Ω. Feu el disseny mitjançant línies de longitud
λ/4 a una freqüència d'operació fo = 3 GHz.

Solució

De les especificacions, el coeficient d'acoblament és determinat per:

3.205

Aquesta especificació ens determina les impedàncies dels modes parell i senar, segons les
equacions de disseny:

3.206

3.207

Per a obtenir les dimensions geomètriques del disseny podem usar la gràfica corresponent
a la figura 49a. Per a això, hem de calcular les magnituds:

3.208

3.209

D'aquestes coordenades, obtenim una ràtio entre la separació de línies de transmissió, S,
i la separació entre plans de massa, b:

3.210

I un quocient entre l'amplada de les pistes, W, i b:

3.211

Com que coneixem la separació entre plans de massa, determinem:

3.212

3.213

Mentre que la longitud de les dues línies acoblades és:

3.214

Aquestes dimensions s'han comprovat mitjançant un calculador de línies de transmissió,
com s'il·lustra en la figura 51.
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Figura 51. Paràmetres de disseny del problema obtinguts amb el calculador de línies de
transmissió Agilent LineCalc

L'esquema generat a partir dels càlculs de disseny i els resultats de la simulació s'il·lustren
a continuació (figura 52).

Figura 52. a) Esquema de l'acoblador direccional de 20 dB dissenyat. b) Resultats de la simulació dels paràmetres S11, S12, S13 i S14

En primer lloc comprovem que l'acoblament (extret a partir del mòdul de S13) és, efecti-
vament, de 20 dB. A més, en fer una simulació ideal, les pèrdues d'inserció S12 són de 0 dB
(ja que no considerem pèrdues). Quant als valors de pèrdues de retorn (S11) i aïllament
(S14) els valors obtinguts són ideals (en mesura, aquests valors es degraden de l'ordre de
20-30 dB). No obstant això, es demostra que el disseny és correcte i s'ajusta a les especi-
ficacions.
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5. Filtres i ressonadors de microones

En aquest apartat abordarem els filtres de microones, des de la seva definició

fins a les principals topologies d'implementació per a generar diverses respos-

tes en freqüència. Per a això, començarem considerant els ressonadors de mi-

croones i l'anàlisi d'estructures periòdiques. Posteriorment considerarem les

principals tècniques de disseny i implementació de filtres, a més de l'aplicació

de taules i transformacions en freqüència. Finalment, desenvoluparem exem-

ples per a cadascuna de les topologies de filtres estudiades.

Un filtre�de�microones és una xarxa biport que s'usa per a controlar la

resposta en freqüència d'un sistema de microones.

Aquesta resposta en freqüència consta de tres zones:

• Banda�de�pas: interval de freqüències de baixa atenuació, en el qual el

senyal es propaga.

• Banda�de�rebuig: interval de freqüències d'alta atenuació, en el qual el

senyal es filtra (no es permet propagació).

• Banda�de�transició: banda de freqüències que enllaça la banda de pas i de

rebuig. Aquesta banda determina el grau de selectivitat del filtre.

Segons aquestes definicions, hi ha quatre tipus de respostes en freqüència bà-

siques:

• Filtres passabaix

• Filtres passaalt

• Filtres passabanda

• Filtres de rebuig de banda

La figura 53 mostra la resposta en freqüència típica d'un filtre passabaix. Com

veurem, les tècniques convencionals de disseny parteixen d'un filtre prototip

passabaix normalitzat i generen el tipus de resposta desitjada mitjançant una

sèrie de transformacions en freqüència.
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Figura 53. Resposta en freqüència d'un filtre passabaix
(magnitud)

5.1. Ressonadors

Els ressonadors de microones s'implementen típicament mitjançant elements

distribuïts. No obstant això, a freqüències properes a la ressonància, aquests

ressonadors es poden modelitzar com els ressonadors discrets de la teoria de

circuits, és a dir, usant circuits RLC en sèrie o paral·lel. En aquest punt recor-

darem les característiques principals dels circuits RLC i veurem les implemen-

tacions mitjançant línies de transmissió.

5.1.1. Circuit ressonant RLC en sèrie

El circuit ressonant RLC en sèrie s'il·lustra en la figura 54.

Figura 54. Circuit RLC en sèrie

La impedància d'entrada del circuit i la potència lliurada al ressonador

s'expressen com:

3.215

3.216

El comportament en freqüència de la impedància d'entrada es caracteritza per

un decreixement abrupte d'aquesta (ressonància). Analitzem el circuit i deter-

minem la freqüència de ressonància com:
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3.217

El factor de qualitat del ressonador, o factor de qualitat unloaded, es determina

com:

3.218

Factor de qualitat genèric

El factor de qualitat genèric d'un ressonador és una mesura de les pèrdues del circuit,
típicament degudes a pèrdues del conductor, pèrdues del dielèctric o radiació. La definició
del factor de qualitat genèric és:

3.219

en què el numerador conté l'energia mitjana emmagatzemada (suma de l'energia mag-
nètica mitjana emmagatzemada, Em, i l'energia elèctrica mitjana emmagatzemada, Ee), i
el denominador representa les pèrdues d'energia per unitat de temps, Ploss. Atès que el
ressonador està connectat a una xarxa addicional (amb les seves pròpies pèrdues asso-
ciades), es distingeix el factor de qualitat unloaded, Q0, per a fer referència solament a
les característiques del ressonador mateix, mentre que hi ha un segon factor de qualitat
extern, associat al circuit acoblat al ressonador, definit com a Qe. Per tant, el factor de
qualitat genèric o loaded s'expressa com:

3.220

A continuació considerarem la impedància d'entrada en les proximitats de la

freqüència de ressonància, és a dir:

3.221

Amb ∆ω que tendeix a 0. En aquest cas, desenvolupem l'equació 3.215 i podem

aproximar la impedància d'entrada amb l'expressió:

3.222

Aquesta expressió és útil, com veurem més endavant, per a identificar els parà-

metres dels ressonadors de línies de transmissió. Finalment, el factor de quali-

tat es relaciona de manera inversament proporcional amb l'amplada de banda

del ressonador:

3.223
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5.1.2. Circuit ressonant RLC en paral·lel

L'estructura del circuit ressonant RLC en paral·lel es mostra en la figura 55. En

aquest cas, la resposta en freqüència de la impedància d'entrada presenta un

increment significatiu a la freqüència de ressonància.

Figura 55. Circuit RLC en paral·lel

Calculant els mateixos paràmetres que en el circuit en sèrie, obtenim en aquest

cas una impedància d'entrada:

3.224

La potència d'entrada s'expressa com:

3.225

La freqüència de ressonància coincideix amb el cas del circuit RLC en sèrie:

3.226

El factor de qualitat del ressonador és:

3.227

En aquest cas, en considerar una freqüència propera a la de ressonància, la

impedància d'entrada s'expressa com:

3.228

Finalment, l'amplada de banda del ressonador és:

3.229
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5.1.3. Ressonadors de línies de transmissió

A continuació abordarem diverses configuracions de línies de transmissió i

terminacions que es comporten com a ressonadors. Cal notar que si volem

calcular el factor de qualitat d'aquests ressonadors hem de considerar línies de

transmissió amb pèrdues. Recordem que la impedància d'entrada d'una línia

de transmissió amb pèrdues s'expressa com:

3.230

La constant de propagació és γ, la constant d'atenuació α i la constant de pro-

pagació β:

3.231

Considerem una línia de transmissió de longitud λ/2 curtcircuitada (figura 56).

En aquest cas, la impedància d'entrada és:

3.232

Considerem unes pèrdues baixes, una línia TEM i una freqüència propera a la

freqüència de ressonància:

3.233

Es pot simplificar la impedància d'entrada en l'expressió:

3.234

Aquesta expressió presenta la forma:

3.235

Aquesta equació s'ajusta a l'expressió derivada per als ressonadors RLC en sèrie

3.222, i els paràmetres equivalents són:

3.236

3.237

La capacitat equivalent s'obté a partir de la freqüència de ressonància, és a dir:

Vegeu també

En el mòdul "Línies de trans-
missió" es van derivar les prin-
cipals equacions de línies de
transmissió.
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3.238

En aquest cas, el factor de qualitat del ressonador es calcula com:

3.239

Acabem de veure que una línia λ/2 acabada en un curtcircuit actua com un

ressonador RLC en sèrie. A continuació analitzarem un ressonador que nor-

malment s'usa en circuits de microones, que consisteix en una línia λ/2 aca-

bada en un circuit obert i que presenta el comportament de ressonador RLC

en paral·lel. Totes dues estructures s'il·lustren en la figura 56.

Figura 56. a) Esquema d'un ressonador RLC en sèrie basat en una línia λ/2 curtcircuitada. b)
Ressonador RLC en paral·lel basat en una línia λ/2 acabada en un circuit obert

Considerem la impedància d'entrada:

3.240

En aquest cas, considerem una freqüència propera a la de ressonància:

3.241

Si comparem aquesta expressió amb la trobada en l'equació 3.228 podem iden-

tificar els paràmetres del ressonador RLC paral·lel segons:

3.242

3.243

La inductància equivalent s'obté a partir de la freqüència de ressonància, és

a dir:

3.244
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En aquest cas, el factor de qualitat del ressonador es calcula com:

3.245

Dissenyeu una línia de transmissió de longitud λ/2 de 50 Ω per a actuar com a ressonador
RLC en paral·lel (acabat en circuit obert) a una freqüència de 4 GHz. Considereu εr = 4
i α = 0,1 Np/m.

Solució

En primer lloc calculem la longitud del ressonador:

3.246

La constant de propagació és:

3.247

El factor de qualitat del ressonador (unloaded) és determinat per:

3.248

5.2. Disseny i implementació de filtres. Transformacions

El filtre ideal no existeix. No és possible aconseguir pèrdues d'inserció nul·les

en la banda de pas, una atenuació infinita en la banda de rebuig ni una banda

de transició totalment abrupta. En la pràctica, es desenvolupa una aproxima-

ció a la resposta en freqüència ideal, segons les especificacions del filtre. La

tècnica més usada actualment per a dissenyar filtres de microones és el mèto-

de�de�les�pèrdues�d'inserció. En aquest mètode, la resposta en freqüència del

filtre es caracteritza per la seva funció de transferència o bé per la seva pèrdua

d'inserció, és a dir, la relació de pèrdua de potència:

3.249

en què:

• Pinc és la potència disponible a la font;

• PL és la potència lliurada a la càrrega;

• Γ(ω) és el coeficient de reflexió vist des de la font.

Les pèrdues d'inserció en dB es defineixen com:

3.250
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El procés de disseny que segueix el mètode de pèrdues d'inserció es basa

en quatre etapes, enumerades a continuació:

1) Anàlisi d'especificacions del filtre

2) Disseny del filtre prototip passabaix

3) Escalat i conversió

4) Implementació

Per tant, partirem de les especificacions d'un filtre determinat. Posterior-

ment s'analitzarà el disseny del filtre prototip passabaix normalitzat en termes

d'impedància i freqüència. Això es farà independentment de la resposta en fre-

qüència del filtre objectiu, ja que simplifica els càlculs i el procés de disseny. A

continuació, el prototip passabaix s'escala a la freqüència d'interès i s'apliquen

les transformacions pertinents per a obtenir la resposta en freqüència desit-

jada. Aquest procés es du a terme amb components discrets i, finalment, es

reemplacen per elements distribuïts per a la implementació dels filtres a fre-

qüències de microones.

5.2.1. Anàlisi d'especificacions del filtre i disseny del filtre

prototip passabaix

Hi ha diversos tipus de resposta per a l'aproximació de respostes de filtres.

Revisarem dos tipus utilitzats comunament: els filtres Butterworth i els filtres

Chebyshev.

1)�Filtres�Butterworth

Es caracteritzen per presentar una resposta tan plana com sigui possible en la

banda de pas. No obstant això, no produeixen una transició tan abrupta, a

igualtat d'ordre, en relació amb altres tipus (per exemple, els Chebyshev). La

relació de pèrdua de potència en els filtres passabaix amb resposta Butterworth

s'expressa com:

3.251

en què N correspon a l'ordre del filtre i ωc a la freqüència de tall. Noteu que

per a freqüències altes:

3.252
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Per tant, la pèrdua d'inserció augmenta a raó de 20N dB/dec. Quant al proto-

tip passabaix, es construeix amb els circuits a escala mostrats en la figura 57.

Totes dues possibilitats són realitzables, segons si es comença per un element

paral·lel o un element sèrie.

Figura 57. Circuits a escala per a filtres passabaix prototip: a) element en paral·lel i b) element
en sèrie

Cal notar que els elements gi corresponen als paràmetres que descriuen

el filtre passabaix prototip, és a dir, normalitzat a una freqüència de tall

i font d'impedància de valor:

3.253

El significat d'aquests paràmetres es detalla a continuació:

•

•

•

En la pràctica aquests valors estan tabulats i s'obtenen en funció del tipus de

resposta i de l'ordre desitjat per al filtre. Per al cas de resposta màximament pla-

na (Butterworth), la taula 5 recull aquests valors. Així mateix, en el desenvo-

lupament dels dissenys se sol treballar amb especificacions d'atenuació. Amb
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vista a facilitar-ne el disseny, hi ha gràfiques d'atenuació que permeten deter-

minar l'ordre de filtre necessari que compleixi amb les especificacions reque-

rides.

La figura 58 mostra les corbes d'atenuació pel que fa a la freqüència norma-

litzada per a resposta màximament plana. Cal destacar que sempre haurem

d'escollir un ordre que compleixi el pitjor cas d'atenuació, en cas que tinguem

diverses especificacions a diferents freqüències.

Taula 5. Paràmetres per al disseny de filtre prototip passabaix amb resposta Butterworth

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.

Figura 58. Atenuació pel que fa a la freqüència normalitzada per a filtre prototip passabaix amb
resposta Butterworth

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.

2)�Filtres�Chebyshev

Les respostes de tipus Chebyshev presenten una banda de transició més abrup-

ta que els filtres Butterworth (a igualtat d'ordre), encara que la banda de pas

presenta un cert nivell d'arrissament. La relació de pèrdua de potència en els

filtres passabaix amb resposta Chebyshev s'expressa com:
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3.254

en què TN(ω) es correspon amb el polinomi de Chebyshev d'ordre N.

L'amplitud de l'arrissament es calcula com:

3.255

A continuació es mostren les taules de paràmetres de disseny dels circuits es-

cala prototip passabaix (taules 6 i 7) i les corbes d'atenuació en relació amb

la freqüència normalitzada per a les respostes Chebyshev d'arrissament igual

a 0,5 dB i 3 dB (figura 59).

Taula 6. Paràmetres per al disseny de filtre prototip passabaix amb resposta Chebyshev per a un
arrissament de 0,5 dB

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.

Taula 7. Paràmetres per al disseny de filtre prototip passabaix amb resposta Chebyshev per a un
arrissament de 3 dB

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.
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Figura 59. Atenuació pel que fa a la freqüència normalitzada per a filtre prototip passabaix amb
resposta Chebyshev per a un arrissament de a) 0,5 dB i de b) 3 dB

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.

5.2.2. Escalat i conversió

Una vegada analitzades les principals respostes de filtre prototip passabaix,

considerarem les transformacions que permeten utilitzar els paràmetres tabu-

lats corresponents als filtres normalitzats amb la finalitat de sintetitzar un fil-

tre qualsevol.
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Escalat d'impedància

Si la impedància de la font és RS = R0 ≠ 1, els elements del filtre prototip pas-

sabaix es modifiquen segons:

3.256

3.257

3.258

3.259

Escalat en freqüència

1)�Transformació�passabaix/passabaix

L'escalat en freqüència per a obtenir una resposta passabaix es genera mitjan-

çant la transformació:

3.260

Per a escalar la freqüència de tall del filtre passabaix al seu valor ωC ≠ 1, els

elements s'escalen de la manera següent:

3.261

3.262

Cal notar que en aquest escalat en freqüència, i també en els que veurem a

continuació, no s'inclou l'escalat en impedància (equacions 3.256 - 3.259), el

qual s'hauria de fer addicionalment.

2)�Transformació�passabaix/passaalt

L'escalat en freqüència per a obtenir una resposta passaalt es genera mitjançant

la transformació:

3.263

En aquest cas, els elements inductius i capacitius es transformen així:

3.264
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3.265

3)�Transformació�passabaix/passabanda

La transformació d'escalat en freqüència per a aconseguir una resposta passa-

banda es genera mitjançant la transformació:

3.266

en què ∆ és l'amplada de banda fraccional de la banda de pas:

3.267

I ω0 es correspon amb la freqüència central de la banda de pas:

3.268

En aquest cas les inductàncies es transformen en un circuit LC en sèrie amb:

3.269

3.270

Per la seva banda, les capacitats es transformen en circuits LC en paral·lel amb:

3.271

3.272

4)�Transformació�passabaix/rebuig�de�banda

La transformació d'escalat en freqüència per a aconseguir una resposta de re-

buig de banda es genera mitjançant la transformació:

3.273

En aquest cas, les inductàncies es transformen en circuits LC en paral·lel amb:

3.274
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3.275

Finalment, les capacitats es transformen en circuits LC en sèrie amb:

3.276

3.277

La taula 8 sintetitza totes les transformacions en freqüència estudiades.

Taula 8. Transformacions freqüencials de prototip passabaix a qualsevol tipus de resposta en
freqüència

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.

A continuació utilitzarem el procés explicat per a dissenyar un filtre amb ele-

ments discrets a partir d'unes especificacions. Calcularem el corresponent fil-

tre prototip passabaix i, finalment, farem el procés d'escalat i conversió cor-

responent.

Dissenyeu un filtre passabanda màximament pla, amb les especificacions següents:

• Freqüència central de 2 GHz
• Amplada de banda fraccional del 5%
• Impedància R0 = 50 Ω
• Ordre N = 3.

Solució

Sabem que es tracta d'un filtre de tipus Butterworth d'ordre N = 3. Per tant, de la taula 5
extraiem els paràmetres del prototip passabaix normalitzat:

3.278
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Atès que volem obtenir una resposta en freqüència de tipus passabanda, haurem de con-
siderar les equacions 3.269-3.272, combinades amb les equacions d'escalat en impedàn-
cia 3.256-3.259. Per tant:

3.279

3.280

3.281

3.282

3.283

3.284

3.285

3.286

La figura 60 mostra el filtre passabanda dissenyat i la seva resposta en freqüència que
s'ajusta a les especificacions de l'enunciat.

Figura 60. Resultat del filtre passabanda dissenyat en el problema

5.2.3. Implementació de filtres de microones

Sabem que, a freqüències de microones, no podem construir filtres amb ele-

ments discrets perquè:



CC-BY-SA • PID_00193542 78 Circuits passius de microones

• és difícil fabricar components (inductàncies i capacitats) amb els valors

necessaris per a les freqüències de microones; i

• a aquestes freqüències no es poden menysprear les distàncies entre com-

ponents.

A continuació estudiarem la conversió d'inductàncies i capacitats a elements

distribuïts (típicament stubs). En primer lloc, recordem que la impedància

d'entrada d'una línia de transmissió acabada en curtcircuit i en circuit obert

s'expressa, respectivament, com:

3.287

3.288

Aquestes expressions s'assemblen a la impedància d'una inductància i una

capacitat, respectivament. Per conveniència, hi introduïm la transformació

següent, que consisteix a mapar la freqüència del pla ω al pla Ω, segons:

3.289

Per tant, el valor de la impedància característica es pren de la manera següent

per a les línies de transmissió considerades (acabades en curtcircuit i circuit

obert):

3.290

3.291

Finalment, noteu que la freqüència unitat al pla Ω s'obté per a una longitud

de línia λ/8, en què λ és la longitud d'ona a ωC = 1:

3.292

El conjunt d'aquestes transformacions es coneix com a transformacions�de

Richard i permet substituir una inductància o una capacitat per una secció

de línia de transmissió adequada. La figura 61 esquematitza aquestes transfor-

macions.

Vegeu també

La impedància d'entrades de
línies de transmissió es tracta
amb detall en el mòdul "Línies
de transmissió" d'aquest mate-
rial didàctic.
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Figura 61. Transformacions de Richard. a) Una inductància es
converteix en un stub curtcircuitat. b) Una capacitat es converteix
en un stub en circuit obert

Per a acabar aquest apartat, definim les transformacions�de�Kuroda. Aques-

tes transformacions s'introdueixen per a aconseguir més flexibilitat a l'hora

d'implementar els filtres de microones. Els objectius bàsics de les transforma-

cions de Kuroda són:

• Separar stubs

• Transformar stubs en sèrie en paral·lel i viceversa

• Modificar impedàncies característiques

La figura 62 mostra les identitats de Kuroda. Cada caixa correspon a una línia

de transmissió amb la impedància característica mostrada i longitud λ/8 a fre-

qüència ωC. Per a totes es defineix la relació:

3.293
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Figura 62. Identitats de Kuroda

Font: extret de D. M. Pozar (2012). Microwave Engineering. John Wiley & Sons.

Per a acabar aquest subapartat, farem un exemple amb tots els passos de dis-

seny per a un filtre de microones, incloent-hi la implementació.

Dissenyeu un filtre passabaix per a fabricar en línia microstrip amb les especificacions
següents:

• Freqüència de tall: fC = 3 GHz
• Ordre: N = 3
• Impedància d'entrada: R0 = 50 Ω
• Arrissament = 3 dB

Solució

En aquest cas es tracta d'un filtre de tipus Chebyshevh d'ordre N = 3. Per tant, usem la
taula 6 i extraiem els paràmetres del prototip passabaix normalitzat:

3.294

En la figura 63 es mostra el filtre normalitzat amb elements discrets i la seva transformació
aplicant-hi les transformacions de Richard.
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Figura 63. Filtre implementat amb elements discrets i conversió a elements distribuïts
mitjançant les transformacions de Richard

Atesa la dificultat de fer stubs en sèrie mitjançant línia microstrip, usarem les identitats
de Kuroda per a transformar-los en stubs en paral·lel. És per això que cal afegir elements
unitaris als extrems del filtre. Això no distorsiona la mesura, ja que hi ha adaptació. La
figura 64 mostra aquest fet. El valor aplicat en la transformació es calcula com:

3.295

Finalment, la figura 65 il·lustra el resultat d'aplicar la segona transformació de Kuroda i
l'escalat d'impedància i freqüència, a més de la resposta en freqüència obtinguda.

Figura 64. Extensió del circuit anterior mitjançant elements unitaris als extrems
del filtre per a aplicar-hi les identitats de Kuroda
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Figura 65. Implementació final del filtre passabaix dissenyat i simulació de la seva resposta en freqüència

Noteu que la resposta en freqüència s'ajusta a les especificacions i que hi apareixen bandes
espúries. Aquest fet és la conseqüència de la periodicitat intrínseca que apareix en les
impedàncies dels elements distribuïts.

5.3. Filtres passabaix stepped-impedance

És possible generar respostes en freqüència passabaix amb l'ús d'etapes basa-

des en seccions de línia de transmissió alternatives d'alta i baixa impedància

característica. El seu disseny és relativament senzill i es basen en el principi

següent: es pot demostrar, a partir del càlcul amb paràmetres Z, que una secció

de línia de transmissió de longitud l, impedància característica Z0 i constant

de propagació β admet el circuit equivalent que presenta la figura 66.

Figura 66. Circuit equivalent d'una línia de
transmissió
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en què:

3.296

3.297

Considerant el cas de seccions de línia curtes i impedància característica alta

i baixa, respectivament:

3.298

3.299

Per tant, tal com mostra la figura 67, podem emular inductàncies mitjançant

seccions de línia d'alta impedància característica, mentre que el comporta-

ment capacitiu es pot emular amb seccions de baixa impedància característica.

Figura 67. Circuits equivalents per a seccions de línies de transmissió curtes
d'alta i baixa impedància característica

En la pràctica, les equacions de disseny del filtre estan determinades per les

relacions de les dimensions longitudinals de les seccions emprades i els seus

paràmetres elèctrics, és a dir:

3.300

3.301

en què:

• Zh i Zl són les impedàncies característiques de les seccions d'alta i baixa

impedància;

• R0 és la impedància del filtre, i

• L i C són els valors normalitzats del filtre prototip passabaix.

És important destacar que el valor de la constant de propagació, β, s'ha

d'avaluar a la freqüència de tall del filtre, ωC. Finalment, no hem d'oblidar que

en aquesta metodologia de disseny s'han suposat seccions de línia de trans-
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missió curtes. En la pràctica, perquè l'aproximació que hem tingut en compte

sigui vàlida i la resposta del filtre dissenyat sigui operativa, hem de comprovar

que es verifica la condició de línies curtes, establerta com:

3.302

Vegem un exemple de disseny de filtre stepped-impedance.

Dissenyeu un filtre passabaix per a fabricar en línia microstrip amb les especificacions
següents:

• Freqüència de tall: fC = 3 GHz
• Atenuació = 20 dB @ 4,5 GHz
• Impedància seccions: Zh = 100 Ω; Zl = 10 Ω
• Impedància del filtre: R0 = 50 Ω
• Arrissament = 0,5 dB (Chebyshev)
• Substrat: FR4 amb gruix h = 1,53 mm; constant dielèctrica εr = 4,6 i tangent de pèrdues

tanD = 0,01

Solució

A partir de l'especificació d'atenuació podem extreure l'ordre del filtre mitjançant la figura
59. En efecte:

3.303

De la taula 6 extraiem els valors dels components utilitzats:

3.304

Les longituds de totes les seccions de línia estan determinades per:

3.305

3.306

3.307

3.308

3.309

En tots els casos es compleix la condició de secció de línia curta 3.302. Apliquem el
substrat especificat mitjançant el calculador d'impedàncies i obtenim el filtre següent, a
més de la seva resposta en freqüència (figura 68). En la figura 69 s'il·lustra el layout del
filtre implementat en tecnologia microstrip.
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Figura 68. Filtre stepped-impedance implementat i resposta en freqüència

Figura 69. Layout del filtre stepped-impedance
dissenyat. S'hi aprecien les etapes d'alta i baixa
impedància

5.4. Filtres passabanda de línies acoblades

Considerarem la realització de filtres passabanda mitjançant cel·les consistents

en línies de transmissió acoblades amb dos ports en circuit obert. La figura

70 il·lustra l'esquema d'una cel·la base en aquesta configuració i la seva imple-

mentació en tecnologia microstrip.
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Figura 70. Secció d'una línia paral·lela acoblada amb dos ports en circuit obert. Realització en
tecnologia microstrip

En primer lloc hem de tenir en compte el circuit equivalent de la cel·la ele-

mental (figura 71), en el qual l'acoblament es caracteritza per un inversor

d'impedància característica 1/J (equivalent a una línia de λ/4), amb:

3.310

3.311

Figura 71. Circuit equivalent de la cel·la elemental de la figura
70

Figura 70

Aquest tipus d'implementació
presenta una resposta pas-
sabanda. Z0e i Z0o correspo-
nen al mode parell i senar
d'impedància de línia, respecti-
vament

Recordem que Z0e i Z0o es corresponen amb els modes parell i senar

d'impedància de línia, respectivament. Un filtre genèric de N + 1 etapes té la

forma que es mostra en la figura 72. Aquesta estructura admet un circuit equi-

valent com el que es mostra en la figura 73.

Figura 72. Layout d'un filtre amb N + 1 línies de transmissió acoblades

Vegeu també

En el subapartat "Línies de
transmissió acoblades" del mò-
dul present es tracten els mo-
des parell i senar d'impedància
en línia.
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Figura 73. Circuit equivalent del filtre amb N + 1 línies de transmissió acoblades

A continuació es resumeixen les principals equacions de disseny:

3.312

3.313

3.314

en què els coeficients gi són els associats al filtre prototip passabaix correspo-

nent i ∆ constitueix l'amplada de banda fraccional.

És important ressenyar que aquestes expressions no depenen de la freqüència

central del filtre passabanda. La freqüència central determina la longitud dels

parells de línies de transmissió acoblades de cada cel·la bàsica.

Per a entendre millor l'aplicació d'aquestes equacions farem un exemple de

disseny.

Dissenyeu un filtre passabanda per a fabricar en tecnologia microstrip amb les especifica-
cions següents:

• Freqüència central: fo = 2,4 GHz
• Freqüències laterals: f1 = 2,2 GHz; f2 = 2,6 GHz
• Atenuació = 20 dB @ 2 GHz; 2,8 GHz
• Impedància característica: Z0 = 50 Ω
• Arrissament = 0,5 dB (Chebyshev)
• Substrat: Rogers RO3010 amb gruix h = 1,27 mm; constant dielèctrica εr = 10,2 i

tangent de pèrdues tanD = 0,0035

De les especificacions del filtre podem calcular l'amplada de banda fraccional:

3.315

En primer lloc hem de determinar l'ordre del filtre. Per a això calculem, a partir de les
freqüències d'atenuació, la freqüència normalitzada del prototip passabaix. Atès que vo-
lem un filtre passabanda, la transformació en freqüència és:

3.316

3.317

Vegeu també

El desenvolupament d'aquest
circuit està detallat en l'apartat
"Annex. Estudi de filtres amb
línies de transmissió acoblades:
circuit equivalent i equacions
de disseny" d'aquest mòdul di-
dàctic.
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Com que es tracta d'un filtre Chebyshev de 0,5 dB hem d'usar les corbes d'atenuació
de la figura 59. Concretament, els valors de l'eix horitzontal i els ordres corresponents
s'extreuen a partir dels valors anteriors, segons:

3.318

3.319

Atès que N = 4 és més restrictiu, ens quedem amb aquest ordre, ja que hem de garantir
el pitjor cas per a satisfer les especificacions d'atenuació. Per tant, de la taula 6 s'extreuen
els paràmetres de disseny gi.

La taula 9 resumeix els valors obtinguts i els resultats del càlcul de l'aplicació de les equa-
cions dels modes parell i senar d'impedància de línia 3.310-3.311 i de disseny 3.312-3.314.

Taula 9. Resum dels resultats de disseny del filtre passabanda proposat en el problema

Etapa gi Z0Ji Z0e (Ω) Z0o (Ω)

1 1,6703 0,40 73,84 33,86

2 1,1926 0,19 60,35 41,43

3 2,3661 0,16 58,58 42,68

4 0,8419 0,19 60,35 41,43

5 1,9841 0,40 73,84 33,86

 
 
Emprant aquests valors i el substrat especificat en un simulador amb calculador de línies
de transmissió, obtenim la distribució següent de les N + 1 = 5 etapes del filtre (figura 74).
Finalment, la figura 75 il·lustra la resposta en freqüència del filtre dissenyat.

Figura 74. Filtre passabanda dissenyat, basat en línies de transmissió acoblades, i layout
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Figura 75. Resposta en freqüència del filtre dissenyat

5.5. Filtres passabanda de ressonadors acoblats

Aquest tipus de filtre consisteix en línies de transmissió ressonants

d'aproximadament λ/2 a la freqüència central, ωo. Es fan amb seccions de línia

amb talls d'amplada controlada. La figura 76 il·lustra la secció bàsica d'aquest

tipus de ressonador.

Figura 76. Estructura bàsica d'un ressonador acoblat
capacitivament

Si posicionem diverses estructures ressonants (figura 77), aconseguim una res-

posta passabanda d'una certa amplada de banda a través de l'acoblament capa-

citiu que es produeix en cadascun dels gaps que queden entre les diferents sec-

cions conductores. El disseny d'aquests filtres està basat en les mateixes equa-

cions analitzades en l'apartat anterior 3.312-3.313.

Figura 77. Filtre passabanda amb ressonadors acoblats capacitivament de N + 1 etapes

Aquesta estructura ressonant requereix un dielèctric de suport i la primera

banda espúria hi apareix aproximadament a 2ωo.

Des del punt de vista del disseny, és important destacar que la longitud dels

gaps ha de ser molt petita en cas que es considerin amplades de banda fraccio-

nals superiors al 20%. En la pràctica, aquest fet limita l'amplada de banda i, en
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cas que es vulgui ampliar-la, s'ha de recórrer a altres tècniques de disseny de

filtres de gran amplada de banda. En el cas considerat, els inversors que cons-

titueixen el filtre de línies acoblades capacitivament són del tipus J (figura 78).

Figura 78. Inversor de tipus
J (usat com a ressonador en
paral·lel) corresponent als
filtres de ressonadors acoblats
capacitivament

El subíndex i indica el número d'inversor (i =
1, 2, ..., N + 1).

Els desfasaments Φi són negatius i, per tant:

3.320

D'aquesta manera, la topologia del filtre il·lustrada en la figura 77 admet un

circuit equivalent de la forma que es presenta en la figura 79.

Figura 79. Circuit equivalent del filtre de la figura 77 de N + 1 etapes

Es pot demostrar que el circuit de la figura 79 admet un equivalent com el que

es mostra en la figura 80.

Figura 80. Circuit equivalent d'un filtre passabanda amb ressonadors acoblats capacitivament de N + 1 etapes, utilitzant inversors i
ressonadors λ/2

amb:

3.321

3.322
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en què la longitud elèctrica de la línia Φ ha de ser igual a π, ja que els resso-

nadors són de λ/2. Addicionalment, perquè l'equivalència anterior sigui certa

s'ha de verificar:

3.323

Així mateix, els coeficients Bi relacionats amb les capacitats que constitueixen

els gaps s'expressen com:

3.324

en què els termes Ji i Z0Ji s'obtenen aplicant les equacions de disseny

3.312-3.314. D'altra banda, els valors de les diferents capacitats es calculen a

partir de:

3.325

en què fo és la freqüència central de la banda de pas del filtre.

Finalment, farem un exemple d'aplicació per a dissenyar aquests filtres.

Dissenyeu un filtre passabanda mitjançant ressonadors acoblats capacitivament amb les
especificacions següents:

• Freqüència central: fo = 2,4 GHz
• Freqüències laterals: f1 = 2,2 GHz; f2 = 2,6 GHz
• Atenuació = 20 dB @ 2 GHz; 2,8 GHz
• Impedància característica: Z0 = 50 Ω
• Arrissament = 0,5 dB (Chebyshev)

Solució

Hem vist en l'exemple anterior que les especificacions d'atenuació implicaven la necessi-
tat de dissenyar un filtre d'ordre N = 4. Igual que en el cas anterior, una vegada disposem
dels paràmetres del filtre gi, usem les equacions 3.312-3.314 per a determinar Ji i Z0Ji.
A partir d'això fem servir les equacions 3.324 per a calcular Bi i 3.325 per a calcular les
capacitats equivalents Ci. Finalment, les equacions 3.322-3.323 ens permeten calcular els
valors de θi.

La taula 10 resumeix els valors obtinguts.

Taula 10. Resum dels resultats de disseny del filtre passabanda proposat en el problema

Etapa gi Z0Ji Bi Ci (pF) Φi

1 1,6703 0,40 9,52 · 10-3 0,63 147,45°

2 1,1926 0,19 3,94 · 10-3 0,26 159,50°

3 2,3661 0,16 3,28 · 10-3 0,22 160,17°

4 0,8419 0,19 3,94 · 10-3 0,26 147,45°

5 1,9841 0,40 9,52 · 10-3 0,63 -
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6. Annex. Estudi de filtres amb línies de transmissió
acoblades: circuit equivalent i equacions de disseny

L'esquema general d'un filtre de línies acoblades amb N + 1 etapes es representa

mitjançant biports corresponents a inversors en cascada, d'impedància 1/J, de

la manera que es presenta en la figura 81.

Figura 81. Circuit equivalent del filtre de N + 1 línies de transmissió acoblades

Les línies de longitud 2θ, situades entre inversors, presenten un circuit equi-

valent del tipus mostrat en la figura 82.

Figura 82. Circuit equivalent per a les línies que acoblen dues etapes, de longitud 2θ

Noteu que l'última estructura constituïda per una autoinductància en paral·lel

amb una capacitat és la pròpia d'un filtre passabanda. A més, les estructures

observades en la figura 81 són del tipus inversor. En aquest cas, la freqüència

central, ωo, es produeix quan θ = π/2. En aquestes condicions:

3.326

Els valors trobats en aquesta equació corresponen a les impedàncies en sèrie i

paral·lel, respectivament, d'aquest tipus de circuit. Per tant, la primera es pot

menysprear (tendeix a zero), mentre que la segona es pot comparar amb la

impedància pròpia de la ressonància d'un circuit LC en paral·lel convencional,

que és:

3.327

De manera que:
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3.328

Atès que el transformador solament produeix un canvi de fase en π, la seva

presència es pot obviar. Tenint en compte que un inversor té un circuit equi-

valent que consisteix en un transformador i una línia de longitud λ/4 (figura

83), i reemplaçant aquests models en l'esquema de la figura 81 (figura 84), el

filtre acaba tenint un circuit equivalent com el que es presenta en la figura 85.

A partir d'aquí s'estableixen una sèrie de càlculs analítics amb la finalitat que

els diversos circuits corresponents a les figures anteriors presentin uns parà-

metres que els converteixin en equivalents.

Figura 83. Circuit equivalent d'un inversor
d'impedàncies

Figura 84. Circuit equivalent d'un filtre amb línies de transmissió acoblades, amb N = 2

Figura 85. Circuit equivalent final per al filtre de línies de transmissió
acoblades per al cas N = 2

La demostració del pas equivalent de la figura 84 a la figura 85 és el següent:

en primer lloc, determinem l'admitància del circuit de la figura 84:

3.329
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D'altra banda, l'admitància del circuit de la figura 85 s'expressa com:

3.330

Totes dues admitàncies seran iguals si se satisfà:

3.331

A partir del prototip passabaix normalitzat, amb escalat en freqüència (per a

transformar a passabanda) i impedància, s'obté:

3.332

Combinem l'equació 3.331 amb les equacions 3.328 i 3.332:

3.333

I recordem que Z0e i Z0o es calculen mitjançant:

3.334

Finalment, les equacions de disseny d'un filtre passabanda amb N + 1 línies

acoblades resulten:
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3.335
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Resum

En el mòdul present s'han descrit els principals dispositius passius de micro-

ones. L'enfocament del mòdul s'ha fet mitjançant la definició dels diferents

circuits passius, l'aplicació de les principals equacions de funcionament i la

resolució d'exemples pràctics de tots aquests.

Hem començat estudiant les limitacions en freqüència dels components in-

ductius, capacitius i resistius a partir dels seus models elèctrics equivalents. Ai-

xí mateix, s'han descrit les configuracions estàndard d'inductàncies, capacitats

i resistències a alta freqüència per a implementar configuracions operatives

a altes freqüències. Posteriorment, hem enumerat els principals connectors i

terminacions que hi ha en el mercat per a la connexió de circuits de micro-

ones i línies de transmissió. Bàsicament, tenim connectors amb impedància

característica:

• Z0 = 50 Ω per a la gran majoria d'aplicacions de microones.

• Z0 = 75 Ω per a sistemes de senyal de vídeo/TV.

Els connectors comunament utilitzats en circuits de microones són:

• SMA

• Tipus N

• TNC

A continuació hem introduït els díodes PIN, les propietats dels quals els con-

verteixen en components d'interès per a aplicacions de radiofreqüència i mi-

croones, com atenuadors i interruptors. S'han introduït els atenuadors per mit-

jà de la seva matriu de dispersió i s'ha definit l'atenuació com a paràmetre

de disseny d'aquests. També hem vist exemples d'implementació mitjançant

xarxes resistives i el càlcul dels paràmetres d'interès. Posteriorment, hem vist

detalladament com s'han d'implementar interruptors amb els díodes PIN i,

més en concret, emprant el model elèctric equivalent per a dissenyar aquests

interruptors, a més dels seus nivells d'aïllament.

S'han definit les característiques dels inversors per mitjà de les seves matrius

d'impedància i admitància i s'ha derivat la matriu de paràmetres S correspo-

nent. De fet, s'ha exemplificat el càlcul d'aquesta matriu mitjançant els parà-

metres constituents dels inversors. Posteriorment, s'ha particularitzat en els

inversors de λ/4 pel seu interès especial, ja enunciat en el mòdul "Línies de

transmissió" de l'assignatura. Així mateix, hem vist el concepte de taper, im-
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portant a l'hora d'adaptar línies de transmissió amb diferents impedàncies ca-

racterístiques de manera no abrupta i hem fet un exemple de càlcul amb l'ús

d'un taper de tipus exponencial.

S'han estudiat els divisors de potència a partir de la seva matriu de paràmetres

S i s'han vist diversos tipus d'implementació:

• Unions T de línies de transmissió

• Divisors resistius

• Divisors Wilkinson

Aquests últims permeten superar els desavantatges dels primers basats en la

falta d'aïllament i les possibles asimetries en funció de la càrrega emprada.

Després s'han detallat les prestacions dels circuladors i les seves aplicacions,

com ara els duplexors d'antena en sistemes transceptors.

S'ha detallat el funcionament dels acobladors direccionals, la finalitat dels

quals és combinar la potència entre dos o més ports en un port de sortida.

Hem definit i calculat els seus paràmetres típics amb un exemple pràctic:

• Acoblament

• Directivitat

• Aïllament

• Pèrdues d'inserció

A continuació hem vist els híbrids, com a cas particular amb factor

d'acoblament de 3 dB. En concret:

• Híbrid en quadratura o de 90° (tipus branch-line)

• Híbrid de 180° (tipus rat-race)

A continuació hem analitzat l'impacte de les línies de transmissió acoblades.

En concret, hem detallat els modes de propagació parell i senar, i també les

seves impedàncies característiques concretes, un paràmetre rellevant per a cal-

cular estructures acoblades com els acobladors direccionals o els filtres de mi-

croones.

Finalment, hem estudiat la implementació de ressonadors i filtres de microo-

nes. Respecte a aquests últims, s'ha descrit el procés estàndard de disseny basat

en el seguiment de les etapes:

1) Especificacions del filtre

2) Disseny del filtre prototip passabaix

3) Escalat i conversió

4) Implementació
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Posteriorment hem desenvolupat i exemplificat diverses tècniques de disseny

de filtres de microones com:

• Implementació amb stubs de respostes en freqüència arbitràries.

• Implementació de filtres passaabaix stepped-impedance.

• Implementació de filtres passabanda de línies acoblades.

• Implementació de filtres passabanda de ressonadors acoblats capacitiva-

ment.
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Exercicis d'autoavaluació

1. El model equivalent d'una capacitat a alta freqüència...

a)�és purament capacitiu.
b)�és purament inductiu.
c)�és purament resistiu.
d)�combina components capacitius, inductius i resistius.

 
2. La matriu de dispersió següent correspon a un...

a)�inversor.
b)�circulador.
c)�taper.
d)�ressonador.

 
3. Una aplicació habitual dels díodes PIN és...

a)�la implementació d'interruptors passius de microones.
b)�la implementació d'inversors.
c)�la implementació de filtres de microones.
d)�Cap de les anteriors.

 
4. Una secció de línia de transmissió que permet connectar dues línies de transmissió de
manera contínua amb la finalitat d'adaptar-les es denomina...

a)�interruptor.
b)�taper.
c)�inversor.
d)�híbrid.

 
5. En un acoblador direccional, el port usat normalment per a mesurar les pèrdues d'inserció
és...

a)�isolated.
b)�input.
c)�through.
d)�isolated.

 
6. La matriu de dispersió següent correspon a...

a)�un inversor.
b)�un divisor Wilkinson.
c)�un híbrid.
d)�un atenuador.

 
7. Un divisor de potència...

a)�és un sistema no recíproc.
b)�únicament pot ser implementat per elements resistius.
c)�presenta una matriu de dispersió equivalent a un circulador.
d)�Totes les respostes anteriors són falses.

 
8. Quina de les afirmacions següents és correcta?

a)�Una línia de transmissió de longitud λ/2 acabada en curtcircuit constitueix un ressonador
RLC en paral·lel.
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b)�Una línia de transmissió de longitud λ/2 acabada en circuit obert constitueix un ressonador
RLC en paral·lel.
c)�Una línia de transmissió de longitud λ/2 acabada en circuit obert constitueix un ressonador
RLC en sèrie.
d)�Una línia de transmissió de longitud λ/4 acabada en curtcircuit constitueix un ressonador
RLC en sèrie.

 
9. Els filtres stepped-impedance generen respostes en freqüència...

a)�passabaix.
b)�passaalt.
c)�passabanda.
d)�de rebuig de banda.

 
10. En el disseny d'un filtre de microones passabanda...

a)�no s'utilitza el filtre prototip passabaix.
b)�es pot implementar mitjançant línies de transmissió acoblades.
c)�l'amplada de banda fraccional és un paràmetre de disseny.
d)�Les respostes b i c són correctes.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1.�d

2.�b

3.�a

4.�b

5.�c

6.�d

7.�d

8.�b

9.�a

10.�d
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Glossari

acoblador direccional  m  Circuit passiu de microones la finalitat de les quals és combinar
la potència entre dos o més ports en un port de sortida.

atenuador  m  Circuit de microones que es caracteritza per reduir els nivells de senyal trans-
mès i no produir desfasament.

circulador  m  Xarxa de tres ports, no recíproca, que en condicions d'accessos adaptats
permet que el senyal injectat en un port solament surti a través d'un altre port, i que el tercer
es mantingui aïllat.

díode PIN  m  Díodes positive intrinsic negative. Es diferencien de les unions convencionals
pn en la introducció d'una capa intrínseca entre els semiconductors p i n.

divisor de potència  m  Circuits passius usats per a la divisió de la potència, de manera
que el senyal d'entrada es divideix en dos o més senyals de sortida.

filtre  m  Circuit que s'utilitza per a controlar la resposta en freqüència d'un sistema de
microones. La seva resposta en freqüència consta de banda o bandes de pas, de rebuig i de
transició.

híbrid  m  Cas particular d'acoblador direccional que presenta divisions de potència idèn-
tiques entre ports.

interruptor  m  Dispositiu que es caracteritza per commutar entre dos estats ON i OFF. En
circuits de microones se solen implementar mitjançant díodes PIN.

inversor  m  Circuit biport recíproc i simètric, la impedància d'entrada del qual presenta
una relació inversament proporcional a la de càrrega.

taper  m  Secció de línia de transmissió que permet connectar dues línies de transmissió de
manera contínua (no abrupta) amb la finalitat d'adaptar-les.
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