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Resum del Projecte
Les xarxes d’adaptació són components essencials en arquitectures 

front-end per sistemes de comunicació 

sobre d'alguns gigahertz

comunicació, es necessiten sistemes amb la capacitat de ser 

reconfigurables. A més, cada cop és més difícil de predir les 

característiques de l'entorn i per tant, 

condicions.  

En aquesta situació, els sintonitzadors d'impedàncies tenen un paper 

important. Aquests dispositius permetran transmetre la màxima potència 

disponible entre dos subsistemes minimitzant les pèrdues per reflexions 

en la càrrega.  

Aquest projecte tracta del disseny d'un sintonitzador d'impedàncies 

mitjançant la tecnologia uniplanar. En concret, la finalitat d'aquest 

projecte és realitzar el

xarxa d'adaptació multimodal reconfigurable de microones

de línia coplanar (CPW).

El disseny d'aquesta xarxa parteix de la transició 

mitjançant stubs i díodes varactors s'aconsegueix obtenir un sintonitzador 

d'impedàncies capaç d'adaptar un rang ampli d'impedàncies.

Per validar el correcte funcionament del disseny s'analitzarà l'aïllament 

entre ports i, pèrdues de reflexió i inserció 

coeficients de reflexió sintetitzats,

circuit multimodal, simulacions 

mesurat en el laboratori.
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Resum del Projecte 
Les xarxes d’adaptació són components essencials en arquitectures 

per sistemes de comunicació de microones que operen per 

gigahertzs. Degut al increment dels estàndards de 

comunicació, es necessiten sistemes amb la capacitat de ser 

reconfigurables. A més, cada cop és més difícil de predir les 

característiques de l'entorn i per tant, que el dispositiu s'adapti a

En aquesta situació, els sintonitzadors d'impedàncies tenen un paper 

important. Aquests dispositius permetran transmetre la màxima potència 

disponible entre dos subsistemes minimitzant les pèrdues per reflexions 

cte tracta del disseny d'un sintonitzador d'impedàncies 

mitjançant la tecnologia uniplanar. En concret, la finalitat d'aquest 

realitzar el disseny, implementació i caracterització d'una 

xarxa d'adaptació multimodal reconfigurable de microones

. 

El disseny d'aquesta xarxa parteix de la transició CPW

odes varactors s'aconsegueix obtenir un sintonitzador 

d'impedàncies capaç d'adaptar un rang ampli d'impedàncies.

el correcte funcionament del disseny s'analitzarà l'aïllament 

, pèrdues de reflexió i inserció del sintonitzador, 

coeficients de reflexió sintetitzats, tant a partir de les simulacions 

simulacions electromagnètiques, com del disseny final 

mesurat en el laboratori. 
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Les xarxes d’adaptació són components essencials en arquitectures 

que operen per 

increment dels estàndards de 

comunicació, es necessiten sistemes amb la capacitat de ser 

reconfigurables. A més, cada cop és més difícil de predir les 

que el dispositiu s'adapti a aquestes 

En aquesta situació, els sintonitzadors d'impedàncies tenen un paper 

important. Aquests dispositius permetran transmetre la màxima potència 

disponible entre dos subsistemes minimitzant les pèrdues per reflexions 

cte tracta del disseny d'un sintonitzador d'impedàncies 

mitjançant la tecnologia uniplanar. En concret, la finalitat d'aquest 

mentació i caracterització d'una 

xarxa d'adaptació multimodal reconfigurable de microones en tecnologia 

CPW-slotline en T i 

odes varactors s'aconsegueix obtenir un sintonitzador 

d'impedàncies capaç d'adaptar un rang ampli d'impedàncies. 

el correcte funcionament del disseny s'analitzarà l'aïllament 

del sintonitzador, i els 

de les simulacions del 

com del disseny final 
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Resumen del Proyecto
Las redes de adaptación son componentes esenciales en arquitecturas 

front-end para sistemas de comunicación 

encima de algunos gigahercios. Debido al 

de comunicación, se necesitan sistemas con la capacidad de ser 

reconfigurables. Además, cada vez es más difícil predecir las 

características del entorno y por lo tanto, que el dispositivo se adapte a 

estas condiciones. 

En esta situación, los sintonizadores de impedancias juegan un papel 

importante. Estos dispositivos permitirán transmitir la máxima potencia 

disponible entre dos subsistemas minimizando así las pérdidas por 

reflexión en la carga. 

Este proyecto trata del diseño de un sintonizador de impedancias 

mediante la tecnología uniplanar. La finalidad de este proyecto es 

el diseño, implementación y

multimodal reconfigurable de microondas

(CPW). 

El diseño de esta red parte de una

mediante stubs y diodos varactores se consigue obtener un sintonizador 

de impedancias capaz de adaptar un amplio 

Para validar el corre

aislamiento entre puertos, las pérd

inserción y el desfase de cada una de las redes propuestas, mediante el 

uso de un circuito equivalente multimodal, y datos experimentales.
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Resumen del Proyecto 
Las redes de adaptación son componentes esenciales en arquitecturas 

para sistemas de comunicación de microondas que trabajan por 

gigahercios. Debido al incremento de los estándares 

de comunicación, se necesitan sistemas con la capacidad de ser 

reconfigurables. Además, cada vez es más difícil predecir las 

características del entorno y por lo tanto, que el dispositivo se adapte a 

situación, los sintonizadores de impedancias juegan un papel 

importante. Estos dispositivos permitirán transmitir la máxima potencia 

disponible entre dos subsistemas minimizando así las pérdidas por 

Este proyecto trata del diseño de un sintonizador de impedancias 

mediante la tecnología uniplanar. La finalidad de este proyecto es 

el diseño, implementación y caracterización de una red de adaptación 

multimodal reconfigurable de microondas en tecnología de lín

l diseño de esta red parte de una transición CPW-s

y diodos varactores se consigue obtener un sintonizador 

de impedancias capaz de adaptar un amplio rango de impedancias.

Para validar el correcto funcionamiento del diseño se analizará el 

aislamiento entre puertos, las pérdidas por regreso, las pérdidas por

y el desfase de cada una de las redes propuestas, mediante el 

uso de un circuito equivalente multimodal, y datos experimentales.
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Las redes de adaptación son componentes esenciales en arquitecturas 

que trabajan por 

incremento de los estándares 

de comunicación, se necesitan sistemas con la capacidad de ser 

reconfigurables. Además, cada vez es más difícil predecir las 

características del entorno y por lo tanto, que el dispositivo se adapte a 

situación, los sintonizadores de impedancias juegan un papel 

importante. Estos dispositivos permitirán transmitir la máxima potencia 

disponible entre dos subsistemas minimizando así las pérdidas por 

Este proyecto trata del diseño de un sintonizador de impedancias 

mediante la tecnología uniplanar. La finalidad de este proyecto es realizar 

red de adaptación 

nología de línia coplanar 

lotline en T, y 

y diodos varactores se consigue obtener un sintonizador 

de impedancias. 

cto funcionamiento del diseño se analizará el 

regreso, las pérdidas por 

y el desfase de cada una de las redes propuestas, mediante el 

uso de un circuito equivalente multimodal, y datos experimentales. 
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Abstract 
Nowadays, the matching networks are essential components in front

end architectures for microwave 

several gigahertzes. Due to 

multiband systems, new tunable and reconfigurable devises are needed

Furthermore, every time is more difficult predict the cha

environment; it is necessary to dynamically tune the system to optimum 

conditions. 

In this situation, the 

matching networks will allow transmit the maximum available power load 

between two subsystems and will minimize the load reflections losses.

This project deals with the design of a 

technology. The purpose of this project is 

implementation and characterization of 

reconfigurable microwave network

The design of this network starts with a

the use of stubs and varactor diodes we can achieve an impedance tuner 

capable of match a wide range of impedances.

To validate the proper operation

ports, return loss, insertion loss

networks proposed using

experimental data. 
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Nowadays, the matching networks are essential components in front

microwave communication systems operating up 

. Due to the increase of communication standards

multiband systems, new tunable and reconfigurable devises are needed

Furthermore, every time is more difficult predict the characteristics of the 

necessary to dynamically tune the system to optimum 

 matching networks have an important role. These 

matching networks will allow transmit the maximum available power load 

between two subsystems and will minimize the load reflections losses.

This project deals with the design of a multimodal tuner using uni

technology. The purpose of this project is realize a

implementation and characterization of an adaptive multimodal 

reconfigurable microwave network in CPW.  

of this network starts with a T CPW-slotline transition. With 

stubs and varactor diodes we can achieve an impedance tuner 

capable of match a wide range of impedances. 

the proper operation of the design, the isolation between

insertion loss and the lag are analyzed in each of the

using an equivalent multimodal circuit
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Nowadays, the matching networks are essential components in front-

communication systems operating up 

communication standards in 

multiband systems, new tunable and reconfigurable devises are needed. 

racteristics of the 

necessary to dynamically tune the system to optimum 

matching networks have an important role. These 

matching networks will allow transmit the maximum available power load 

between two subsystems and will minimize the load reflections losses. 

tuner using uniplanar 

realize a design, 

adaptive multimodal 

slotline transition. With 

stubs and varactor diodes we can achieve an impedance tuner 

of the design, the isolation between 

the lag are analyzed in each of the 

an equivalent multimodal circuit and 
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1.Introducció
El desenvolupament d'aquest projecte s'ha dut a terme en el 

departament de Teoria de la Senyal i Comunicacions (TSC) 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant el període 2012

Aquest PFC s'emmarca dins de l'estudi de la tecnologia uniplanar 

multimodal que el grup està realitzant per implementar circuits de 

microones. En concret, s'utilitza aquesta tecnol

dissenyar una xarxa de microones sintonitzadora multimodal 

reconfigurable. 

Les xarxes sintonitzadores de microones o sintonitzadors d'impedàncies 

són estructures usades en antenes, oscil·ladors, amplificadors i en 

elements de filtratge. 

transmetre la màxima potència possible entre dos subsistemes, 

minimitzant així les pèrdues de potència per reflexions en la càrrega. 

L'ús de la tecnologia uniplanar en comptes de la 

menor dispersió si es treballa a freqüències altes, a més de reduir els 

efectes paràsits ja que no s'ha de perforar el substrat per accedir al pla de 

massa. 

Aquesta tecnologia uniplanar multimodal es basa en la utilització 

combinada de les diferents línies uni

Waveguide (CPW) i la línia 

diversos modes, com ara el parell i el senar.
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Introducció 
El desenvolupament d'aquest projecte s'ha dut a terme en el 

departament de Teoria de la Senyal i Comunicacions (TSC) 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant el període 2012

Aquest PFC s'emmarca dins de l'estudi de la tecnologia uniplanar 

multimodal que el grup està realitzant per implementar circuits de 

microones. En concret, s'utilitza aquesta tecnologia uniplanar per 

dissenyar una xarxa de microones sintonitzadora multimodal 

Les xarxes sintonitzadores de microones o sintonitzadors d'impedàncies 

són estructures usades en antenes, oscil·ladors, amplificadors i en 

elements de filtratge. L'objectiu principal d'aquestes estructures és 

transmetre la màxima potència possible entre dos subsistemes, 

minimitzant així les pèrdues de potència per reflexions en la càrrega. 

L'ús de la tecnologia uniplanar en comptes de la microstrip

r dispersió si es treballa a freqüències altes, a més de reduir els 

efectes paràsits ja que no s'ha de perforar el substrat per accedir al pla de 

Aquesta tecnologia uniplanar multimodal es basa en la utilització 

combinada de les diferents línies uniplanars com són la línia 

(CPW) i la línia slotline. Aquestes línies poden propagar 

diversos modes, com ara el parell i el senar. 
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El desenvolupament d'aquest projecte s'ha dut a terme en el 

departament de Teoria de la Senyal i Comunicacions (TSC) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant el període 2012-2013. 

Aquest PFC s'emmarca dins de l'estudi de la tecnologia uniplanar 

multimodal que el grup està realitzant per implementar circuits de 

ogia uniplanar per 

dissenyar una xarxa de microones sintonitzadora multimodal 

Les xarxes sintonitzadores de microones o sintonitzadors d'impedàncies 

són estructures usades en antenes, oscil·ladors, amplificadors i en 

L'objectiu principal d'aquestes estructures és 

transmetre la màxima potència possible entre dos subsistemes, 

minimitzant així les pèrdues de potència per reflexions en la càrrega.  

microstrip aporta una 

r dispersió si es treballa a freqüències altes, a més de reduir els 

efectes paràsits ja que no s'ha de perforar el substrat per accedir al pla de 

Aquesta tecnologia uniplanar multimodal es basa en la utilització 

planars com són la línia Coplanar 

. Aquestes línies poden propagar 
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La combinació de les línies anteriorment esmentades permet la creació 

de noves estructures alternatives que 

banda en determinades aplicacions, a la vegada que s'aconsegueix una 

reducció de l'àrea de disseny.

Per tant, l'ús de la tecnologia uniplanar de manera multimodal permet 

millorar les prestacions a les topologies convenciona

adequades per diverses aplicacions de banda mil·limètrica.

 

1.1 Context del projecte
 

Les xarxes d’adaptació són components essencials en arquitectures 

front-end per sistemes de comunicació 

sobre d'alguns gigahe

d’estàndards de comunicacions (

sorgit la necessitat de produir sistemes capaços de ser 

[1]. Aquesta gran demanda ha desencadenat la necessitat d’aconseguir 

nous mètodes per sintetitzar electrònicament o magnèticament 

sintonitzadors d’impedàncies en radiofreqüència.

La indústria dels sistemes de comunicació tendeix cada cop més a 

focalitzar els dissenys en sistemes compactes, d’alta eficiència i amb un 

factor de qualitat elevat, obtenint així la capacitat de distorsionar molt 

poc el senyal [1]. 

Els sintonitzadors d’impedàncies tenen una gran importància en 

aplicacions relacionades amb el paràmetre de soroll i mesures 

Una de les tecnologies més emergents en l

capacitat de reconfiguració és l’ús de 

nova tecnologia permet la combinació dels avantatges de les línies 
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La combinació de les línies anteriorment esmentades permet la creació 

ctures alternatives que aporten un augment de l'ample de 

banda en determinades aplicacions, a la vegada que s'aconsegueix una 

reducció de l'àrea de disseny. 

Per tant, l'ús de la tecnologia uniplanar de manera multimodal permet 

millorar les prestacions a les topologies convencionals, fent

adequades per diverses aplicacions de banda mil·limètrica. 

1.1 Context del projecte 

Les xarxes d’adaptació són components essencials en arquitectures 

per sistemes de comunicació de microones que operen per 

gigahertz. Degut al recent increment del nombre 

d’estàndards de comunicacions (GSM, WLAN, Wi-Fi, WiMAX

sorgit la necessitat de produir sistemes capaços de ser 

[1]. Aquesta gran demanda ha desencadenat la necessitat d’aconseguir 

odes per sintetitzar electrònicament o magnèticament 

sintonitzadors d’impedàncies en radiofreqüència. 

La indústria dels sistemes de comunicació tendeix cada cop més a 

focalitzar els dissenys en sistemes compactes, d’alta eficiència i amb un 

tat elevat, obtenint així la capacitat de distorsionar molt 

Els sintonitzadors d’impedàncies tenen una gran importància en 

aplicacions relacionades amb el paràmetre de soroll i mesures 

Una de les tecnologies més emergents en l’actualitat per aportar la 

capacitat de reconfiguració és l’ús de commutadors i/o varactors

nova tecnologia permet la combinació dels avantatges de les línies 
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La combinació de les línies anteriorment esmentades permet la creació 

un augment de l'ample de 

banda en determinades aplicacions, a la vegada que s'aconsegueix una 

Per tant, l'ús de la tecnologia uniplanar de manera multimodal permet 

ls, fent-les més 

 

Les xarxes d’adaptació són components essencials en arquitectures 

que operen per 

. Degut al recent increment del nombre 

WiMAX,etc.), ha 

sorgit la necessitat de produir sistemes capaços de ser reconfigurables 

[1]. Aquesta gran demanda ha desencadenat la necessitat d’aconseguir 

odes per sintetitzar electrònicament o magnèticament 

La indústria dels sistemes de comunicació tendeix cada cop més a 

focalitzar els dissenys en sistemes compactes, d’alta eficiència i amb un 

tat elevat, obtenint així la capacitat de distorsionar molt 

Els sintonitzadors d’impedàncies tenen una gran importància en 

aplicacions relacionades amb el paràmetre de soroll i mesures load-pull. 

’actualitat per aportar la 

utadors i/o varactors. Aquesta 

nova tecnologia permet la combinació dels avantatges de les línies 
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planars amb els avantatges de 

més de la fàcil integració que aporten les línies planars, es podrà obtenir 

flexibilitat, alt factor de qualitat i consums baixos de potència.

Una de les aplicacions més comunes dels sintonitzadors d'impedàncies 

són els dispositius de comunicació com ara els telèfo

portàtils. Degut a les dimensions reduïdes d'aquests, són necessàries 

antenes molt petites. Per consegüent, l'element radiant és molt sovint 

elèctricament curt i sensible a l'acoblament de camp radiat proper [2].

Per a tals situacions, les

tenir en compte els efectes que produeix l'entorn a l'antena del dispositiu 

mòbil. Tot i així, per a molts sistemes l'entorn és desconegut o canvia 

constantment, i per tant, la càrrega en l'antena és impredicti

especialment per antenes elèctricament petites, que ràpidament canvien 

d'impedància real i imaginària.

Per tant, és necessari l'ús d'una xarxa d'adaptació que sigui capaç 

d'ajustar-se ràpidament a cada canvi de les característiques de l'entorn, i 

així aconseguir que l'antena pugui rebre i transmetre amb la màxima 

potència possible. Si no es produeix aquesta total adaptació, el mòdul de 

potència no treballa en el seu punt òptim, apareix potència reflectida en el 

sistema i fa que la potència radiada per 

Per tant, amb la finalitat d'obtenir un alt nivell d'adaptació, el 

sintonitzador requereix d'un mòdul de control per seleccionar en cada 

moment la configuració idònia de la xarxa d'adaptació. En concret, aquest 

mòdul de control serà l

varactors usats com a elements que aporten la capacitat de sintonització. 

Els sintonitzadors que s’han usat tradicionalment són 

microstrip [3]. 

Més recentment, l'ús de la tecnologia uniplanar per implementar 

circuits en la banda de microones 
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planars amb els avantatges de reconfiguració dels varactors. Per tant, a 

integració que aporten les línies planars, es podrà obtenir 

flexibilitat, alt factor de qualitat i consums baixos de potència.

Una de les aplicacions més comunes dels sintonitzadors d'impedàncies 

són els dispositius de comunicació com ara els telèfons mòb

. Degut a les dimensions reduïdes d'aquests, són necessàries 

antenes molt petites. Per consegüent, l'element radiant és molt sovint 

elèctricament curt i sensible a l'acoblament de camp radiat proper [2].

Per a tals situacions, les xarxes d'adaptació poden ser dissenyades per 

tenir en compte els efectes que produeix l'entorn a l'antena del dispositiu 

mòbil. Tot i així, per a molts sistemes l'entorn és desconegut o canvia 

constantment, i per tant, la càrrega en l'antena és impredicti

especialment per antenes elèctricament petites, que ràpidament canvien 

d'impedància real i imaginària. 

Per tant, és necessari l'ús d'una xarxa d'adaptació que sigui capaç 

se ràpidament a cada canvi de les característiques de l'entorn, i 

aconseguir que l'antena pugui rebre i transmetre amb la màxima 

potència possible. Si no es produeix aquesta total adaptació, el mòdul de 

potència no treballa en el seu punt òptim, apareix potència reflectida en el 

sistema i fa que la potència radiada per l'antena disminueixi.

Per tant, amb la finalitat d'obtenir un alt nivell d'adaptació, el 

sintonitzador requereix d'un mòdul de control per seleccionar en cada 

moment la configuració idònia de la xarxa d'adaptació. En concret, aquest 

mòdul de control serà l'encarregat de configurar en cada cas els díodes 

varactors usats com a elements que aporten la capacitat de sintonització. 

Els sintonitzadors que s’han usat tradicionalment són realitzats en línia 

l'ús de la tecnologia uniplanar per implementar 

circuits en la banda de microones ha adquirit molta importància.
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l'ús de la tecnologia uniplanar per implementar 

importància. 
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La tecnologia uniplanar 

substrat ceràmic o de plàstic; a sobre d'aquest 

una fina capa de metall

microstrip que té les capes en les dues cares

tecnologia uniplanar, i en comparació amb altres tecnologies, permet una 

reducció del cost de fabricació, del pe

seves característiques, la tecnologia uniplanar facilita la integració de 

dispositius actius. 

En el moment que es va a començar a usar la tecnologia uniplanar, la 

tecnologia microstrip era la més usada. En aquesta tecnolo

és necessari la perforació del substrat "

massa d'elements actius i passius connectats en paral·lel. Això comporta 

l'aparició d'elements paràsits que afectaran al disseny, sobretot a altes 

freqüències. A més, el 

considerablement la complexitat de fabricació. 

Degut a aquests problemes es va haver de buscar una alternativa a la 

tecnologia microstrip, i va ser llavors quan va aparèixer la tecnologia 

uniplanar. Les línies de transmissió 

(CPS) i slotline formen part d'aquesta tecnologia.

Aquesta nova tecnologia aporta una sèrie d'avantatges sobre la 

tecnologia microstrip. El principal avantatge és que en les línies 

uniplanars no s'ha de perfo

fabricació disminueix facilitant la integració de dispositius tant en sèrie 

com en paral·lel. A més, en el cas de les línies CPW, aquestes aporten en 

alguns casos pèrdues per conducció menors [4].

Una altra característica que avantatja l'ús de la tecnologia uniplanar és 

el fet que un cop fixat el gruix del substrat, la combinació de l’ample del 

conductor central i el seu 

graus de llibertat en el disseny de les línies.
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uniplanar es caracteritza per estar formada per un 

substrat ceràmic o de plàstic; a sobre d'aquest substrat hi han dipositada 

de metall en una de les cares, a diferència de la tecnologia 

microstrip que té les capes en les dues cares. Aquesta estructura

i en comparació amb altres tecnologies, permet una 

reducció del cost de fabricació, del pes i de l'espai. A més, a causa les 

seves característiques, la tecnologia uniplanar facilita la integració de 

En el moment que es va a començar a usar la tecnologia uniplanar, la 

era la més usada. En aquesta tecnolo

és necessari la perforació del substrat "vias" per connectar el pla de 

massa d'elements actius i passius connectats en paral·lel. Això comporta 

l'aparició d'elements paràsits que afectaran al disseny, sobretot a altes 

freqüències. A més, el fet d'haver de perforar el substrat augmenta 

considerablement la complexitat de fabricació.  

Degut a aquests problemes es va haver de buscar una alternativa a la 

, i va ser llavors quan va aparèixer la tecnologia 

de transmissió coplanars (CPW), strip

formen part d'aquesta tecnologia. 

Aquesta nova tecnologia aporta una sèrie d'avantatges sobre la 

. El principal avantatge és que en les línies 

uniplanars no s'ha de perforar el substrat, per tant, la complexitat de 

fabricació disminueix facilitant la integració de dispositius tant en sèrie 

com en paral·lel. A més, en el cas de les línies CPW, aquestes aporten en 

alguns casos pèrdues per conducció menors [4]. 

cterística que avantatja l'ús de la tecnologia uniplanar és 

el fet que un cop fixat el gruix del substrat, la combinació de l’ample del 

conductor central i el seu slot amb els plans de massa, permet tenir dos 

graus de llibertat en el disseny de les línies. En canvi, en el cas de la 
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" per connectar el pla de 

massa d'elements actius i passius connectats en paral·lel. Això comporta 

l'aparició d'elements paràsits que afectaran al disseny, sobretot a altes 

fet d'haver de perforar el substrat augmenta 

Degut a aquests problemes es va haver de buscar una alternativa a la 

, i va ser llavors quan va aparèixer la tecnologia 

strip coplanars 

Aquesta nova tecnologia aporta una sèrie d'avantatges sobre la 

. El principal avantatge és que en les línies 

rar el substrat, per tant, la complexitat de 

fabricació disminueix facilitant la integració de dispositius tant en sèrie 

com en paral·lel. A més, en el cas de les línies CPW, aquestes aporten en 

cterística que avantatja l'ús de la tecnologia uniplanar és 

el fet que un cop fixat el gruix del substrat, la combinació de l’ample del 

amb els plans de massa, permet tenir dos 

En canvi, en el cas de la 
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tecnologia microstrip, només es té un grau de llibertat que correspon a 

l'amplada de la línia. 

Els mescladors [5], amplificadors [6], filtres [7], convertidors de 

freqüència [8], antenes [9], sintonitzador d'impedàncies [10], són

dels dispositius que actualment utilitzen tecnologia uniplanar.

Una característica important en el cas de les línies CPW és que poden 

propagar dos modes. Aquests modes són coneguts com a mode parell 

(even mode) i mode senar (

propagant el mode parell i apareixen transicions o asimetries respecte el 

conductor central, es dóna lloc a l'aparició del mode senar [11].

En moltes aplicacions aquest mode s'intenta eliminar ja que es tracta 

d'un mode més dispersiu i r

s'utilitzen ponts d'equipotencialitat

plans de massa de la CPW [12]. A causa que es tracta d'un mode 

indesitjat, molt models o estudis són incomplets degut a que no es 

considera el seu efecte [13].

No obstant això, la utilització dels dos modes en els circuits coneguts 

com a multimodals permet crear una implementació alternativa i 

completa de circuits típics de microones millorant les seves prestacions.

 

1.2 Objectius
 

L'objectiu principal d'aquest PFC és 

implementació i caracterització d'una xarxa d'adaptació multimodal 

reconfigurable de microones.

Aquesta xarxa sintonitzadora es basa en la unió de diverses transicions 

CPW-slotline, com la pre
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, només es té un grau de llibertat que correspon a 

Els mescladors [5], amplificadors [6], filtres [7], convertidors de 

freqüència [8], antenes [9], sintonitzador d'impedàncies [10], són

dels dispositius que actualment utilitzen tecnologia uniplanar.

Una característica important en el cas de les línies CPW és que poden 

propagar dos modes. Aquests modes són coneguts com a mode parell 

mode) i mode senar (odd mode). Si s'utilitza línies 

propagant el mode parell i apareixen transicions o asimetries respecte el 

conductor central, es dóna lloc a l'aparició del mode senar [11].

En moltes aplicacions aquest mode s'intenta eliminar ja que es tracta 

d'un mode més dispersiu i radiatiu que el mode parell. Per suprimir

s'utilitzen ponts d'equipotencialitat (air-bridge, en anglès) 

plans de massa de la CPW [12]. A causa que es tracta d'un mode 

indesitjat, molt models o estudis són incomplets degut a que no es 

dera el seu efecte [13]. 

No obstant això, la utilització dels dos modes en els circuits coneguts 

com a multimodals permet crear una implementació alternativa i 

completa de circuits típics de microones millorant les seves prestacions.

1.2 Objectius 

ctiu principal d'aquest PFC és proposar i realitzar el

implementació i caracterització d'una xarxa d'adaptació multimodal 

reconfigurable de microones. 

Aquesta xarxa sintonitzadora es basa en la unió de diverses transicions 

, com la presentada a [8] i s'utilitzen les propietats 
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com a multimodals permet crear una implementació alternativa i 

completa de circuits típics de microones millorant les seves prestacions. 

proposar i realitzar el disseny, 

implementació i caracterització d'una xarxa d'adaptació multimodal 

Aquesta xarxa sintonitzadora es basa en la unió de diverses transicions 

[8] i s'utilitzen les propietats 
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multimodals per aconseguir excel·lents prestacions. Cadascuna de les 

transicions que composa la xarxa té integrat un 

Mitjançant aquest stub

aquesta xarxa pugui ser reconfigurable. Per tant, en aquest projecte 

s'estudien les transicions en T, i es dóna una topologia i configuració 

òptima dels elements sintonitzables que permeten una major cobertura 

d'impedàncies. 

El disseny d'aquest tipus 

del comportament multimodal dels diferents tipus de línies de transmissió 

utilitzades. Per tant, un altra finalitat d'aquest projecte serà l'estudi d'una 

metodologia per extreure els paràmetres característics d

línia. L'estudi es basarà en trobar una dependència entre els paràmetres 

característics de cada mode i lín

físiques. 

Per tenir una primera aproximació del comportament de l’estructura es 

crearà un model circuital i es validarà mitjançant ADS. L'objectiu és 

validar el model multimodal que es proposa i a la vegada fer un estudi 

paramètric de la topologia proposada. En concret, s'estudiarà l'aïllament 

entre ports, les pèrdues de reflexió i inserció i els desf

la sensibilitat de l’estructura enfront a variacions en ella. Per realitzar tots 

aquests estudis es crearan 

esquemàtics realitzats i mitjançant la simulació electromagnètica es 

compararan tots els paràmetres mencionats.

Un cop dissenyades les estructures i després de la fase de fabricació, es 

faran les mesures corresponents del disseny final. Comparant aquestes 

mesures i els resultats de les simulacions circuitals i electromagnètiques, 

ens permetrà verificar el correcte funcionament del sintonitzador 

dissenyat. 
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multimodals per aconseguir excel·lents prestacions. Cadascuna de les 

transicions que composa la xarxa té integrat un stub en línia 

stub i elements sintonitzables, s'aconsegueix

aquesta xarxa pugui ser reconfigurable. Per tant, en aquest projecte 

s'estudien les transicions en T, i es dóna una topologia i configuració 

òptima dels elements sintonitzables que permeten una major cobertura 

El disseny d'aquest tipus d'estructures requereix del coneixement previ 

del comportament multimodal dels diferents tipus de línies de transmissió 

utilitzades. Per tant, un altra finalitat d'aquest projecte serà l'estudi d'una 

metodologia per extreure els paràmetres característics de cada tipus de 

línia. L'estudi es basarà en trobar una dependència entre els paràmetres 

racterístics de cada mode i línia en funció de les seves dimensions 

Per tenir una primera aproximació del comportament de l’estructura es 

ircuital i es validarà mitjançant ADS. L'objectiu és 

validar el model multimodal que es proposa i a la vegada fer un estudi 

paramètric de la topologia proposada. En concret, s'estudiarà l'aïllament 

entre ports, les pèrdues de reflexió i inserció i els desfasaments, a part de 

la sensibilitat de l’estructura enfront a variacions en ella. Per realitzar tots 

aquests estudis es crearan layouts que representen els circuits 

esquemàtics realitzats i mitjançant la simulació electromagnètica es 

ràmetres mencionats. 

Un cop dissenyades les estructures i després de la fase de fabricació, es 

faran les mesures corresponents del disseny final. Comparant aquestes 

mesures i els resultats de les simulacions circuitals i electromagnètiques, 

rificar el correcte funcionament del sintonitzador 
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la sensibilitat de l’estructura enfront a variacions en ella. Per realitzar tots 

que representen els circuits 

esquemàtics realitzats i mitjançant la simulació electromagnètica es 

Un cop dissenyades les estructures i després de la fase de fabricació, es 
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1.3 Estructura de la memòria
 

La memòria d'aquest projecte s'ha organitzat en diferents capítols que 

reprodueixen les diferents fases que s'ha seguit per a la realització 

d'aquest. S'ha partit de l'estudi dels sintonitzadors d'impedàncies i de la 

tecnologia uniplanar utilitzada, s'ha 

sintonitzador, s'ha fabricat i 

era el que s'esperava. 

En el primer capítol (capítol 2) es realitza un estudi de les diferents 

topologies existents de xarxes d'adaptació i dels diferen

fer-les sintonitzables. Aquest estudi inclou un anàlisi detallat de les xarxes 

d'adaptació basades en transicions amb 

sintonització tant analògics com digitals. En totes les topologies 

presentades apareixen 

capítol s'inclou les consideracions teòriques necessàries pel disseny de la 

xarxa sintonitzadora d'impedàncies.

En el capítol 3 es realitza un estudi 

les línies uniplanars que s'usaran en el disseny de la estructura 

presentada en el capítol 2. En concret, es parla de la línia 

línia CPW per a cada un del seus dos modes de propagació (mode parell i 

senar). A més, en aquest estudi es dóna molta importància a 

dels paràmetres característics de les línies estudiades a partir dels seus 

paràmetres físics. Aquest mètode serà de vital importància a l’hora de 

realitzar el disseny, sobretot en el cas de les línies que propaguen el 

mode imparell o slotline

transicions CPW-slotline

la usada en el disseny del sintonitzador.

En el capítol 4 es realitza el disseny del sintonitzador d'impedàncies. 

Com a punt de partida 
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1.3 Estructura de la memòria 

La memòria d'aquest projecte s'ha organitzat en diferents capítols que 

reprodueixen les diferents fases que s'ha seguit per a la realització 

d'aquest. S'ha partit de l'estudi dels sintonitzadors d'impedàncies i de la 

tecnologia uniplanar utilitzada, s'ha continuat amb el disseny del 

sintonitzador, s'ha fabricat i finalment s'ha verificat que el comportament 

En el primer capítol (capítol 2) es realitza un estudi de les diferents 

topologies existents de xarxes d'adaptació i dels diferent mètodes per a 

les sintonitzables. Aquest estudi inclou un anàlisi detallat de les xarxes 

d'adaptació basades en transicions amb stub, i dels diferents mètodes de 

sintonització tant analògics com digitals. En totes les topologies 

 exemples pràctics existents. Finalment, en aquest 

capítol s'inclou les consideracions teòriques necessàries pel disseny de la 

xarxa sintonitzadora d'impedàncies. 

En el capítol 3 es realitza un estudi en profunditat del comportament de 

s que s'usaran en el disseny de la estructura 

presentada en el capítol 2. En concret, es parla de la línia 

línia CPW per a cada un del seus dos modes de propagació (mode parell i 

senar). A més, en aquest estudi es dóna molta importància a 

dels paràmetres característics de les línies estudiades a partir dels seus 

paràmetres físics. Aquest mètode serà de vital importància a l’hora de 

realitzar el disseny, sobretot en el cas de les línies que propaguen el 

slotline. Finalment, en aquest capítol s'estudien les 

slotline existents, i en concret, la transició en T que serà 

la usada en el disseny del sintonitzador. 

En el capítol 4 es realitza el disseny del sintonitzador d'impedàncies. 

Com a punt de partida s'utilitza la transició CPW-slotline en T presentada 
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en el capítol 3. Un cop definida l’estructura de partida, es fixen els 

paràmetres de disseny i es realitzen desviacions sobre aquests per trobar 

el valor òptim de cadascun dels circuits. Per comprovar el

funcionament de la topologia en cada pas, es compararan els resultats 

obtinguts a partir del model multimodal amb els obtinguts 

experimentalment. Per obtenir un model aproximat al real es 

totes les línies utilitzades i es parametritzara

actuen d'elements de sintonització.

Seguidament un capítol de conclusions recull a mode de resum els 

resultats obtinguts de les simulacions de les topologies dissenyades 

durant el treball. A més, també incorpora totes les mesures

laboratori del circuit final dissenyat.

Finalment, en el capítol d’Annexes apareixen detalladament els 

de circuit multimodal 

s'inclou el datasheet del díode varactor i del substrat RO400
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2.Sintonitzadors i topologies
 

2.1 Introducció
 

Les xarxes d’adaptació són una peça clau en sistemes on es necessita 

una màxima transferència de potència entre dos subsistemes, i a la 

vegada minimitzar les pèrdues de potència per reflexions des de la 

càrrega. A més, la indústria dels sistemes de comunic

cop més a focalitzar els dissenys en sistemes compactes, d’alta eficiència i 

amb un factor de qualitat elevat, de manera que el senyal no 

distorsioni [1]. 

Si alhora es busca que aquesta xarxa d’adaptació pugui ser 

sintonitzable per satisfer les necessitats de tots els estàndards actuals, els 

sintonitzadors d’impedància passen a ser una aplicació molt comuna 

aplicable a antenes, oscil·ladors, amplificadors i elements de filtratge.

Avui dia, existeixen diverses tecnologies per fer les xar

sintonitzables. Entre aquestes, les més usades són el 

(YIG) crystals, varactors i commutadors d’estat sòlid, components 

ferroelèctrics o ferromagnètics i dispositius mecànics o MEMS [1].
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Introducció 

Les xarxes d’adaptació són una peça clau en sistemes on es necessita 

una màxima transferència de potència entre dos subsistemes, i a la 

vegada minimitzar les pèrdues de potència per reflexions des de la 

càrrega. A més, la indústria dels sistemes de comunicació tendeix cada 

cop més a focalitzar els dissenys en sistemes compactes, d’alta eficiència i 

amb un factor de qualitat elevat, de manera que el senyal no 

Si alhora es busca que aquesta xarxa d’adaptació pugui ser 

isfer les necessitats de tots els estàndards actuals, els 

sintonitzadors d’impedància passen a ser una aplicació molt comuna 

aplicable a antenes, oscil·ladors, amplificadors i elements de filtratge.

Avui dia, existeixen diverses tecnologies per fer les xarxes d’adaptació 

sintonitzables. Entre aquestes, les més usades són el yttrium

, varactors i commutadors d’estat sòlid, components 

ferroelèctrics o ferromagnètics i dispositius mecànics o MEMS [1].
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Si alhora es busca que aquesta xarxa d’adaptació pugui ser 

isfer les necessitats de tots els estàndards actuals, els 

sintonitzadors d’impedància passen a ser una aplicació molt comuna 

aplicable a antenes, oscil·ladors, amplificadors i elements de filtratge. 

xes d’adaptació 

yttrium iron garnet 

, varactors i commutadors d’estat sòlid, components 

ferroelèctrics o ferromagnètics i dispositius mecànics o MEMS [1]. 
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L’elecció d’una o altra tecnologi

diversos factors, tals com la complexitat del sistema, mida, cost, pèrdues 

màximes permeses, linealitat, consum de potència DC i potència de 

senyal necessària.  

Per la realització de les xarxes d’adaptació existeixen diferent

mètodes. Un dels mètodes més simples i utilitzats per al disseny 

d’aquestes xarxes és l’ús de components purament reactius com són les 

bobines i els condensadors. 

Aquestes estructures presenten combinacions entre aquests dos 

elements connectats en sèrie

coneix com a xarxa L. Aquesta construcció està formada per la 

combinació de dos elements reactius

totes les possibles combinacions entre aquests dos elements.

Figura 2.1 Vuit

 

Mitjançant aquesta estructura es poden aconseguir estructures més 

complexes. Entre aquestes, les dos més conegudes són les xarxes T 

(figura 2.2(a)) i Pi (figura 2.2(b)) formades per tres elements reactius.
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L’elecció d’una o altra tecnologia dependrà del compromís entre 

diversos factors, tals com la complexitat del sistema, mida, cost, pèrdues 

màximes permeses, linealitat, consum de potència DC i potència de 

Per la realització de les xarxes d’adaptació existeixen diferent

mètodes. Un dels mètodes més simples i utilitzats per al disseny 

d’aquestes xarxes és l’ús de components purament reactius com són les 

bobines i els condensadors.  

Aquestes estructures presenten combinacions entre aquests dos 

elements connectats en sèrie o paral·lel. L’estructura més simple es 

coneix com a xarxa L. Aquesta construcció està formada per la 

combinació de dos elements reactius [2]. En la figura 2.1 es pot observar 

totes les possibles combinacions entre aquests dos elements.

 

.1 Vuit possibles combinacions de xarxes en L
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Figura 2

Un exemple d’aquest tipus de xarxes d’adaptació és el presentat en 

Aquest tipus de xarxes són molt comunes en sistemes d’adaptació 

d’impedàncies situats entre l’antena i el mòdul de potència d’un 

determinat dispositiu mòbil.

Amb la finalitat d’obtenir un alt nivell d’adaptació, aquest sistema 

requereix d’un mòdul de cont

moment la configuració idònia del sintonitzador.

Com a exemple, la xarxa d’adaptació 

representada a la figura 

sintonitzables [4] i en aplicacio

 

Figura 2
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Figura 2.2. Xarxes d’adaptació en T (a) i Π(b)[2]. 

 

Un exemple d’aquest tipus de xarxes d’adaptació és el presentat en 

Aquest tipus de xarxes són molt comunes en sistemes d’adaptació 

d’impedàncies situats entre l’antena i el mòdul de potència d’un 

determinat dispositiu mòbil. 

Amb la finalitat d’obtenir un alt nivell d’adaptació, aquest sistema 

requereix d’un mòdul de control electrònic per seleccionar en cada 

moment la configuració idònia del sintonitzador. 

la xarxa d’adaptació passa-banda de topologia pi 

la figura és molt típica en transformadors d’impedància 

i en aplicacions ATU (Antenna Tunning Units

 

Figura 2.3 Xarxa d’adaptació de topologia Π [3] 
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Com es pot observar en l’anterior figura, aquesta topologia està 

formada per capacitats i bobines ajustables, però

aconseguir inductors electrònicament 

Un possible substitut als inductors electrònicament sintonitzables i molt 

usat per a la sintonització de xarxes d’adaptació és el díode varactor. Tot i 

així, en aquest cas l’ús del varactor no és el més apropiat. Els varactors 

no són vàlids per aplicacions on hi ha una transferència d’alta potència. 

Per tant, s’han de buscar components amb un mateix comportament al 

del varactor però capaços de suportar la transmissió d’altes potències.

Utilitzant tensions de control per cadascun dels díodes 

la màxima cobertura possible d'impedàncies sobre la Carta de 

Suposant díodes PIN amb dos estats, es podran generar 2

diferents, on n és el nombre total de díodes utilitzats

Una alternativa a les xarxes d’adaptació 

línies de transmissió planars amb substrats tals com l’arsenur de gal·li 

(GaAs), el nitrur de gal·li (

(Monolithic Microwave Integrated

La utilització d’aquests c

aporta millores d’ample de banda, sobretot respecte als circuits realitzats 

en base a components integrats. El motiu d’aquesta millora és que els 

MMIC permeten col·locar les xarxes d’acoblament pròximes als

transistors, evitant així pèrdues elèctriques i capacitats paràsites.

Gràcies a aquests efectes, es produeix un gran augment de la fiabilitat 

en aplicacions on s’utilitzen un gran número d’elements, com poden ser 

els commutadors o varactors, necessaris pe

d’adaptació d’impedàncies.

En la figura 2.4, es pot observar el circuit esquemàtic corresponent al 

sintonitzador. En aquest cas, el sintonitzador està dissenyat i realitzat en 

un substrat de GaAs i està format per 5 seccions d

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

Com es pot observar en l’anterior figura, aquesta topologia està 

capacitats i bobines ajustables, però, és molt difícil 

aconseguir inductors electrònicament sintonitzables. 

Un possible substitut als inductors electrònicament sintonitzables i molt 

usat per a la sintonització de xarxes d’adaptació és el díode varactor. Tot i 

així, en aquest cas l’ús del varactor no és el més apropiat. Els varactors 

per aplicacions on hi ha una transferència d’alta potència. 

Per tant, s’han de buscar components amb un mateix comportament al 

del varactor però capaços de suportar la transmissió d’altes potències.

Utilitzant tensions de control per cadascun dels díodes es podrà obtenir 

la màxima cobertura possible d'impedàncies sobre la Carta de 

Suposant díodes PIN amb dos estats, es podran generar 2

és el nombre total de díodes utilitzats [1]. 

Una alternativa a les xarxes d’adaptació anteriors és la utilització de 

línies de transmissió planars amb substrats tals com l’arsenur de gal·li 

), el nitrur de gal·li (GaN) o el silici-germani (SiGe) en circuits MMIC 

Integrated Circuits) [6]. 

La utilització d’aquests circuits per realitzar sintonitzadors d’impedància 

aporta millores d’ample de banda, sobretot respecte als circuits realitzats 

en base a components integrats. El motiu d’aquesta millora és que els 

MMIC permeten col·locar les xarxes d’acoblament pròximes als

transistors, evitant així pèrdues elèctriques i capacitats paràsites.

Gràcies a aquests efectes, es produeix un gran augment de la fiabilitat 

en aplicacions on s’utilitzen un gran número d’elements, com poden ser 

els commutadors o varactors, necessaris per fer sintonitzable una xarxa 

d’adaptació d’impedàncies. 

En la figura 2.4, es pot observar el circuit esquemàtic corresponent al 

sintonitzador. En aquest cas, el sintonitzador està dissenyat i realitzat en 

i està format per 5 seccions de línies de transmissió 
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Com es pot observar en l’anterior figura, aquesta topologia està 

, és molt difícil 

Un possible substitut als inductors electrònicament sintonitzables i molt 

usat per a la sintonització de xarxes d’adaptació és el díode varactor. Tot i 

així, en aquest cas l’ús del varactor no és el més apropiat. Els varactors 

per aplicacions on hi ha una transferència d’alta potència. 

Per tant, s’han de buscar components amb un mateix comportament al 

del varactor però capaços de suportar la transmissió d’altes potències. 

es podrà obtenir 

la màxima cobertura possible d'impedàncies sobre la Carta de Smith. 

Suposant díodes PIN amb dos estats, es podran generar 2n impedàncies 

anteriors és la utilització de 

línies de transmissió planars amb substrats tals com l’arsenur de gal·li 

) en circuits MMIC 

ircuits per realitzar sintonitzadors d’impedància 

aporta millores d’ample de banda, sobretot respecte als circuits realitzats 

en base a components integrats. El motiu d’aquesta millora és que els 

MMIC permeten col·locar les xarxes d’acoblament pròximes als 

transistors, evitant així pèrdues elèctriques i capacitats paràsites. 

Gràcies a aquests efectes, es produeix un gran augment de la fiabilitat 

en aplicacions on s’utilitzen un gran número d’elements, com poden ser 

r fer sintonitzable una xarxa 

En la figura 2.4, es pot observar el circuit esquemàtic corresponent al 

sintonitzador. En aquest cas, el sintonitzador està dissenyat i realitzat en 

e línies de transmissió 
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coplanars. A part, entre cada dos trams de línia hi ha situada una càrrega 

capacitiva que correspon al transistor HEMT (

Transistor), i que proporciona la capacitat de sintonització. 

Figura 2.4 Circuit esquemàtic d’un sintonitzador d’impedàncies de quatre seccions [6].

Una alternativa a les xarxes d’adaptació anteriorment esmentades són 

les xarxes d’adaptació en 

beneficioses per a freqüències altes i quan no es poden co

càrregues paràsites dels elements reactius de les xarxes anteriors [1].

A continuació, es parla d’algunes topologies existents en 

disseny de les xarxes d’adaptació i possibles mètodes per fer

sintonitzables. 

 

2.2Disseny sintonit

stub 
 

Les xarxes d’adaptació basades en 

madura en aplicacions de micro
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coplanars. A part, entre cada dos trams de línia hi ha situada una càrrega 

capacitiva que correspon al transistor HEMT (Heigh Electron

), i que proporciona la capacitat de sintonització. 

emàtic d’un sintonitzador d’impedàncies de quatre seccions [6].

 

Una alternativa a les xarxes d’adaptació anteriorment esmentades són 

les xarxes d’adaptació en stub. Aquestes xarxes d’adaptació són 

beneficioses per a freqüències altes i quan no es poden co

càrregues paràsites dels elements reactius de les xarxes anteriors [1].

A continuació, es parla d’algunes topologies existents en 

disseny de les xarxes d’adaptació i possibles mètodes per fer

2.2Disseny sintonitzadors basats en 

Les xarxes d’adaptació basades en stubs corresponen a una tecnologia 

madura en aplicacions de microones i d’ones mil·limètriques [7], [8], [9], 

21 

[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable]  

 

coplanars. A part, entre cada dos trams de línia hi ha situada una càrrega 

Electron Mobility 

), i que proporciona la capacitat de sintonització.  

 

emàtic d’un sintonitzador d’impedàncies de quatre seccions [6]. 

Una alternativa a les xarxes d’adaptació anteriorment esmentades són 

. Aquestes xarxes d’adaptació són 

beneficioses per a freqüències altes i quan no es poden controlar les 

càrregues paràsites dels elements reactius de les xarxes anteriors [1]. 

A continuació, es parla d’algunes topologies existents en stub per al 

disseny de les xarxes d’adaptació i possibles mètodes per fer-les 

zadors basats en 

corresponen a una tecnologia 

ones i d’ones mil·limètriques [7], [8], [9], 
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[10]. Aquestes xarxes són de banda estreta ja que les longituds dels 

stubs i les distàncies entre ells són proporcionals a la longitud d’ona. 

Existeixen xarxes d’adaptació amb simple, doble o triple stub i es poden 

fer sintonitzables usant 

backshorts) i altres elements sintonitzables (

materials ferroelèctrics). 

mètodes per sintonitzar xarxes d’adaptació d’impedàncies basades en 

stubs. 

 

2.2.1 Topologies 

Els sintonitzadors d’impedàncies i xarxes d’adaptació normalment estan 

basats en topologies d’un 

Per fer aquesta arquitectura sintonitzable, la longitud elèctrica efectiva 

i/o la impedància característica dels 

part d’això, les seccions entre 

una gran cobertura d’impedàncies.

La figura 2.5 mostra possibles topologies de sintonitzadors 

d’impedància basades en 

les longituds elèctriques del 

elèctriques de les seccions de línies de transmissió que connecten els 

stubs. 
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. Aquestes xarxes són de banda estreta ja que les longituds dels 

i les distàncies entre ells són proporcionals a la longitud d’ona. 

Existeixen xarxes d’adaptació amb simple, doble o triple stub i es poden 

fer sintonitzables usant cargols i curtcircuits (en anglès 

i altres elements sintonitzables (commutadors, varactors o 

materials ferroelèctrics). Seguidament, es mostren possibles topologies i 

mètodes per sintonitzar xarxes d’adaptació d’impedàncies basades en 

Topologies stub  

Els sintonitzadors d’impedàncies i xarxes d’adaptació normalment estan 

basats en topologies d’un stub, doble stub o triple stub.  

Per fer aquesta arquitectura sintonitzable, la longitud elèctrica efectiva 

i/o la impedància característica dels stubs ha de ser sintonitzada

part d’això, les seccions entre stubs poden ser ajustades per aconseguir 

una gran cobertura d’impedàncies. 

La figura 2.5 mostra possibles topologies de sintonitzadors 

d’impedància basades en stubs. Els paràmetres θ1, θ2 i θ3

les longituds elèctriques del stub, i θ4 i θ5 corresponen a les longituds 

elèctriques de les seccions de línies de transmissió que connecten els 
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. Aquestes xarxes són de banda estreta ja que les longituds dels 

i les distàncies entre ells són proporcionals a la longitud d’ona.  

Existeixen xarxes d’adaptació amb simple, doble o triple stub i es poden 

cargols i curtcircuits (en anglès screws i 

commutadors, varactors o 

Seguidament, es mostren possibles topologies i 

mètodes per sintonitzar xarxes d’adaptació d’impedàncies basades en 

Els sintonitzadors d’impedàncies i xarxes d’adaptació normalment estan 

Per fer aquesta arquitectura sintonitzable, la longitud elèctrica efectiva 

er sintonitzada [11]. A 

poden ser ajustades per aconseguir 

La figura 2.5 mostra possibles topologies de sintonitzadors 

3 corresponen a 

corresponen a les longituds 

elèctriques de les seccions de línies de transmissió que connecten els 
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Figura 2.5 Topologies de sintonitzadors d’impedància basats en stub [1]

Per aconseguir una bona cobertura d’impedàncies en la Carta de Smith 

serà necessari optimitzar els paràmetres mencionats anteriorment, 

corresponents a les longituds elèctriques. Per a

que es vulgui adaptar, es necessitarà un valor ò

Per tant, mitjançant algun mètode de sintonització, es podrà aconseguir 

una adaptació total per a cert rang d’impedàncies. 

 

2.2.2Mètodes de sintonització

Totes les topologies de 

mètodes de sintonització digitals i analògics, com es pot observar en la 

figura 2.6 i 2.7, respectivament. Aquests mètodes permeten variar la 

longitud elèctrica efectiva del 

[11]. 
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Figura 2.5 Topologies de sintonitzadors d’impedància basats en stub [1]

Per aconseguir una bona cobertura d’impedàncies en la Carta de Smith 

serà necessari optimitzar els paràmetres mencionats anteriorment, 

les longituds elèctriques. Per a cada valor d’impedància 

que es vulgui adaptar, es necessitarà un valor òptim d’aquestes longituds. 

Per tant, mitjançant algun mètode de sintonització, es podrà aconseguir 

una adaptació total per a cert rang d’impedàncies.  

Mètodes de sintonització 

Totes les topologies de stub presentades anteriorment poden usar 

e sintonització digitals i analògics, com es pot observar en la 

figura 2.6 i 2.7, respectivament. Aquests mètodes permeten variar la 

longitud elèctrica efectiva del stub i/o la seva impedància característica
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Figura 2.5 Topologies de sintonitzadors d’impedància basats en stub [1] 

Per aconseguir una bona cobertura d’impedàncies en la Carta de Smith 

serà necessari optimitzar els paràmetres mencionats anteriorment, 

cada valor d’impedància 

ptim d’aquestes longituds. 

Per tant, mitjançant algun mètode de sintonització, es podrà aconseguir 

presentades anteriorment poden usar 

e sintonització digitals i analògics, com es pot observar en la 

figura 2.6 i 2.7, respectivament. Aquests mètodes permeten variar la 

impedància característica 
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Figura 2.6 Mètodes sintonització digital

Si es col·loca una bateria de condensadors al final del 

il·lustrat en la figura 2.6(a), o un varactor, com està il·lustrat en la figura 

2.7(a), s’aconsegueix variar la longitud efectiva del 

amb aquesta configuració la impedància del 

d’aquest a causa del increment de càrrega capacitiva. 

En el cas analògic, per augmentar el rang de sintonització i així variar 

tant la longitud elèctrica efectiva com la impedància característica, es

poden usar varactors distribuïts al llarg del 
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Figura 2.6 Mètodes sintonització digital del stub [1]

 

Si es col·loca una bateria de condensadors al final del 

il·lustrat en la figura 2.6(a), o un varactor, com està il·lustrat en la figura 

2.7(a), s’aconsegueix variar la longitud efectiva del stub. A més a més, 

guració la impedància del stub varia localment al final 

d’aquest a causa del increment de càrrega capacitiva.  

En el cas analògic, per augmentar el rang de sintonització i així variar 

tant la longitud elèctrica efectiva com la impedància característica, es

poden usar varactors distribuïts al llarg del stub (figura 2.7(b)).
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del stub [1] 

Si es col·loca una bateria de condensadors al final del stub, com està 

il·lustrat en la figura 2.6(a), o un varactor, com està il·lustrat en la figura 

. A més a més, 

varia localment al final 

En el cas analògic, per augmentar el rang de sintonització i així variar 

tant la longitud elèctrica efectiva com la impedància característica, es 

(figura 2.7(b)). 
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Figura 2.7 Mètodes sintonització analògica del stub [1]

En el cas analògic, per augmentar el rang de sintonització i així variar 

tant la longitud elèctrica efectiva com la impedància característica, es 

poden usar varactors distribuïts al llarg del 

En la figura 2.6(b) i 2.6(c), es mostra un

variar la longitud i la impedància. En aquest cas, la idea principal és la 

commutació a diferents línies. En la figura 2.6(b) s’aconsegueixen 

de diferents longituds elèctriques i en la figura 2.6(c), s’aconsegueixen 

stubs de diferents impedàncies. 

Un altre mètode més directe per controlar la longitud efectiva del 

és el mostrat en la figura 2.6(d), on s’usen commutadors per unir 

diverses seccions de línies de transmissió entre elles. Una variació a 

aquest mètode és el 

commutadors mouen els curtcircuits al llarg de la línia de transmissió.

Finalment, si es vol controlar simultàniament la longitud efectiva i la 

impedància característica, s’usen commutadors que en comptes de 

els curtcircuits al llarg de la línia, mouen les càrregues capacitives, com 

es mostra en la figura 2.6(f).
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Figura 2.7 Mètodes sintonització analògica del stub [1]

 

En el cas analògic, per augmentar el rang de sintonització i així variar 

tant la longitud elèctrica efectiva com la impedància característica, es 

poden usar varactors distribuïts al llarg del stub (figura 2.7(b)).

En la figura 2.6(b) i 2.6(c), es mostra un altre mètode per aconseguir 

variar la longitud i la impedància. En aquest cas, la idea principal és la 

commutació a diferents línies. En la figura 2.6(b) s’aconsegueixen 

de diferents longituds elèctriques i en la figura 2.6(c), s’aconsegueixen 

de diferents impedàncies.  

Un altre mètode més directe per controlar la longitud efectiva del 

és el mostrat en la figura 2.6(d), on s’usen commutadors per unir 

diverses seccions de línies de transmissió entre elles. Una variació a 

 mostrat en la figura 2.6(e). En aquest cas els 

commutadors mouen els curtcircuits al llarg de la línia de transmissió.

Finalment, si es vol controlar simultàniament la longitud efectiva i la 

impedància característica, s’usen commutadors que en comptes de 

els curtcircuits al llarg de la línia, mouen les càrregues capacitives, com 

es mostra en la figura 2.6(f). 
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Figura 2.7 Mètodes sintonització analògica del stub [1] 

En el cas analògic, per augmentar el rang de sintonització i així variar 

tant la longitud elèctrica efectiva com la impedància característica, es 

(figura 2.7(b)). 

altre mètode per aconseguir 

variar la longitud i la impedància. En aquest cas, la idea principal és la 

commutació a diferents línies. En la figura 2.6(b) s’aconsegueixen stubs 

de diferents longituds elèctriques i en la figura 2.6(c), s’aconsegueixen 

Un altre mètode més directe per controlar la longitud efectiva del stub 

és el mostrat en la figura 2.6(d), on s’usen commutadors per unir 

diverses seccions de línies de transmissió entre elles. Una variació a 

mostrat en la figura 2.6(e). En aquest cas els 

commutadors mouen els curtcircuits al llarg de la línia de transmissió. 

Finalment, si es vol controlar simultàniament la longitud efectiva i la 

impedància característica, s’usen commutadors que en comptes de moure 

els curtcircuits al llarg de la línia, mouen les càrregues capacitives, com 
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Si en el cas de la figura 2.6(a), el banc de capacitats és realitzat amb 

commutadors SPST, es poden generar 2

exactament el mateix amb els mètodes mostrats en les figures 2.6(b), 

2.6(c) i 2.6(f). En canvi, els dissenys presentats en les figures 2.6(d) i 

2.6(e) solament generen 

La diferència entre els dos

treballa amb un gran nombre de commutadors. Per exemple, en el cas de 

n=8, el primer mètode produeix 256 impedàncies mentre que el segon, 

tan sols 9. 

Per altra banda, la sintonització analògica representada en la fi

pot generar un nombre infinit d’impedàncies. Tot i això, el màxim rang de 

sintonització d’aquestes impedàncies ve limitat en la pràctica pel mínim 

rang del varactor, el número de varactors usats i pels comportaments 

paràsits. A mesura que s’increm

sintonitzats, s’incrementen les pèrdues del circuit. 

Les seccions d’interconnexió de línies de transmissió abans, entre i 

després dels stubs poden ser controlades elèctricament per incrementar la 

cobertura d’impedància de

A part de les solucions mostrades en aquest apartat, es poden crear 

nous sintetitzadors d’impedància combinant les topologies de la figura 2.5 

i els mètodes de les figures 2.6 i 2.7. També es poden crear noves 

estructures acoblant o connec

En la bibliografia es pot trobar un estudi [15] comparatiu entre dos 

estructures basades en 

sintonitzadors d’impedàncies. En concret, l’autor compara el 

comportament d’un sintonitzador d’impedàncies basat en un únic 

un altre basat en tres 

d’adaptació ve donada pel díode varactor.
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Si en el cas de la figura 2.6(a), el banc de capacitats és realitzat amb 

commutadors SPST, es poden generar 2n impedàncies diferents. Passa 

exactament el mateix amb els mètodes mostrats en les figures 2.6(b), 

2.6(c) i 2.6(f). En canvi, els dissenys presentats en les figures 2.6(d) i 

2.6(e) solament generen n+1 impedàncies diferents [1]. 

La diferència entre els dos mètodes comença a ser important quan es 

treballa amb un gran nombre de commutadors. Per exemple, en el cas de 

n=8, el primer mètode produeix 256 impedàncies mentre que el segon, 

Per altra banda, la sintonització analògica representada en la fi

pot generar un nombre infinit d’impedàncies. Tot i això, el màxim rang de 

sintonització d’aquestes impedàncies ve limitat en la pràctica pel mínim 

rang del varactor, el número de varactors usats i pels comportaments 

paràsits. A mesura que s’incrementa el nombre d’elements

sintonitzats, s’incrementen les pèrdues del circuit.  

Les seccions d’interconnexió de línies de transmissió abans, entre i 

després dels stubs poden ser controlades elèctricament per incrementar la 

cobertura d’impedància del sintonitzador. 

A part de les solucions mostrades en aquest apartat, es poden crear 

nous sintetitzadors d’impedància combinant les topologies de la figura 2.5 

i els mètodes de les figures 2.6 i 2.7. També es poden crear noves 

estructures acoblant o connectant varis stubs [12], [13], [14]

En la bibliografia es pot trobar un estudi [15] comparatiu entre dos 

estructures basades en stub que serveix com a exemple d’aquest tipus de 

sintonitzadors d’impedàncies. En concret, l’autor compara el 

comportament d’un sintonitzador d’impedàncies basat en un únic 

un altre basat en tres stubs. La sintonització d’aquestes xarxes 

donada pel díode varactor. 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable] 

 

Si en el cas de la figura 2.6(a), el banc de capacitats és realitzat amb  n 

impedàncies diferents. Passa 

exactament el mateix amb els mètodes mostrats en les figures 2.6(b), 

2.6(c) i 2.6(f). En canvi, els dissenys presentats en les figures 2.6(d) i 

mètodes comença a ser important quan es 

treballa amb un gran nombre de commutadors. Per exemple, en el cas de 

n=8, el primer mètode produeix 256 impedàncies mentre que el segon, 

Per altra banda, la sintonització analògica representada en la figura 2.7 

pot generar un nombre infinit d’impedàncies. Tot i això, el màxim rang de 

sintonització d’aquestes impedàncies ve limitat en la pràctica pel mínim 

rang del varactor, el número de varactors usats i pels comportaments 

enta el nombre d’elements, en ser 

Les seccions d’interconnexió de línies de transmissió abans, entre i 

després dels stubs poden ser controlades elèctricament per incrementar la 

A part de les solucions mostrades en aquest apartat, es poden crear 

nous sintetitzadors d’impedància combinant les topologies de la figura 2.5 

i els mètodes de les figures 2.6 i 2.7. També es poden crear noves 

[12], [13], [14]. 

En la bibliografia es pot trobar un estudi [15] comparatiu entre dos 

que serveix com a exemple d’aquest tipus de 

sintonitzadors d’impedàncies. En concret, l’autor compara el 

comportament d’un sintonitzador d’impedàncies basat en un únic stub i 

. La sintonització d’aquestes xarxes 
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En la figura 2.8(a) i 2.8(b) es poden observar el sintonitzadors 

d’impedàncies basats en tres 

paràmetre Cb correspon al rang de capacitats que pren el varactor, que va 

des de 11.2 pF fins a 70 pF.

 

Figura 2.8 Sintonitzadors d’impedància microstrip. (a)Topologia triple stub. 

Si es compara la utilització del sintonitzador 

d’un stub, es pot dir que el primer és més àgil a l’hora 

impedàncies, i que per tant, és més recomanable d’usar. Un altre 

avantatge de l’ús del sintonitzador de tres 

major nombre de díodes varactors, i per tant, tindrà una major cobertura 

en la Carta de Smith. 

Tanmateix, el sintonitzador amb tres 

la multietapa. Aquesta multietapa crearà reflexions que produiran ones 

estacionàries en les línies de transmissió. Aquestes ressonàncies 

contribuiran a crear majors pèrdues.
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En la figura 2.8(a) i 2.8(b) es poden observar el sintonitzadors 

d’impedàncies basats en tres stubs i en un únic stub, respectivament. El 

correspon al rang de capacitats que pren el varactor, que va 

ns a 70 pF. 

Figura 2.8 Sintonitzadors d’impedància microstrip. (a)Topologia triple stub. 

(b)Topologia un sol stub [15] 

Si es compara la utilització del sintonitzador de tres stubs

, es pot dir que el primer és més àgil a l’hora 

impedàncies, i que per tant, és més recomanable d’usar. Un altre 

avantatge de l’ús del sintonitzador de tres stubs és que pot utilitzar un 

major nombre de díodes varactors, i per tant, tindrà una major cobertura 

Tanmateix, el sintonitzador amb tres stubs té més pèrdues a causa de 

la multietapa. Aquesta multietapa crearà reflexions que produiran ones 

estacionàries en les línies de transmissió. Aquestes ressonàncies 

contribuiran a crear majors pèrdues. 

27 

[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable]  

 

En la figura 2.8(a) i 2.8(b) es poden observar el sintonitzadors 

, respectivament. El 

correspon al rang de capacitats que pren el varactor, que va 

 

Figura 2.8 Sintonitzadors d’impedància microstrip. (a)Topologia triple stub. 

stubs respecte als 

, es pot dir que el primer és més àgil a l’hora de generar les 

impedàncies, i que per tant, és més recomanable d’usar. Un altre 

és que pot utilitzar un 

major nombre de díodes varactors, i per tant, tindrà una major cobertura 

té més pèrdues a causa de 

la multietapa. Aquesta multietapa crearà reflexions que produiran ones 

estacionàries en les línies de transmissió. Aquestes ressonàncies 
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A part d’aquesta comparativa, l’autor d’aquesta investigació ha realitzat 

un estudi entre diverses topologies de sintonització adaptativa que 

maximitzen l’eficiència dels sintonitzadors en entorns dinàmics. L’ús 

d’acobladors direccionals permetrà una detecció adequada 

mitjançant el microcontrolador s’ajustaran els díodes varactors per 

obtenir una adaptació completa en cada moment.

 

2.3 Consideracions teòriques

xarxes d'adaptació
 

Una xarxa d’adaptació té com a objectiu evitar que es produeixin 

reflexions internes i que aquestes produeixin ones estacionàries que 

aportaran pèrdues al senyal que es transmet. Per tant, una xarxa 

d’adaptació iguala la impedància de la càrrega a la de referència de 

manera que simula ser una línia de transmissió infinita.

Un altre objectiu, molt comú en circuits bàsics AC, és aconseguir 

entregar la màxima potència possible en la càrrega. Seguidament, 

s’analitzen aquestes dues condicions en el circuit de la figura 2.9 

Figura2.9 Càrrega connectada a una font de voltatge Vs
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sta comparativa, l’autor d’aquesta investigació ha realitzat 

un estudi entre diverses topologies de sintonització adaptativa que 

maximitzen l’eficiència dels sintonitzadors en entorns dinàmics. L’ús 

d’acobladors direccionals permetrà una detecció adequada 

mitjançant el microcontrolador s’ajustaran els díodes varactors per 

obtenir una adaptació completa en cada moment. 

2.3 Consideracions teòriques de les 

xarxes d'adaptació 

Una xarxa d’adaptació té com a objectiu evitar que es produeixin 

exions internes i que aquestes produeixin ones estacionàries que 

aportaran pèrdues al senyal que es transmet. Per tant, una xarxa 

d’adaptació iguala la impedància de la càrrega a la de referència de 

manera que simula ser una línia de transmissió infinita. 

Un altre objectiu, molt comú en circuits bàsics AC, és aconseguir 

entregar la màxima potència possible en la càrrega. Seguidament, 

s’analitzen aquestes dues condicions en el circuit de la figura 2.9 

Figura2.9 Càrrega connectada a una font de voltatge Vs i impedància Zs
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sta comparativa, l’autor d’aquesta investigació ha realitzat 

un estudi entre diverses topologies de sintonització adaptativa que 

maximitzen l’eficiència dels sintonitzadors en entorns dinàmics. L’ús 

d’acobladors direccionals permetrà una detecció adequada de l’entorn, i 

mitjançant el microcontrolador s’ajustaran els díodes varactors per 

de les 

Una xarxa d’adaptació té com a objectiu evitar que es produeixin 

exions internes i que aquestes produeixin ones estacionàries que 

aportaran pèrdues al senyal que es transmet. Per tant, una xarxa 

d’adaptació iguala la impedància de la càrrega a la de referència de 

Un altre objectiu, molt comú en circuits bàsics AC, és aconseguir 

entregar la màxima potència possible en la càrrega. Seguidament, 

s’analitzen aquestes dues condicions en el circuit de la figura 2.9  

 

i impedància Zs [16] 



[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable]

 

 

En aquest cas, la potència dissipada en la càrrega 

és el valor eficaç de la tensió del generador, ve

LP =

Per maximitzar el valor de 

tant, les reactàncies de la font i de la càrrega han de complir

aquest cas, la potència dissipada és la següent:

LP =

Per trobar el valor òptim de la resistència de càrrega que maximitza 

aquesta potència es fa e

(
LdR

d

Aquest valor es compleix quan 

potència que es podrà entregar a la càrrega serà:

LMAXP

Aquesta màxima potència també es coneix com la potència màxima 

disponible en la font. Si es compleixen les condicions obtingudes 

anteriorment, LL RZ +=

entregada en la càrrega. Tot i així, en moltes ocasions no es co
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En aquest cas, la potència dissipada en la càrrega PL, suposant que

és el valor eficaç de la tensió del generador, ve donada per:

( ) ( )22

2

LSLS

LS

XXRR

RV

+++   (2-1) 

 

Per maximitzar el valor de PL, s’ha de minimitzar el denominador, 

les reactàncies de la font i de la càrrega han de complir

aquest cas, la potència dissipada és la següent: 

( )2

2

LS

LS

RR

RV

+
    (2-2) 

 

Per trobar el valor òptim de la resistència de càrrega que maximitza 

aquesta potència es fa el següent: 

( ) ( )
( )

0
3

2

=
+

−
=−=

LS

LSS
XXL

RR

RRV
P

SL
 (2-3) 

 

Aquest valor es compleix quan RS = RL. Finalment, el valor màxim de 

potència que es podrà entregar a la càrrega serà: 

S

S
LMAX R

V

4

2

=
    (2-4) 

 

Aquesta màxima potència també es coneix com la potència màxima 

disponible en la font. Si es compleixen les condicions obtingudes 
*
SSSL ZjXRjX =−=+ , aquesta potència serà la 

entregada en la càrrega. Tot i així, en moltes ocasions no es co
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suposant que |Vs| 

donada per: 

, s’ha de minimitzar el denominador, per 

les reactàncies de la font i de la càrrega han de complir XS = -XL. En 

Per trobar el valor òptim de la resistència de càrrega que maximitza 

. Finalment, el valor màxim de 

Aquesta màxima potència també es coneix com la potència màxima 

disponible en la font. Si es compleixen les condicions obtingudes 

, aquesta potència serà la 

entregada en la càrrega. Tot i així, en moltes ocasions no es compleix 
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aquesta condició i es necessita inserir un circuit passiu, sense pèrdues i 

recíproc entre la font i la càrrega

compliment d’aquesta condició. Aquest circuit està il·lustrat en la figura 

2.10: 

Figura 2.10 Il·lustració d’un circuit passiu, sense pèrdues i 

En termes de coeficient de reflexió

L

L

L

Z

Z









=′Γ

Normalment els circuits adaptatius són creats per combinacions 

d’elements passius tals com inductors, condensadors, línies de 

transmissió, circuits oberts i curtcircuits. 

a freqüències de microones i RF considerar que aquests elements no 

tenen pèrdues. Per tant, és important tenir en con

teòriques de circuits passius sense pèrdues

Tenint en compte que la matriu de "

sense pèrdues és una matriu unitària:

SS ′⋅

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

aquesta condició i es necessita inserir un circuit passiu, sense pèrdues i 

recíproc entre la font i la càrrega (xarxa d'adaptació) per aconseguir el 

compliment d’aquesta condició. Aquest circuit està il·lustrat en la figura 

stració d’un circuit passiu, sense pèrdues i recíproc

una càrrega [16]. 

 

En termes de coeficient de reflexió a l'entrada de la xarxa d'adaptació

( )
( )

( )
( )

*

*

0

0

0
*

0
*

0

0

S
S

S

s

S

L

L

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Z

Z
Γ=









+
−=

+
−=



+′



−′

 (2-5)

 

Normalment els circuits adaptatius són creats per combinacions 

d’elements passius tals com inductors, condensadors, línies de 

ircuits oberts i curtcircuits. Sovint és una bona aproximació 

a freqüències de microones i RF considerar que aquests elements no 

tenen pèrdues. Per tant, és important tenir en consideració les propietats 

teòriques de circuits passius sense pèrdues 

Tenint en compte que la matriu de "Scattering" per a un circuit passiu 

pèrdues és una matriu unitària: 

ISS t =⋅= *     (2-6) 
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aquesta condició i es necessita inserir un circuit passiu, sense pèrdues i 

per aconseguir el 

compliment d’aquesta condició. Aquest circuit està il·lustrat en la figura 

 

recíproc entre una font i 

a l'entrada de la xarxa d'adaptació: 

5) 

Normalment els circuits adaptatius són creats per combinacions 

d’elements passius tals com inductors, condensadors, línies de 

Sovint és una bona aproximació 

a freqüències de microones i RF considerar que aquests elements no 

sideració les propietats 

" per a un circuit passiu 
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21

11

S

S

Per consegüent: 

2

11S

*
2111SS

*
1121SS

2

21 +S

Arreglant i substituint les anteriors equacions s’arriba a la conclusió de 

2211 SS =
 i 2112 SS =

. 

El coeficient de reflexió en la entrada de la xarxa d’adaptació ve donat 

per: 

IN S=Γ

Per que una xarxa d'adaptació pugui entregar

potència disponible en el circuit

la xarxa d'adaptació ha de valdre

Γ

En la equació (2-13) s'ha aplicat les propietats de simetria i 

reciprocitat. A partir dels paràmetres [S] de qualsevol estructura que 

compleixi les propietats anteriors i aplicant la condició d’adaptació, 

obtenim que el coeficient de reflexió 

valor: 
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10

01
*
22

*
12

*
21

*
11

22

12

SS

SS

S

S
  (2-7) 

1
2

12 =+ S     (2-8) 

0*
221221 =+ SS     (2-9) 

0*
1222 =+ SS     (2-10) 

1
2

22 =+ S     (2-11) 

Arreglant i substituint les anteriors equacions s’arriba a la conclusió de 

coeficient de reflexió en la entrada de la xarxa d’adaptació ve donat 

L

L

S

SS
S

Γ−
Γ+

22

2112
11 1

   (2-12) 

 

Per que una xarxa d'adaptació pugui entregar a la càrrega

en el circuit, el coeficient de reflexió en la entrada de 

ha de valdre : 

0
1 22

2
12

22 =
Γ−

Γ
+=Γ

L

L
IN S

S
S  (2-13) 

13) s'ha aplicat les propietats de simetria i 

A partir dels paràmetres [S] de qualsevol estructura que 

compleixi les propietats anteriors i aplicant la condició d’adaptació, 

obtenim que el coeficient de reflexió en la càrrega ha de tenir el següent 
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Arreglant i substituint les anteriors equacions s’arriba a la conclusió de 

coeficient de reflexió en la entrada de la xarxa d’adaptació ve donat 

 

a la càrrega la màxima 

, el coeficient de reflexió en la entrada de 

13) s'ha aplicat les propietats de simetria i 

A partir dels paràmetres [S] de qualsevol estructura que 

compleixi les propietats anteriors i aplicant la condició d’adaptació, 

en la càrrega ha de tenir el següent 
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En conclusió, l’equació (2

de la xarxa d’adaptació (suposada sense pèrdues) ha de complir per 

adaptar qualsevol càrrega passiva 

vista com un sintonitzador (

qualsevol coeficient de reflexió passiu.

2.4 Conclusions
 

Actualment hi ha aplicacions com ara les antenes, els oscil·ladors, els 

amplificadors i els elements de filtratge que necessiten transmetre amb la 

màxima potència possible, i a la vegada reduir completament les pèrdues 

de potència produïdes per les reflexions en el sistema. 

Les xarxes d’adaptació han estat dissenyades per

necessitats. Ara bé, si es necessita adaptar sistemes on l’entorn est

canviant contínuament les 

necessitat de crear sistemes sintonitzables.

Una possible solució a aquesta necessitat és combinar les xarxes 

d’adaptació amb components que donin la capacitat de sintonització. 

Depenent de les característiques de la xarxa i dels requeriments del 

sistema, s’usarà un tipus de tecnologia o un altre.

Un primer mètode per a la realització de xarxes d’adaptació és l’ús 

d’elements reactius. En concret s’utilitzen bobines i condensadors. 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

*
22SL =Γ    (2-14) 

 

En conclusió, l’equació (2-14) expressa la condició que el paràmetre S

de la xarxa d’adaptació (suposada sense pèrdues) ha de complir per 

adaptar qualsevol càrrega passiva ΓL sobre la Carta de Smith

vista com un sintonitzador (tuner), una xarxa d’adaptació pot sintetitzar 

qualsevol coeficient de reflexió passiu. 

 

2.4 Conclusions 

hi ha aplicacions com ara les antenes, els oscil·ladors, els 

amplificadors i els elements de filtratge que necessiten transmetre amb la 

tència possible, i a la vegada reduir completament les pèrdues 

de potència produïdes per les reflexions en el sistema.  

ació han estat dissenyades per satisfer aquestes 

necessitats. Ara bé, si es necessita adaptar sistemes on l’entorn est

canviant contínuament les seves característiques, aleshores apareix la 

necessitat de crear sistemes sintonitzables. 

Una possible solució a aquesta necessitat és combinar les xarxes 

d’adaptació amb components que donin la capacitat de sintonització. 

ent de les característiques de la xarxa i dels requeriments del 

sistema, s’usarà un tipus de tecnologia o un altre. 

Un primer mètode per a la realització de xarxes d’adaptació és l’ús 

d’elements reactius. En concret s’utilitzen bobines i condensadors. 
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14) expressa la condició que el paràmetre S22 

de la xarxa d’adaptació (suposada sense pèrdues) ha de complir per 

Smith. Per tant, 

), una xarxa d’adaptació pot sintetitzar 

hi ha aplicacions com ara les antenes, els oscil·ladors, els 

amplificadors i els elements de filtratge que necessiten transmetre amb la 

tència possible, i a la vegada reduir completament les pèrdues 

satisfer aquestes 

necessitats. Ara bé, si es necessita adaptar sistemes on l’entorn està 

característiques, aleshores apareix la 

Una possible solució a aquesta necessitat és combinar les xarxes 

d’adaptació amb components que donin la capacitat de sintonització. 

ent de les característiques de la xarxa i dels requeriments del 

Un primer mètode per a la realització de xarxes d’adaptació és l’ús 

d’elements reactius. En concret s’utilitzen bobines i condensadors. 
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Combinant ambdós elements es creen les xarxes conegudes com xarxa 

L,T i Pi. 

Tot i així, aquest tipus de xarxes no són eficients per a freqüències 

altes a causa que no es pot controlar les càrregues paràsites que 

introdueixen els elements reactius mencionats an

Per tant, una segona possible topologia que també satisfà les 

necessitats establertes és la topologia en 

elements reactius s’usen línies de transmissió. 

Un cop dissenyada aquesta estructura, es poden usar combinacions 

d’aquesta, formant així topologies més complexes com ara la de doble 

stub i triple stub. L’elecció d’una o altra topologia dependrà de la relació 

que es vulgui obtenir entre l’agilitat de sin

sistema. 

Per a que qualsevol estructura en 

longitud elèctrica, la impedància característica i la separació entre 

s’han de poder sintonitzar.

En la fase de disseny, si es vol aconseguir a

màxim nombre possible d’impedàncies i a la vegada tenir una bona 

cobertura, es necessita una topologia on es puguin situar com més díodes 

varactors possibles millor. Per tant, és important que l’estructura tingui 

més d’un stub. 

Tanmateix, com més etapes es tinguin, més reflexions es crearan 

formant així ones estacionàries que contribuiran a augmentar les pèrdues 

totals del sistema. 

En aquest projecte, s’ha decidit realitzar una xarxa d’adaptació basada 

en stubs. En concret, s’ha

una bona relació entre l’agilitat per adaptar impedàncies i les pèrdues que 

s’introdueixen al sistema degut a la multietapa. En el següent capítol, es 
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inant ambdós elements es creen les xarxes conegudes com xarxa 

Tot i així, aquest tipus de xarxes no són eficients per a freqüències 

altes a causa que no es pot controlar les càrregues paràsites que 

introdueixen els elements reactius mencionats anteriorment.

Per tant, una segona possible topologia que també satisfà les 

necessitats establertes és la topologia en stub, on en comptes d’usar 

elements reactius s’usen línies de transmissió.  

Un cop dissenyada aquesta estructura, es poden usar combinacions 

d’aquesta, formant així topologies més complexes com ara la de doble 

. L’elecció d’una o altra topologia dependrà de la relació 

que es vulgui obtenir entre l’agilitat de sintonització i les pèrdues en el 

qualsevol estructura en stub pugui ser sintonitzable, la 

longitud elèctrica, la impedància característica i la separació entre 

s’han de poder sintonitzar. 

En la fase de disseny, si es vol aconseguir agilitat per poder adaptar el 

màxim nombre possible d’impedàncies i a la vegada tenir una bona 

cobertura, es necessita una topologia on es puguin situar com més díodes 

varactors possibles millor. Per tant, és important que l’estructura tingui 

Tanmateix, com més etapes es tinguin, més reflexions es crearan 

formant així ones estacionàries que contribuiran a augmentar les pèrdues 

En aquest projecte, s’ha decidit realitzar una xarxa d’adaptació basada 

. En concret, s’ha optat per una xarxa de dos stubs

una bona relació entre l’agilitat per adaptar impedàncies i les pèrdues que 

s’introdueixen al sistema degut a la multietapa. En el següent capítol, es 
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inant ambdós elements es creen les xarxes conegudes com xarxa 

Tot i així, aquest tipus de xarxes no són eficients per a freqüències 

altes a causa que no es pot controlar les càrregues paràsites que 

teriorment. 

Per tant, una segona possible topologia que també satisfà les 

, on en comptes d’usar 

Un cop dissenyada aquesta estructura, es poden usar combinacions 

d’aquesta, formant així topologies més complexes com ara la de doble 

. L’elecció d’una o altra topologia dependrà de la relació 

tonització i les pèrdues en el 

pugui ser sintonitzable, la 

longitud elèctrica, la impedància característica i la separació entre stubs 

gilitat per poder adaptar el 

màxim nombre possible d’impedàncies i a la vegada tenir una bona 

cobertura, es necessita una topologia on es puguin situar com més díodes 

varactors possibles millor. Per tant, és important que l’estructura tingui 

Tanmateix, com més etapes es tinguin, més reflexions es crearan 

formant així ones estacionàries que contribuiran a augmentar les pèrdues 

En aquest projecte, s’ha decidit realitzar una xarxa d’adaptació basada 

stubs obtenint així 

una bona relació entre l’agilitat per adaptar impedàncies i les pèrdues que 

s’introdueixen al sistema degut a la multietapa. En el següent capítol, es 
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parlarà amb més detall d’aquesta elecció i el disseny fin

sintonitzador d’impedàncies.
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3.Estudi de línies de 
transmissió uniplanars.

 

3.1 Introducció.
 

El disseny de la xarxa d’adaptació d’impedàncies multimodal proposada 

en aquest projecte requereix del cone

uniplanar multimodal existents 

funcionament global d’aquesta es

comportament individual de cada un dels tipus de 

dedica aquest capítol a estudiar 

línia Slotline. 

Tot i que la línia de transmissió basada en tecnologia planar que més 

s’utilitza en el disseny de 

existeixen altres tipus de línies com les uniplanars que gràcies a 

propietats, poden millorar les prestacions d’aquests circuits.

El principal avantatge de les línies uniplanars (

respecte a altres tipus de línies (

del substrat per accedir al pla de ma

interconnectats en paral·lel. 
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.Estudi de línies de 
transmissió uniplanars. 

Introducció. 

El disseny de la xarxa d’adaptació d’impedàncies multimodal proposada 

en aquest projecte requereix del coneixement previ dels tipus de líni

uniplanar multimodal existents avui dia. Per una millor comprensió del 

funcionament global d’aquesta estructura és necessari conèixer 

al de cada un dels tipus de línia usats. Per això es 

tol a estudiar la línia Coplanar Waveguide

a de transmissió basada en tecnologia planar que més 

s’utilitza en el disseny de circuits de microones és la líni

existeixen altres tipus de línies com les uniplanars que gràcies a 

propietats, poden millorar les prestacions d’aquests circuits.

El principal avantatge de les línies uniplanars (coplanar

respecte a altres tipus de línies (microstrip) és que s’evita la perforació 

del substrat per accedir al pla de massa si s’utilitzen dispositius 

interconnectats en paral·lel. Degut a aquesta característica, es redueixen 
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El disseny de la xarxa d’adaptació d’impedàncies multimodal proposada 

ixement previ dels tipus de línia 

. Per una millor comprensió del 

tructura és necessari conèixer el 

usats. Per això es 

oplanar Waveguide (CPW) i la 

a de transmissió basada en tecnologia planar que més 

circuits de microones és la línia microstrip, 

existeixen altres tipus de línies com les uniplanars que gràcies a les seves 

propietats, poden millorar les prestacions d’aquests circuits. 

coplanar i slotline) 

) és que s’evita la perforació 

ssa si s’utilitzen dispositius 

aquesta característica, es redueixen 
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els efectes paràsits que introduiran els 

procés de fabricació [1]. Aquesta propietat és molt interessant en aque

projecte per a una fàcil integració dels 

S’ha de destacar també que les línies CPW poden treballar a 

freqüències més altes 

dispersió [2]. 

Qualsevol línia de transmissió disposa de dos paràm

la seva impedància característica Z

Gràcies als simuladors existents en la actualitat, com per exemple el 

ADS™, podem obtenir aquests paràmetres

dimensions físiques. Tot i així, existeixen trams i tipus de línies que no 

apareixen en les llibreries d’aquests simuladors. Per tant, en aquest 

capítol es presenta una tècnica alternativa per a la obtenció d’aquests 

paràmetres característics en funció de la freqüència. Com a punt de 

partida usarem la matriu dels paràmetres S. 

En aquest projecte, existeix un interès especial en l’estudi de la part 

imaginària de la constant d

fase β. Aquesta constant serà la que determinarà el disseny de la longitud 

i topologia dels trams de línies de transmissió de la xarxa d’adaptació.

 

3.2 Obtenció 

característics a p

paràmetres S

 

En circuits multimodals, la caracteri

es propaguen a través de la líni

de dispositius que usen aquesta tecnologia. En el cas de les línies CPW 
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els efectes paràsits que introduiran els "vias" i a la vegada es simplifica el 

[1]. Aquesta propietat és molt interessant en aque

projecte per a una fàcil integració dels díodes varactors. 

S’ha de destacar també que les línies CPW poden treballar a 

 que les microstrip ja que presenten una menor 

a de transmissió disposa de dos paràmetres fonamentals: 

la seva impedància característica Z0 i la seva constant de propagació 

Gràcies als simuladors existents en la actualitat, com per exemple el 

ADS™, podem obtenir aquests paràmetres de la línia a partir de les seves 

dimensions físiques. Tot i així, existeixen trams i tipus de línies que no 

apareixen en les llibreries d’aquests simuladors. Per tant, en aquest 

capítol es presenta una tècnica alternativa per a la obtenció d’aquests 

cterístics en funció de la freqüència. Com a punt de 

partida usarem la matriu dels paràmetres S.  

En aquest projecte, existeix un interès especial en l’estudi de la part 

imaginària de la constant de propagació γ, corresponent a la constant de 

ta constant serà la que determinarà el disseny de la longitud 

i topologia dels trams de línies de transmissió de la xarxa d’adaptació.

Obtenció dels paràmetres 

característics a partir de la matriu de 

S 

En circuits multimodals, la caracterització i modelització dels modes que 

es propaguen a través de la línia és una part molt important en el disseny 

de dispositius que usen aquesta tecnologia. En el cas de les línies CPW 
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i a la vegada es simplifica el 

[1]. Aquesta propietat és molt interessant en aquest 

S’ha de destacar també que les línies CPW poden treballar a 

que presenten una menor 

etres fonamentals: 

i la seva constant de propagació γ. 

Gràcies als simuladors existents en la actualitat, com per exemple el 

a a partir de les seves 

dimensions físiques. Tot i així, existeixen trams i tipus de línies que no 

apareixen en les llibreries d’aquests simuladors. Per tant, en aquest 

capítol es presenta una tècnica alternativa per a la obtenció d’aquests 

cterístics en funció de la freqüència. Com a punt de 

En aquest projecte, existeix un interès especial en l’estudi de la part 

γ, corresponent a la constant de 

ta constant serà la que determinarà el disseny de la longitud 

i topologia dels trams de línies de transmissió de la xarxa d’adaptació. 

artir de la matriu de 

tzació i modelització dels modes que 

a és una part molt important en el disseny 

de dispositius que usen aquesta tecnologia. En el cas de les línies CPW 
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coexisteixen el mode parell i el mode senar. A diferència del mode parel

per al mode senar no existeixen models de llibreries que permetin obtenir 

els paràmetres característics en funció de les dimensions 

viceversa. Per tant, s’han de buscar altres mètodes per obtenir aquestes 

relacions.  

A continuació, es propo

característics d’una líni

freqüència i de les dimensions

l’obtenció dels paràmetres S, pel qual, es necessita una simulació prèvia 

mitjançant un simulador electromagnètic com pot ser el 

electromagnètic Momentum™

La matriu de paràmetres S, referida a Z

longitud l, impedància característica

següent [4]: 

 





= Z

Ds
S

(1
][

On la variable ZZDs 2=

 

A partir de l'equació del (

desacoblar els paràmetres Z i

Es necessitarà una altra eina que permeti relacionar aquest paràmetres

entre ells. A partir de la matriu de paràmetres AB

manera senzilla els paràmetres 

La relació entre la matriu ABCD i e
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coexisteixen el mode parell i el mode senar. A diferència del mode parel

per al mode senar no existeixen models de llibreries que permetin obtenir 

els paràmetres característics en funció de les dimensions 

viceversa. Per tant, s’han de buscar altres mètodes per obtenir aquestes 

A continuació, es proposa un mètode pel càlcul dels parà

característics d’una línia de transmissió genèrica en funció de la 

freqüència i de les dimensions [3]. Com a punt de partida es pren 

l’obtenció dels paràmetres S, pel qual, es necessita una simulació prèvia 

t un simulador electromagnètic com pot ser el 

Momentum™ de l'ADS. 

paràmetres S, referida a Z0, d’una línia amb pèrdues de 

impedància característica Z, constant de propagació






−
−

lZZZZ

ZZlZ

γ
γ

sinh)(2

2sinh)
2
0

2
0

0
2

0
2

  (

 

lZZlZZ γγ sinh)(cosh 0
22

0 ++  

equació del (3-1) no existeix una manera directa 

desacoblar els paràmetres Z i γ  i obtenir-los en funció dels paràmetres S.

una altra eina que permeti relacionar aquest paràmetres

ir de la matriu de paràmetres ABCD es pot aïllar de 

manera senzilla els paràmetres )(ωZ  i ).(ωγ   

matriu ABCD i els paràmetres S és la següent:
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coexisteixen el mode parell i el mode senar. A diferència del mode parell, 

per al mode senar no existeixen models de llibreries que permetin obtenir 

els paràmetres característics en funció de les dimensions d’aquestes i 

viceversa. Per tant, s’han de buscar altres mètodes per obtenir aquestes 

sa un mètode pel càlcul dels paràmetres 

a de transmissió genèrica en funció de la 

[3]. Com a punt de partida es pren 

l’obtenció dels paràmetres S, pel qual, es necessita una simulació prèvia 

t un simulador electromagnètic com pot ser el simulador 

amb pèrdues de 

, constant de propagació γ  és la 

(3-1) 

1) no existeix una manera directa de 

los en funció dels paràmetres S. 

una altra eina que permeti relacionar aquest paràmetres 

CD es pot aïllar de 

s la següent: 
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D

C

B

A

 

on 12212211 SSSSS −=∆  

Tenint en compte que existeix una simetria entre els ports 1 i 2 

)( 2211 SS =  de la línia de transmissió i que es tracta d’un circuit recíproc 

)( 2112 SS = , se substitueix 

paràmetres ABCD obtinguts en funció de S

 

(

1(

((

1(

D

C

B

A

=

=

=

=

 

La matriu ABCD de la lín

 






DC

A
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  (3-2) 

Tenint en compte que existeix una simetria entre els ports 1 i 2 

a de transmissió i que es tracta d’un circuit recíproc 

substitueix S∆ aplicant aquestes propietats en(

paràmetres ABCD obtinguts en funció de S11 i S22  són els següents:

)2(

))(1(

)2(

))(21(

)2(
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021
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11

S

SS

ZS

SSS

S

ZSSS

S

SS

−−

−+−

−++

−−

  (3-3) 

de la línia de transmissió és: 
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l
Z

l
lZl

D

B
γγ
γγ

cosh
sinh

sinhcosh

  (3-4) 
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Tenint en compte que existeix una simetria entre els ports 1 i 2 

a de transmissió i que es tracta d’un circuit recíproc 

aquestes propietats en(3-2). Els 

són els següents: 



40 
[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

    

 

Igualant les equacions obtingudes en (

tres equacions independents:

cosh γ

sinhZ

sinh

Z

γ

Mitjançant l’equació (

característica de la línia, 

 

S1121( −

I d’aquí s’obté: 

 

2
0

2

Z

Z =

 

Les equacions (3-5) i (

l’equació trigonomètrica 

 

(1(−




 −= S
e lγ
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les equacions obtingudes en (3-3) amb les de (

tres equacions independents: 

)2(

))(1(
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   (3-5) 
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sinh
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  (3-7) 

 

Mitjançant l’equació (3-6) i (3-7) es pot obtenir 

característica de la línia, Z, en funció dels paràmetres S: 
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ZSSS
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   (3-8) 

5) i (3-6) es relacionen entre elles mitjançant 

l’equació trigonomètrica 1(sinh cosh )le l lγ γ γ− −= + . Si se substitueix:

1

21

0
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1111
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11

2

))(21(
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3) amb les de (3-4) obtenim 

pot obtenir la impedància 

0

 

6) es relacionen entre elles mitjançant 

substitueix: 

(3-9) 
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Substituint el valor de 

 

on: 

En resum, amb aquest mètode s’obtenen

[3] on es relaciona els paràmetres carac

(Z i γ ) en funció dels seus paràmetres S:

− =e lγ

(




=K

2

(

(
Z =

 

Per evitar l’ús de les equacions anteriors (

presenta una funció predefinida que permet la obtenció dels paràmetres 

ABCD en funció dels paràmetres S obtinguts en la 

determinada línia.  
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Substituint el valor de Z0/Z obtingut en (3-8) obtenim: 
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En resum, amb aquest mètode s’obtenen les equacions plantejades en 

on es relaciona els paràmetres característics d’una determinada líni

en funció dels seus paràmetres S: 
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   (3-12) 

s de les equacions anteriors (3-10,3-11,3

presenta una funció predefinida que permet la obtenció dels paràmetres 

ABCD en funció dels paràmetres S obtinguts en la simulació d’una 
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les equacions plantejades en 

terístics d’una determinada línia 

 

 

 

11,3-12), ADS 

presenta una funció predefinida que permet la obtenció dels paràmetres 

simulació d’una 
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stoabcd

on Zlinea és el valor de la impedància que

 

Els paràmetres característics d'una determinada línia (Z i 

obtenir fàcilment en funció dels seus paràmetres ABCD:

 

C

B
Z = [Ω]

on l [m] és la longitud de la líni

 

La constant de fase β 

de propagació γ: 

(β ℑ=

 

3.3 Línies Coplanar Waveguide

 

La línia de transmissió 

Aquesta línia consisteix en dos 

metal·lització en una cara d’un substrat dielèctric. Aquestes ranures 

divideixen la metal·lització en tres zones: un conductor central anom

strip central i dos plans de massa laterals. 
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DC

BA
ZlineaSstoabcd ),(

  (3-13) 

 

el valor de la impedància que es carrega la lín

Els paràmetres característics d'una determinada línia (Z i 

obtenir fàcilment en funció dels seus paràmetres ABCD: 

Ω] 
l

Aa )cosh(=γ  [rad/m] (3-14)

 

la longitud de la línia. 

β s’obté calculant la part imaginària de la constant 

)(γℑ  [rad/m]   (3-15) 

Coplanar Waveguide (CPW)

a de transmissió coplanar és considerada una guia d’ones planar

a consisteix en dos slots paral·lels o ranures realitzats en una 

metal·lització en una cara d’un substrat dielèctric. Aquestes ranures 

divideixen la metal·lització en tres zones: un conductor central anom

central i dos plans de massa laterals.  
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es carrega la línia. 

Els paràmetres característics d'una determinada línia (Z i γ ) es poden 

14) 

ria de la constant 

 

(CPW) 

és considerada una guia d’ones planar. 

paral·lels o ranures realitzats en una 

metal·lització en una cara d’un substrat dielèctric. Aquestes ranures 

divideixen la metal·lització en tres zones: un conductor central anomenat 
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El comportament electromagnètic d’aquestes línies ve determinat pels 

següents paràmetres físics: dimensió del pla de massa

conductor central (W), amplada dels 

constant dielèctrica relativa (

la línia L i finalment la conductivitat de la metal·lització 

La guia d’ones CPW és una guia multimodal que propaga dos modes 

fonamentals: el mode parell (

dissenys proposats en aquest projecte es basen en la tecnologia uniplanar 

amb el qual és necessari conèixer quins són els seus principals 

paràmetres característics i les seves propietats.

A continuació, s’inclou una descri

 

Figura 3.1 

 

3.3.1 Mode CPW

El mode parell d’una guia d’ones 

Quasi-TEM. La propietat principal d’aquest mode és que en el límit a 

baixes freqüències el comportament electromagnètic s’aproxima molt a la 

situació TEM estricta. Per tant, és un mode poc dispersiu, de manera que 
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El comportament electromagnètic d’aquestes línies ve determinat pels 

següents paràmetres físics: dimensió del pla de massa (GP)

), amplada dels slots (G), gruix del 

constant dielèctrica relativa (εr), tangent de pèrdues (tg(δ)), longitud de 

a L i finalment la conductivitat de la metal·lització σ. 

La guia d’ones CPW és una guia multimodal que propaga dos modes 

fonamentals: el mode parell (Quasi-TEM) i el mode senar (

dissenys proposats en aquest projecte es basen en la tecnologia uniplanar 

amb el qual és necessari conèixer quins són els seus principals 

paràmetres característics i les seves propietats. 

A continuació, s’inclou una descripció de cadascun d’aquests modes.

Figura 3.1 Línia Coplanar Waveguide (CPW) [23] 

CPW parell 

El mode parell d’una guia d’ones coplanar està considerat com un mode 

. La propietat principal d’aquest mode és que en el límit a 

qüències el comportament electromagnètic s’aproxima molt a la 

situació TEM estricta. Per tant, és un mode poc dispersiu, de manera que 
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El comportament electromagnètic d’aquestes línies ve determinat pels 

(GP), amplada del 

), gruix del dielèctric (H), 

ues (tg(δ)), longitud de 

La guia d’ones CPW és una guia multimodal que propaga dos modes 

) i el mode senar (No-TEM). Els 

dissenys proposats en aquest projecte es basen en la tecnologia uniplanar 

amb el qual és necessari conèixer quins són els seus principals 

pció de cadascun d’aquests modes. 

 

 

està considerat com un mode 

. La propietat principal d’aquest mode és que en el límit a 

qüències el comportament electromagnètic s’aproxima molt a la 

situació TEM estricta. Per tant, és un mode poc dispersiu, de manera que 
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la impedància característica i la velocitat de propagació mostren poca 

dependència freqüencial.

En la figura 3.2 (a) es 

parell i en la figura 3.2 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

resultant [5]. El fet que els camps elèctrics en cada 

oposats fa que les pèrdues per radiació del mode parell sigu

forma que el camp quedi molt confinat en el dielèctric. 

 

Figura 3.2 Excitació (a) i distribució del camp elèctric (b) del mode CPW parell

 

Una consideració important en aquest mode és que la distribució de 

camps electromagnètics pot 

massa posterior sota determinades condicions.

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, existeix l’eina 

ADSTM que permet calcular els parà

les característiques del substrat i les seves dimensions físiques (amplada 

del conductor central W i amplada dels 

projecte s’ha optat per utilitzar el simulador 
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la impedància característica i la velocitat de propagació mostren poca 

dependència freqüencial. 

En la figura 3.2 (a) es pot observar l’excitació corresponent al mode 

parell i en la figura 3.2 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

El fet que els camps elèctrics en cada slot 

oposats fa que les pèrdues per radiació del mode parell sigu

forma que el camp quedi molt confinat en el dielèctric.  

Figura 3.2 Excitació (a) i distribució del camp elèctric (b) del mode CPW parell

Una consideració important en aquest mode és que la distribució de 

camps electromagnètics pot veure’s alterada si s’introdueix un pla de 

massa posterior sota determinades condicions. 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, existeix l’eina 

que permet calcular els paràmetres característics de la líni

l substrat i les seves dimensions físiques (amplada 

del conductor central W i amplada dels slots G), i viceversa. En aquest 

projecte s’ha optat per utilitzar el simulador electromagnètic 
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la impedància característica i la velocitat de propagació mostren poca 

pot observar l’excitació corresponent al mode 

parell i en la figura 3.2 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

 tinguin sentits 

oposats fa que les pèrdues per radiació del mode parell siguin baixes de 

 

Figura 3.2 Excitació (a) i distribució del camp elèctric (b) del mode CPW parell [24]. 

Una consideració important en aquest mode és que la distribució de 

veure’s alterada si s’introdueix un pla de 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, existeix l’eina LineCalc de 

metres característics de la línia fixant 

l substrat i les seves dimensions físiques (amplada 

), i viceversa. En aquest 

electromagnètic MomentumTM  
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de l'ADS i calcular tots els paràmetres característics a 

equacions obtingudes en l’apartat 3.2.

Si s’utilitza l’eina LineCalc

compte que la propaga

concentració del camp electromagnètic en els 

Aquest efecte produeix que els paràmetres característics siguin 

independents de l’amplada del pla de massa, per tant, l’

suposa que la línia disposa de plans de massa infinits. No obstant això, 

Hoffmann [3] argumenta que sols q

compleix la condició GP

impedàncies característiques del mode parell. En el cas de no complir

la condició de Hoffmann, s’ha de recórrer al mètode presentat en l’apartat 

3.2 per a l’extracció dels parà

 

3.3.2 Mode CPW

El mode senar d’una guia d’ones 

tant, presenta un comportament dispersiu. En aquest cas, la impedància 

característica i la velocitat de propagació 

freqüència.  

Aquest mode senar es genera quan apareixen asimetries en el circuit 

uniplanar [6]. Un d’aquest casos és la unió en T de línies CPW, utilitzades 

en aquest projecte. 

Una altra propietat dels modes 

denominada de tall, per sobre de la q

aquest mode és imaginària pura

per sota d’aquesta freqüència de tall, la constant de propagació és 

el mode no es propaga

evanescent. 
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calcular tots els paràmetres característics a 

equacions obtingudes en l’apartat 3.2. 

LineCalc per al càlcul dels paràmetres, s’ha de tenir en 

compte que la propagació d’un mode parell per la línia crea una alta 

concentració del camp electromagnètic en els slots d’aquesta línia CPW. 

Aquest efecte produeix que els paràmetres característics siguin 

independents de l’amplada del pla de massa, per tant, l’

a disposa de plans de massa infinits. No obstant això, 

Hoffmann [3] argumenta que sols quan l’amplada del pla de massa 

2/)2( WGGP +≥  es pot negligir el seu efecte sobre les 

impedàncies característiques del mode parell. En el cas de no complir

la condició de Hoffmann, s’ha de recórrer al mètode presentat en l’apartat 

dels paràmetres característics de la líni

CPW senar 

El mode senar d’una guia d’ones coplanar és un mode 

tant, presenta un comportament dispersiu. En aquest cas, la impedància 

característica i la velocitat de propagació no seran constants amb la 

r es genera quan apareixen asimetries en el circuit 

uniplanar [6]. Un d’aquest casos és la unió en T de línies CPW, utilitzades 

Una altra propietat dels modes No-TEM és l’existència d’una freqüència 

denominada de tall, per sobre de la qual la constant de propagació per a 

imaginària pura i el mode es propaga sense atenuació, i 

per sota d’aquesta freqüència de tall, la constant de propagació és 

no es propaga. Aquest últim cas es coneix com a mode 
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calcular tots els paràmetres característics a partir de les 

per al càlcul dels paràmetres, s’ha de tenir en 

a crea una alta 

esta línia CPW. 

Aquest efecte produeix que els paràmetres característics siguin 

independents de l’amplada del pla de massa, per tant, l’eina LineCalc 

a disposa de plans de massa infinits. No obstant això, 

uan l’amplada del pla de massa GP 

es pot negligir el seu efecte sobre les 

impedàncies característiques del mode parell. En el cas de no complir-se 

la condició de Hoffmann, s’ha de recórrer al mètode presentat en l’apartat 

metres característics de la línia. 

un mode No-TEM i per 

tant, presenta un comportament dispersiu. En aquest cas, la impedància 

seran constants amb la 

r es genera quan apareixen asimetries en el circuit 

uniplanar [6]. Un d’aquest casos és la unió en T de línies CPW, utilitzades 

és l’existència d’una freqüència 

ual la constant de propagació per a 

i el mode es propaga sense atenuació, i 

per sota d’aquesta freqüència de tall, la constant de propagació és real i 

. Aquest últim cas es coneix com a mode 
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Una última propietat d’aquest tipus de modes és que el comportament 

d’aquest tipus de línies és bastant semblant al de les línies 

considera una distància amb un gap entre plans de massa d'amplada 

2G+W 

A la figura 3.3 (a) es pot observar l’excitació corresponent al mode 

senar i en la figura 3.3 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

resultant. Per la configuració dels camps, es pot veure 

propaga aquest mode és radiativa. 

longituds d’ona en l’espai lliure, més important serà el procés de radiació. 

Un altre factor important és que per a valors de constant dielèctrica 

relativa del substrat elevats, es disminueix la longitud d’ona en la guia i 

que per tant, es disminueixen les pèrdues per radiació a la vegada que es 

concentren els camps al voltant dels 

 

Figura 3.3 Excitació (a) i distribució del camp elèctric (b)del mode CPW senar

Una consideració important en aquest mode és q

camps electromagnètics no es veu 

conductor elèctric perpendicular a la superfície de la guia d’ones, paral·lel 
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na última propietat d’aquest tipus de modes és que el comportament 

d’aquest tipus de línies és bastant semblant al de les línies 

distància amb un gap entre plans de massa d'amplada 

es pot observar l’excitació corresponent al mode 

senar i en la figura 3.3 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

resultant. Per la configuració dels camps, es pot veure que la líni

propaga aquest mode és radiativa. Com més gran sigui la simi

longituds d’ona en l’espai lliure, més important serà el procés de radiació. 

Un altre factor important és que per a valors de constant dielèctrica 

relativa del substrat elevats, es disminueix la longitud d’ona en la guia i 

inueixen les pèrdues per radiació a la vegada que es 

concentren els camps al voltant dels slots i del conductor central.

Figura 3.3 Excitació (a) i distribució del camp elèctric (b)del mode CPW senar

 

Una consideració important en aquest mode és que la distribució de 

camps electromagnètics no es veu alterada si s’introdueix un pla 

conductor elèctric perpendicular a la superfície de la guia d’ones, paral·lel 
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na última propietat d’aquest tipus de modes és que el comportament 

d’aquest tipus de línies és bastant semblant al de les línies slot si es 

distància amb un gap entre plans de massa d'amplada 

es pot observar l’excitació corresponent al mode 

senar i en la figura 3.3 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

que la línia que 

sigui la similitud entre 

longituds d’ona en l’espai lliure, més important serà el procés de radiació. 

Un altre factor important és que per a valors de constant dielèctrica 

relativa del substrat elevats, es disminueix la longitud d’ona en la guia i 

inueixen les pèrdues per radiació a la vegada que es 

i del conductor central. 

 

Figura 3.3 Excitació (a) i distribució del camp elèctric (b)del mode CPW senar [24]. 

ue la distribució de 

si s’introdueix un pla 

conductor elèctric perpendicular a la superfície de la guia d’ones, paral·lel 
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a la direcció de propagació i centrat enmig del conductor central. Per 

teoria d’imatges, el conductor central no transporta corrent longitudinal 

pel mode senar. Pel cas dels conductors laterals hi circula uns corrents 

longitudinals i de sentit oposat.

A causa de l’anterior propietat, el conductor central és 

transparent a la propagació 

En la majoria d’aplicacions, el mode senar és considerat com espuri i no 

desitjat pel seu comportament radiatiu i dispersiu. Normalment, s’intenta 

evitar la seva propagació mitjançant ponts d’equipotencialitat

Aquests ponts connectaran

d’ones curtcircuitant el mode senar. Aquest curtcircuit no afecta 

parell.  

Degut al comportament anteriorment 

evitar-lo, aquest mode s’ha estudiat molt poc i no existeixen 

permetin obtenir els parà

característica i velocitat de propagació). En aquest mode s’haurà de 

recórrer a mètodes alternatius d’obtenció de paràmetres característics 

com el presentat en l’apartat 

 

3.4 Línies Slotline

 

La línia de transmissió 

consistent en una ranura realitzada en una metal·lització en una cara d’un 

substrat dielèctric (figura 3.4). Aquesta ranura central divideix la 

metal·lització en dos zones corresponents a plans de massa separades p

aquest slot. 
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a la direcció de propagació i centrat enmig del conductor central. Per 

conductor central no transporta corrent longitudinal 

mode senar. Pel cas dels conductors laterals hi circula uns corrents 

ngitudinals i de sentit oposat. 

l’anterior propietat, el conductor central és 

transparent a la propagació del mode senar. 

En la majoria d’aplicacions, el mode senar és considerat com espuri i no 

desitjat pel seu comportament radiatiu i dispersiu. Normalment, s’intenta 

evitar la seva propagació mitjançant ponts d’equipotencialitat

Aquests ponts connectaran els dos plans de massa laterals de la guia 

d’ones curtcircuitant el mode senar. Aquest curtcircuit no afecta 

comportament anteriorment esmentat i al gran interès en 

lo, aquest mode s’ha estudiat molt poc i no existeixen 

permetin obtenir els paràmetres característics de la líni

característica i velocitat de propagació). En aquest mode s’haurà de 

recórrer a mètodes alternatius d’obtenció de paràmetres característics 

com el presentat en l’apartat 3.2. 

Slotline 

a de transmissió slotline és considerada una guia d’ones uniplanar 

consistent en una ranura realitzada en una metal·lització en una cara d’un 

substrat dielèctric (figura 3.4). Aquesta ranura central divideix la 

metal·lització en dos zones corresponents a plans de massa separades p
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a la direcció de propagació i centrat enmig del conductor central. Per 

conductor central no transporta corrent longitudinal 

mode senar. Pel cas dels conductors laterals hi circula uns corrents 

l’anterior propietat, el conductor central és bàsicament 

En la majoria d’aplicacions, el mode senar és considerat com espuri i no 

desitjat pel seu comportament radiatiu i dispersiu. Normalment, s’intenta 

evitar la seva propagació mitjançant ponts d’equipotencialitat [7]. 

els dos plans de massa laterals de la guia 

d’ones curtcircuitant el mode senar. Aquest curtcircuit no afecta el mode 

i al gran interès en 

lo, aquest mode s’ha estudiat molt poc i no existeixen llibreries que 

metres característics de la línia (impedància 

característica i velocitat de propagació). En aquest mode s’haurà de 

recórrer a mètodes alternatius d’obtenció de paràmetres característics 

és considerada una guia d’ones uniplanar 

consistent en una ranura realitzada en una metal·lització en una cara d’un 

substrat dielèctric (figura 3.4). Aquesta ranura central divideix la 

metal·lització en dos zones corresponents a plans de massa separades per 
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El comportament electromagnètic d’aquestes línies ve determinat pels 

següents paràmetres físics: amplada del 

W, el gruix del substrat 

pèrdues tg(δ). Com ja passava en 

compte que la distribució dels camps electromagnètics es veu alterada si 

s’introdueix un pla de massa posterior, canviant així els valors dels 

paràmetres característics.

En aquest cas, la guia d’ones 

fonamental No-TEM. Si s’observa la configuració dels camps es pot veure 

que la guia d’ones slotline

propagació del mode senar en la líni

similitud existent entre les longituds d’ona en l’espai lliure i la guia d’ona 

slotline, el procés de radiació serà més important. 

Si s’utilitzen substrats amb valors de la constant dielèctrica 

es disminueix la longitud d’ona en la guia 

disminueixen les pèrdues per radiació i els camps electromagnètics 

s’agrupen al voltant del 
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Figura 3.4 Línia Slotline [23] 

El comportament electromagnètic d’aquestes línies ve determinat pels 

aràmetres físics: amplada del slot G, mida dels plans de massa 

, el gruix del substrat H, la constant dielèctrica relativa εR

. Com ja passava en els apartats anteriors, s’ha de tenir en 

compte que la distribució dels camps electromagnètics es veu alterada si 

s’introdueix un pla de massa posterior, canviant així els valors dels 

ics. 

En aquest cas, la guia d’ones slotline sols transmet un mode 

. Si s’observa la configuració dels camps es pot veure 

slotline és radiativa, com passava ja en el cas de la 

agació del mode senar en la línia CPW. Com més gran sigui la 

entre les longituds d’ona en l’espai lliure i la guia d’ona 

, el procés de radiació serà més important.  

Si s’utilitzen substrats amb valors de la constant dielèctrica 

es disminueix la longitud d’ona en la guia slotline i d’aquesta 

disminueixen les pèrdues per radiació i els camps electromagnètics 

s’agrupen al voltant del slot. 
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El comportament electromagnètic d’aquestes línies ve determinat pels 

, mida dels plans de massa 

R i la tangent de 

anteriors, s’ha de tenir en 

compte que la distribució dels camps electromagnètics es veu alterada si 

s’introdueix un pla de massa posterior, canviant així els valors dels 

sols transmet un mode 

. Si s’observa la configuració dels camps es pot veure 

és radiativa, com passava ja en el cas de la 

m més gran sigui la 

entre les longituds d’ona en l’espai lliure i la guia d’ona 

Si s’utilitzen substrats amb valors de la constant dielèctrica εr elevats, 

i d’aquesta manera es 

disminueixen les pèrdues per radiació i els camps electromagnètics 
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En la figura 3.5 (a) es pot observar l’excitació corresponent a aquest 

mode i en la figura 3.5 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

resultant. 

A causa de propagar un mode 

senar de CPW, la línia slotline

seva velocitat de propagació i la sev

amb la freqüència.  

Per al càlcul dels paràmetres característics (constant de propagació i 

impedància característica) s’ha d’utilitzar mètodes alternatius degut a que 

no existeixen llibreries ni expressions tancades per a

 

Figura 3.5 Excitació (a) i distribució

 

Per la semblança entre els camps magnètics i elèctrics del mode CPW 

senar i slotline, l’evolució de la impedància característica i la constant de 

propagació en funció de la freqüència en els dos modes són similars. 

Aquesta propietat és certa si es compleix l’equació de 

representada en (3-16) 
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.5 (a) es pot observar l’excitació corresponent a aquest 

.5 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

de propagar un mode No-TEM, com és el cas tamb

slotline presenta un comportament dispersiu, on la 

seva velocitat de propagació i la seva impedància característica varien 

Per al càlcul dels paràmetres característics (constant de propagació i 

impedància característica) s’ha d’utilitzar mètodes alternatius degut a que 

no existeixen llibreries ni expressions tancades per a l’anàlisi.

Figura 3.5 Excitació (a) i distribució del camp elèctric (b)d’una lín

Per la semblança entre els camps magnètics i elèctrics del mode CPW 

, l’evolució de la impedància característica i la constant de 

ció en funció de la freqüència en els dos modes són similars. 

Aquesta propietat és certa si es compleix l’equació de 
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.5 (a) es pot observar l’excitació corresponent a aquest 

.5 (b) la distribució del camp elèctric transversal 

, com és el cas també del mode 

presenta un comportament dispersiu, on la 

a impedància característica varien 

Per al càlcul dels paràmetres característics (constant de propagació i 

impedància característica) s’ha d’utilitzar mètodes alternatius degut a que 

l’anàlisi. 

 

del camp elèctric (b)d’una línia slotline [24]. 

Per la semblança entre els camps magnètics i elèctrics del mode CPW 

, l’evolució de la impedància característica i la constant de 

ció en funció de la freqüència en els dos modes són similars. 

Aquesta propietat és certa si es compleix l’equació de Hoffmann [8] 
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slotlineG

Seguidament es fa una petita demostració de la similitud del 

comportament de la impedància característica i de la constant de 

propagació en funció de la freqüència. 

de transmissió slotline 

mode senar.  

Les característiques físiques de la líni

línies usades en aquest projecte (

mm, L = 5mm). Per 

següents: G = 2*0.1+0.4

Per realitzar aquesta demostració s’usa el simulador 

MomentumTM . Es crearan les línies amb els ports correctament 

configurats i amb una impedància de 50

mateixes capes de substrat que s’han utilitzat en l’elaboració del projecte. 

Se simularà amb "Expansion

comportament més aproximat al real. Un cop les simulacions estiguin 

fetes, es troben els paràmetres característics mitjançant el 

explicat en l’apartat 3.2

Com es pot observar en la figura 3.6 i 3.7, els valors de 

fase β obtinguts en ca

valors de la impedància característica segueixen la mateixa evolució però 

amb una petita diferència d’uns 8 

diferència, podem concloure que la condició de 

s’esperava des d’un principi.
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CPWCPWslotline WG += 2   (3-16) 

 

Seguidament es fa una petita demostració de la similitud del 

comportament de la impedància característica i de la constant de 

propagació en funció de la freqüència. La comparativa és entre una líni

 i una línia CPW, aquesta última t

tiques físiques de la línia CPW són les mateixes que les 

línies usades en aquest projecte (W = 0.4 mm, G = 0.1 mm, 

 tant, les dimensions de la línia slotline

2*0.1+0.4 = 0.6 mm, G = 1.3 mm, L = 5mm.

Per realitzar aquesta demostració s’usa el simulador electromagnètic 

. Es crearan les línies amb els ports correctament 

configurats i amb una impedància de 50Ω. La simulació usar

mateixes capes de substrat que s’han utilitzat en l’elaboració del projecte. 

"Expansion-Up", d’aquesta manera es tindrà un 

mportament més aproximat al real. Un cop les simulacions estiguin 

fetes, es troben els paràmetres característics mitjançant el 

explicat en l’apartat 3.2. 

Com es pot observar en la figura 3.6 i 3.7, els valors de 

obtinguts en cada mode són pràcticament iguals. En canvi, els 

valors de la impedància característica segueixen la mateixa evolució però 

amb una petita diferència d’uns 8 Ω aproximadament. Tot i aquesta petita 

diferència, podem concloure que la condició de Hoffman es comp

des d’un principi. 
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Seguidament es fa una petita demostració de la similitud del 

comportament de la impedància característica i de la constant de 

La comparativa és entre una línia 

a CPW, aquesta última transmetent el 

a CPW són les mateixes que les 

0.1 mm, GP = 1.3 

slotline són les 

5mm. 

electromagnètic 

. Es crearan les línies amb els ports correctament 

Ω. La simulació usarà les 

mateixes capes de substrat que s’han utilitzat en l’elaboració del projecte. 

, d’aquesta manera es tindrà un 

mportament més aproximat al real. Un cop les simulacions estiguin 

fetes, es troben els paràmetres característics mitjançant el mètode 

Com es pot observar en la figura 3.6 i 3.7, els valors de la constant de 

da mode són pràcticament iguals. En canvi, els 

valors de la impedància característica segueixen la mateixa evolució però 

Ω aproximadament. Tot i aquesta petita 

es compleix com 
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Figura 3.6 Paràmetres característics del mode CPW senar.

 

Figura 3.7 Paràmetres característics del mode slotline.

 

3.5 Transicions 
 

Les transicions CPW-

microones, sobretot en circuits de microones híbrids uniplanars i 

integrats. Un exemple d’aquests circuits són les antenes 

els acobladors direccionals [12], i els anells híbrids (mescladors [13]

i amplificadors [16]).  

Existeixen un gran nombre de tècniques per aconseguir transicions de 

baixes pèrdues. En la literatura 
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Figura 3.6 Paràmetres característics del mode CPW senar.

Figura 3.7 Paràmetres característics del mode slotline.

Transicions CPW-Slotline. 

-slotline s’usen en un gran nombre de circuits 

microones, sobretot en circuits de microones híbrids uniplanars i 

integrats. Un exemple d’aquests circuits són les antenes slotline

els acobladors direccionals [12], i els anells híbrids (mescladors [13]

un gran nombre de tècniques per aconseguir transicions de 

baixes pèrdues. En la literatura se n’han proposat vàries del mateix tipus. 

51 

[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable]  

 

 

Figura 3.6 Paràmetres característics del mode CPW senar. 

 

Figura 3.7 Paràmetres característics del mode slotline. 

s’usen en un gran nombre de circuits de 

microones, sobretot en circuits de microones híbrids uniplanars i 

slotline [9]-[11], 

els acobladors direccionals [12], i els anells híbrids (mescladors [13]-[15] 

un gran nombre de tècniques per aconseguir transicions de 

se n’han proposat vàries del mateix tipus. 
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En la referència [17], s’usen diferents configuracions del Marchand Balun. 

En la referència [18] i [19] es presenta un configuració del tipus doble Y. 

En [20] es presenten diverses topologies de transicions basades en 

Marchand Balun i doble Y i en [21] les equacions de disseny per a aquest 

tipus de transició.  

Aquest projecte s'ha basat 

transició en T. Seguidament es parla d’aquestes transicions i es planteja 

un model de circuit equivalent.

 

3.5.1Transicions 

Les transicions CPW-Slotline en T són una de les transicions de línies de 

transmissió més usades actualment, però no existeixen models complets 

que detallin el seu comportament. 

Seguidament es presentarà un model basat en la separació dels modes 

parell i senar d’una lín

diferents [22]. 

Seguidament, en la figura 3.8 es presenta la transició 

utilitzada en aquest projecte. 

L’objectiu d’aquest estudi [22] és proporcionar quantitativament la 

relació entre senyals en la conversió de modes quan la secció 

carregada amb una estructura 
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En la referència [17], s’usen diferents configuracions del Marchand Balun. 

[18] i [19] es presenta un configuració del tipus doble Y. 

En [20] es presenten diverses topologies de transicions basades en 

Marchand Balun i doble Y i en [21] les equacions de disseny per a aquest 

Aquest projecte s'ha basat en un altre tipus de transició, en concret una 

transició en T. Seguidament es parla d’aquestes transicions i es planteja 

un model de circuit equivalent. 

3.5.1Transicions CPW-Slotline en T. 

Slotline en T són una de les transicions de línies de 

ransmissió més usades actualment, però no existeixen models complets 

que detallin el seu comportament.  

Seguidament es presentarà un model basat en la separació dels modes 

parell i senar d’una línia de transmissió coplanar (CPW) en dos ports 

Seguidament, en la figura 3.8 es presenta la transició 

utilitzada en aquest projecte.  

L’objectiu d’aquest estudi [22] és proporcionar quantitativament la 

relació entre senyals en la conversió de modes quan la secció 

carregada amb una estructura slotline qualsevol. 
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En la referència [17], s’usen diferents configuracions del Marchand Balun. 

[18] i [19] es presenta un configuració del tipus doble Y. 

En [20] es presenten diverses topologies de transicions basades en 

Marchand Balun i doble Y i en [21] les equacions de disseny per a aquest 

re tipus de transició, en concret una 

transició en T. Seguidament es parla d’aquestes transicions i es planteja 

Slotline en T són una de les transicions de línies de 

ransmissió més usades actualment, però no existeixen models complets 

Seguidament es presentarà un model basat en la separació dels modes 

(CPW) en dos ports 

Seguidament, en la figura 3.8 es presenta la transició CPW-slotline 

L’objectiu d’aquest estudi [22] és proporcionar quantitativament la 

relació entre senyals en la conversió de modes quan la secció CPW és 
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Figura 3.8 Transició 

 

Com es pot observar en la figura 3.8, la transició correspon a dues 

línies slotline connectades a una lín

excitada asimètricament per seccions 

mode CEM (Coplanar Even

Mode) són presents a la lín

Figura 3.9 Voltatges i corrents en la transició 

Els voltatges i corrents del pla de transició (V

Isb es relacionen per: 
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Figura 3.8 Transició CPW-slotline en T.[22] 

Com es pot observar en la figura 3.8, la transició correspon a dues 

slotline connectades a una línia CPW. Degut a que 

ament per seccions slotline, els dos modes

Coplanar Even-Mode) com el mode COM (

a la línia CPW (veure figura 3.9).  

 

Figura 3.9 Voltatges i corrents en la transició CPW-slotline. [22]

corrents del pla de transició (Vo, Ve, Vsa, V
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Com es pot observar en la figura 3.8, la transició correspon a dues 

. Degut a que CPW pot ser 

, els dos modes, tant el 

) com el mode COM (Coplanar Odd-

slotline. [22] 

, Vsb, Io, Ie, Isa i 
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saV −=

sa II =

on el subíndex e significa CEM, 

sb significa slotline B. 

Mitjançant les equacions anteriors i considerant les ones reflectides i 

incidents al pla de transmissió, a

respectivament, s’obtenen les següents relacions:

 

=



















sb

sa

o

e

b

b

b

b

on 0 4()( ⋅+= ZIZVa ααα

és la impedància real on les ones normalitzades i la matriu de paràmetres 

S hi estan referides. Aquesta matriu de paràmetres S ha permès trobar 

un model de circuit proposat en la figura 3.10:
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2   (3-17) 
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o
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e

osb

I
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  (3-18) 

 

significa CEM, o significa COM, sa significa slotline A i 

Mitjançant les equacions anteriors i considerant les ones reflectides i 

incidents al pla de transmissió, ae, ao, asa, asb i be, b

respectivament, s’obtenen les següents relacions: 
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 (3-19) 

 

2/1
0 )−Z , 2/1

00 )4()( −⋅−= ZIZVb ααα  on (α

a impedància real on les ones normalitzades i la matriu de paràmetres 

S hi estan referides. Aquesta matriu de paràmetres S ha permès trobar 

circuit proposat en la figura 3.10: 
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significa slotline A i 

Mitjançant les equacions anteriors i considerant les ones reflectides i 

, bo, bsa i bsb 

 

),,, sbsaoe=  i Zo 

a impedància real on les ones normalitzades i la matriu de paràmetres 

S hi estan referides. Aquesta matriu de paràmetres S ha permès trobar 
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Figura 3.10 Model del circuit proposat per la transició 

A continuació, amb l’objectiu de validar la matriu de paràmetres S que 

caracteritza la transició 

tant circuitals com electromagnètiques.

En concret es simularà una transició 

seus trams de línia corresponents. 

transició, primer se simularà

línia coplanar i desprès el cas que es 

Un cop realitzats aquests dos casos, es comparen els valors dels 

paràmetres S obtinguts en la simulació 

tota la transició amb els seu

En la figura 3.11 i 3.12 es mostra el 

transició en el cas que es propaga el mode parell i senar respectivament 

en la línia coplanar.  
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Figura 3.10 Model del circuit proposat per la transició CPW-slotline [22].

 

A continuació, amb l’objectiu de validar la matriu de paràmetres S que 

caracteritza la transició CPW-slotline, es realitzaran diverses

tant circuitals com electromagnètiques. 

En concret es simularà una transició CPW-slotline juntament amb el 

a corresponents. Per poder estudiar correctament la 

primer se simularà el cas que es propaga al mode parell

i desprès el cas que es propaga al mode senar.

Un cop realitzats aquests dos casos, es comparen els valors dels 

paràmetres S obtinguts en la simulació circuital i l’electromagnètica de

tota la transició amb els seus trams de línia corresponents. 

En la figura 3.11 i 3.12 es mostra el model de circuit multimodal de

transició en el cas que es propaga el mode parell i senar respectivament 
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slotline [22]. 

A continuació, amb l’objectiu de validar la matriu de paràmetres S que 

es realitzaran diverses simulacions, 

juntament amb el 

poder estudiar correctament la 

propaga al mode parell per la 

propaga al mode senar. 

Un cop realitzats aquests dos casos, es comparen els valors dels 

circuital i l’electromagnètica de 

 

model de circuit multimodal de la 

transició en el cas que es propaga el mode parell i senar respectivament 
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Figura 3.11 Model circuit multimodal 

Figura 3.12 Model circuit
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Figura 3.11 Model circuit multimodal de la transició pel cas even.

ircuit multimodal equivalent de la transició pel cas odd.
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de la transició pel cas even. 

 

equivalent de la transició pel cas odd. 
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Com es pot observar, tant en la figura 3.11 com en la figura 3.12, 

apareix el mòdul S4P_Eqn. Aquest mòdul representa la transició 

slotline i està definit mitjançant els paràmetres S representats en la 

equació (3-19). En el port nú

mode parell, en el port número 2 la lín

port 3 i 4 estan connectades les línies slo

càrrega. 

Degut a la configuració de la lín

parell i el mode senar, es realitzaran dues simulacions separades per 

poder obtenir els paràmetres S de tot el model multimodal. Una simulació

equivaldrà a la propagació del mode parell en la línia coplanar i l'altra 

equivaldrà a la propagació del mode senar. Cal tenir en compte que quan 

es propaga el mode parell, el tram de línia coplanar 

mode senar ha d'estar curtcircui

senar, el tram de línia de mode parell ha d'estar acabada en circuit obert.

Per poder extreure els paràmetres característics 

coplanar (mode parell i senar) s’ha realitzat una simulació 

electromagnètica d’un tram de línia

equacions obtingudes en l’apartat 3.2 s’ha obtingut la impedància 

característica i la constant de propagació. En la figura 3.13, 3.14 i 3.15 es 

pot observar els valors dels paràmetres caract

línia slotline, CPW even

expressar per un polinomi. 

s'ha d'expressar en GHz.
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Com es pot observar, tant en la figura 3.11 com en la figura 3.12, 

apareix el mòdul S4P_Eqn. Aquest mòdul representa la transició 

i està definit mitjançant els paràmetres S representats en la 

19). En el port número 1 s'hi ha connectat la lín

ort número 2 la línia coplanar pel mode senar i en el 

port 3 i 4 estan connectades les línies slotline que s'uniran a la font i a la 

gut a la configuració de la línia coplanar quan es propaga el mode 

parell i el mode senar, es realitzaran dues simulacions separades per 

poder obtenir els paràmetres S de tot el model multimodal. Una simulació

equivaldrà a la propagació del mode parell en la línia coplanar i l'altra 

equivaldrà a la propagació del mode senar. Cal tenir en compte que quan 

es propaga el mode parell, el tram de línia coplanar que representa el 

senar ha d'estar curtcircuitada, i en el cas que es propagui

senar, el tram de línia de mode parell ha d'estar acabada en circuit obert.

extreure els paràmetres característics de les línie

(mode parell i senar) s’ha realitzat una simulació 

nètica d’un tram de línia de cadascuna d’elles, i mitjançant les 

equacions obtingudes en l’apartat 3.2 s’ha obtingut la impedància 

característica i la constant de propagació. En la figura 3.13, 3.14 i 3.15 es 

pot observar els valors dels paràmetres característics corresponents a la 

CPW even i CPW odd. Com es pot observar es poden 

expressar per un polinomi. Cal tenir en compte també que la freqüència 

s'ha d'expressar en GHz. 
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Com es pot observar, tant en la figura 3.11 com en la figura 3.12, 

apareix el mòdul S4P_Eqn. Aquest mòdul representa la transició CPW-

i està definit mitjançant els paràmetres S representats en la 

mero 1 s'hi ha connectat la línia coplanar pel 

a coplanar pel mode senar i en el 

tline que s'uniran a la font i a la 

a coplanar quan es propaga el mode 

parell i el mode senar, es realitzaran dues simulacions separades per 

poder obtenir els paràmetres S de tot el model multimodal. Una simulació 

equivaldrà a la propagació del mode parell en la línia coplanar i l'altra 

equivaldrà a la propagació del mode senar. Cal tenir en compte que quan 

que representa el 

i en el cas que es propagui el mode 

senar, el tram de línia de mode parell ha d'estar acabada en circuit obert. 

les línies slotline i 

(mode parell i senar) s’ha realitzat una simulació 

i mitjançant les 

equacions obtingudes en l’apartat 3.2 s’ha obtingut la impedància 

característica i la constant de propagació. En la figura 3.13, 3.14 i 3.15 es 

rístics corresponents a la 

Com es pot observar es poden 

que la freqüència 
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Figura 3.13 Parà

 

Figura 3.14 Paràmetres característics de la lín

 

Figura 3.15 Paràmetres característics de la lín

Seguidament, en la figura 3.16 es pot observar el 

a la transició estudiada. En aquest cas es tracta del mode parell. En el cas 

del mode senar, sols s’ha de canviar la distribució dels ports.
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Figura 3.13 Paràmetres característics de la línia slotline estudi

metres característics de la línia CPW even estudiada.

 

Figura 3.15 Paràmetres característics de la línia CPW odd estudiada.

 

Seguidament, en la figura 3.16 es pot observar el layout

a la transició estudiada. En aquest cas es tracta del mode parell. En el cas 

del mode senar, sols s’ha de canviar la distribució dels ports.
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a slotline estudiada. 

 

a CPW even estudiada. 

a CPW odd estudiada. 

layout corresponent 

a la transició estudiada. En aquest cas es tracta del mode parell. En el cas 

del mode senar, sols s’ha de canviar la distribució dels ports. 
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Figura 3.16 Layout corresponent a la transició 

Un cop realitzades les simulacions corresponents es passa a comprovar 

que els paràmetres S de les simulacions coincideixen o tenen un valor 

molt pròxim.  

Seguidament, en la taula 3.1 s’han adjuntat els valors dels paràmetres 

S a la freqüència de treball, 1

representada l'evolució dels paràmetres de la taula 3.1 en funció de la 

freqüència en el cas del mode parell i senar.

 

Mode Simulació 

Even Circuital 0.294/154.146

Even Layout 0.292/154.146

Odd Circuital 0.431/

Odd Layout 0.433/

Taula 3.1. Valors paràmetre S transició 
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Figura 3.16 Layout corresponent a la transició CPW-slotline.

Un cop realitzades les simulacions corresponents es passa a comprovar 

que els paràmetres S de les simulacions coincideixen o tenen un valor 

Seguidament, en la taula 3.1 s’han adjuntat els valors dels paràmetres 

S a la freqüència de treball, 1 GHz. En la figura 3.17 i 3.18 apareix 

representada l'evolució dels paràmetres de la taula 3.1 en funció de la 

freqüència en el cas del mode parell i senar. 

S11 S12 S13 

0.294/154.146 0.704/-5.635 0.640/-10.914

0.292/154.146 0.707/-14.410 0.642/170.087

0.431/-14.806 0.564/-13.298 0.699/169.109

0.433/-16.195 0.566/-14.341 0.700/-8.983

 

Taula 3.1. Valors paràmetre S transició CPW-slotline a 1 GHz.
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slotline. 

Un cop realitzades les simulacions corresponents es passa a comprovar 

que els paràmetres S de les simulacions coincideixen o tenen un valor 

Seguidament, en la taula 3.1 s’han adjuntat els valors dels paràmetres 

En la figura 3.17 i 3.18 apareix 

representada l'evolució dels paràmetres de la taula 3.1 en funció de la 

S33 

10.914 0.417/166.622 

0.642/170.087 0.416/171.576 

0.699/169.109 0.134/-13.355 

8.983 0.134/-9.652 

slotline a 1 GHz. 
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Figura 3.17 Evolució paràmetres S en el mode parell

Figura 3.18 Evolució paràmetres S en el mode senar

Mitjançant la taula anterior

matriu de paràmetres S pertanyent a la transició defineix amb poc error 

el comportament electromagnètic d’aquesta i 

model de disseny de la transició en T.

Finalment, per concloure aquest apartat de transicions, es presenta la 

transició utilitzada en aquest projecte.

A la figura 3.19, es pot observar la transició 

utilitzat en aquest projecte com a punt de partida. En concret es tracta 

d’una transició multimodal on tant el mode de propagació parell com el 

senar estan acabats en curtcircuit.
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Figura 3.17 Evolució paràmetres S en el mode parell 

 

Figura 3.18 Evolució paràmetres S en el mode senar 

 

Mitjançant la taula anterior i les dues figures, es pot concloure que la 

aràmetres S pertanyent a la transició defineix amb poc error 

el comportament electromagnètic d’aquesta i que per tant és un possible 

model de disseny de la transició en T. 

Finalment, per concloure aquest apartat de transicions, es presenta la 

litzada en aquest projecte. 

, es pot observar la transició CPW-slotline

utilitzat en aquest projecte com a punt de partida. En concret es tracta 

d’una transició multimodal on tant el mode de propagació parell com el 

bats en curtcircuit. 
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Figura 3.18 Evolució paràmetres S en el mode senar 

, es pot concloure que la 

aràmetres S pertanyent a la transició defineix amb poc error 

per tant és un possible 

Finalment, per concloure aquest apartat de transicions, es presenta la 

slotline que s’ha 

utilitzat en aquest projecte com a punt de partida. En concret es tracta 

d’una transició multimodal on tant el mode de propagació parell com el 
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Figura 3.19 Layout transició slotiline

 

Els paràmetres [S] de la transició de la figura 3.19

11S −=

21 jS =

on: 

arctan=φ
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ransició slotiline-CPW multimodal (a) i circuit multimodal 

equivalent (b) 

e la transició de la figura 3.19 són: 

22
22 4/141

1
Se

XX

XX j

oe

oe =
++

+
− − φ  (3-20) 

12
22 4/141

)2/2(
Se

XX

XX
j j

oe

oe =
++

− − φ  (3-21) 

( ) ( )2/arctan2arctan oe XX +   (3-22) 
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(a) i circuit multimodal 
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ZXe =

o ZX =

Per aquest cas Xe  i 

cas del mode parell i mode senar respectivament.

 

3.6 Conclusions
 

La gran majoria de tecnologia existent en microones està realitzada 

línia microstrip. En aquest projecte s’ha optat per utilitzar línies de 

transmissió uniplanars multimodals ja que presenten una millora de 

prestacions respecte les líni

Aquestes línies aporten una menor dispersió i els efectes paràsits que 

es produeixen disminueixen degut a que no s’ha de perforar els substrats 

per accedir al pla de massa.

Qualsevol línia de transmissió disposa de dos paràmetres fonamentals

la seva impedància característica Z

Per poder modelar cadascuna de les línies anteriorment mencionades 

és necessari conèixer aquests dos paràmetres, sobretot la part imaginària 

de la constant de propagació. Aquest par

de fase, ens permetrà definir la longitud total dels 

per aconseguir el sintonitzador d’impedàncies.

Actualment, existeixen simuladors que permeten obtenir aquests 

paràmetres a partir de la longitud fís

unes determinades condicions. En l’apartat 3.2 es presenta un mètode 
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( ) osevenoe ZZ /tan θ    (3-23) 

( ) osoddoo ZZ /tan θ    (3-24) 

 

i oX  equivalen a les reactàncies normalitzades pel 

cas del mode parell i mode senar respectivament. 

Conclusions 

La gran majoria de tecnologia existent en microones està realitzada 

. En aquest projecte s’ha optat per utilitzar línies de 

transmissió uniplanars multimodals ja que presenten una millora de 

prestacions respecte les línies microstrip. 

Aquestes línies aporten una menor dispersió i els efectes paràsits que 

es produeixen disminueixen degut a que no s’ha de perforar els substrats 

per accedir al pla de massa. 

Qualsevol línia de transmissió disposa de dos paràmetres fonamentals

eva impedància característica Z0 i la seva constant de propagació 

cadascuna de les línies anteriorment mencionades 

és necessari conèixer aquests dos paràmetres, sobretot la part imaginària 

de la constant de propagació. Aquest paràmetre, conegut com a constant 

de fase, ens permetrà definir la longitud total dels stubs que s’utilitzaran 

per aconseguir el sintonitzador d’impedàncies. 

Actualment, existeixen simuladors que permeten obtenir aquests 

paràmetres a partir de la longitud física d’una determinada línia, però en 

unes determinades condicions. En l’apartat 3.2 es presenta un mètode 
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La gran majoria de tecnologia existent en microones està realitzada en 

. En aquest projecte s’ha optat per utilitzar línies de 

transmissió uniplanars multimodals ja que presenten una millora de 

Aquestes línies aporten una menor dispersió i els efectes paràsits que 

es produeixen disminueixen degut a que no s’ha de perforar els substrats 

Qualsevol línia de transmissió disposa de dos paràmetres fonamentals: 

i la seva constant de propagació γ. 

cadascuna de les línies anteriorment mencionades 

és necessari conèixer aquests dos paràmetres, sobretot la part imaginària 

àmetre, conegut com a constant 

que s’utilitzaran 

Actualment, existeixen simuladors que permeten obtenir aquests 

ica d’una determinada línia, però en 

unes determinades condicions. En l’apartat 3.2 es presenta un mètode 
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alternatiu per obtenir per a qualsevol tipus de línia els seus paràmetres 

característics. Per a la realització d’aquest mètode es necessita una prèvia

simulació electromagnètica de la línia.

En concret, en aquest projecte s’ha optat per la utilització de les línies 

coplanars i slotline. Una guia d’ones coplanar té la capacitat de propagar 

dos modes, un de Quasi

TEM conegut com a mode senar. En concret, el mode senar és generat 

per transicions o asimetries en el circuit uniplanar. En moltes aplicacions 

s’elimina aquest mode mitjançant ponts d’equipotencialitat.

El mode parell és un mode poc dispersiu, i per t

característica i la velocitat de propagació tindran molt poca dependència 

freqüencial. A més a més, aquest mode es caracteritza per tenir unes 

pèrdues per radiació baixes degut al confinament del camp elèctric en el 

dielèctric. Aquest confinament és creat a causa dels sentits oposats dels 

camps elèctrics en la línia.

Per altra banda, el mode senar és un mode dispersiu on la impedància 

característica i la velocitat de propagació 

la freqüència. A més, és un mode molt radiatiu, sobretot si existeix una 

similitud entre la longitud d’ona en l’espai lliure i la longitud en la guia 

d’ona. 

Pel que fa a les línies 

semblant al mode senar d

considerades dispersives i radiatives. En aquesta línia, el mode que es 

propaga també és un mode 

Finalment, en aquest capítol s’ha parlat també de les transicions 

slotline. Aquestes transicions

uniplanars híbrids i integrats. Existeixen vàries tècniques per aconseguir 

aquestes transicions amb baixes pèrdues. S’ha optat per l’ús d’una 

transició en T i amb un cert
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alternatiu per obtenir per a qualsevol tipus de línia els seus paràmetres 

característics. Per a la realització d’aquest mètode es necessita una prèvia

simulació electromagnètica de la línia. 

En concret, en aquest projecte s’ha optat per la utilització de les línies 

coplanars i slotline. Una guia d’ones coplanar té la capacitat de propagar 

Quasi-TEM conegut com a mode parell i un altre d

conegut com a mode senar. En concret, el mode senar és generat 

per transicions o asimetries en el circuit uniplanar. En moltes aplicacions 

s’elimina aquest mode mitjançant ponts d’equipotencialitat.

El mode parell és un mode poc dispersiu, i per tant la impedància 

característica i la velocitat de propagació tindran molt poca dependència 

freqüencial. A més a més, aquest mode es caracteritza per tenir unes 

pèrdues per radiació baixes degut al confinament del camp elèctric en el 

finament és creat a causa dels sentits oposats dels 

camps elèctrics en la línia. 

Per altra banda, el mode senar és un mode dispersiu on la impedància 

característica i la velocitat de propagació no prenen valors 

la freqüència. A més, és un mode molt radiatiu, sobretot si existeix una 

similitud entre la longitud d’ona en l’espai lliure i la longitud en la guia 

Pel que fa a les línies slotline, aquestes tenen un comportament molt 

semblant al mode senar de la línia coplanar. Les línies slotline

considerades dispersives i radiatives. En aquesta línia, el mode que es 

propaga també és un mode No-TEM. 

Finalment, en aquest capítol s’ha parlat també de les transicions 

slotline. Aquestes transicions s’usen en molt circuits de microones 

uniplanars híbrids i integrats. Existeixen vàries tècniques per aconseguir 

aquestes transicions amb baixes pèrdues. S’ha optat per l’ús d’una 

amb un cert model de circuit multimodal i s’ha comprovat 
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conegut com a mode senar. En concret, el mode senar és generat 

per transicions o asimetries en el circuit uniplanar. En moltes aplicacions 

s’elimina aquest mode mitjançant ponts d’equipotencialitat. 

ant la impedància 

característica i la velocitat de propagació tindran molt poca dependència 

freqüencial. A més a més, aquest mode es caracteritza per tenir unes 

pèrdues per radiació baixes degut al confinament del camp elèctric en el 

finament és creat a causa dels sentits oposats dels 

Per altra banda, el mode senar és un mode dispersiu on la impedància 

 constants amb 

la freqüència. A més, és un mode molt radiatiu, sobretot si existeix una 

similitud entre la longitud d’ona en l’espai lliure i la longitud en la guia 

, aquestes tenen un comportament molt 

slotline també són 

considerades dispersives i radiatives. En aquesta línia, el mode que es 

Finalment, en aquest capítol s’ha parlat també de les transicions CPW-

s’usen en molt circuits de microones 

uniplanars híbrids i integrats. Existeixen vàries tècniques per aconseguir 

aquestes transicions amb baixes pèrdues. S’ha optat per l’ús d’una 

i s’ha comprovat 
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que el comportament d’aquest circuit s’aproxima al comportament 

electromagnètic de la transició.
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4.Disseny 
 

4.1 Introducció
 

En aquest capítol es 

d’impedàncies de doble 

validar el concepte de reconfigurabilitat d’aquest sintonitzador mitjançant 

la simulació dels díodes 

d'impedàncies que aquest adapta.

Per aconseguir tots aquests obj

slotline comentada i estudiada en l’anterior capítol. Per a la possible 

implementació del stubs

diferents tipus de línies de transmissió uniplanar com ara la 

slow-wave. 

Primerament, en aquest

del disseny de la xarxa d’adaptació. Seguidament, es buscarà una primera 

configuració per aquesta xarxa mitjançant les transicions amb 

variant la posició dels varactors 

Arribats en aquest punt, ja es podran estudiar vàries topologies de 

sintonitzador d’impedància i escollir la que presenti millors prestacions i 

cobertura. 
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Introducció 

En aquest capítol es proposa el procés de disseny d’un sintonitzador 

d’impedàncies de doble stub reconfigurable. L’objectiu d’aquest capítol és 

validar el concepte de reconfigurabilitat d’aquest sintonitzador mitjançant 

díodes varactors i l’optimització de la cobertura 

d'impedàncies que aquest adapta. 

Per aconseguir tots aquests objectius es parteix de la transició 

comentada i estudiada en l’anterior capítol. Per a la possible 

stubs, s’estudiaran vàries alternatives mitjançant 

diferents tipus de línies de transmissió uniplanar com ara la 

Primerament, en aquest capítol es presentarà la topologia de partida 

del disseny de la xarxa d’adaptació. Seguidament, es buscarà una primera 

configuració per aquesta xarxa mitjançant les transicions amb 

variant la posició dels varactors per fer-la sintonitzable. 

Arribats en aquest punt, ja es podran estudiar vàries topologies de 

sintonitzador d’impedància i escollir la que presenti millors prestacions i 
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proposa el procés de disseny d’un sintonitzador 

reconfigurable. L’objectiu d’aquest capítol és 

validar el concepte de reconfigurabilitat d’aquest sintonitzador mitjançant 

varactors i l’optimització de la cobertura 

ectius es parteix de la transició CPW-

comentada i estudiada en l’anterior capítol. Per a la possible 

alternatives mitjançant 

diferents tipus de línies de transmissió uniplanar com ara la coplanar i la 

capítol es presentarà la topologia de partida 

del disseny de la xarxa d’adaptació. Seguidament, es buscarà una primera 

configuració per aquesta xarxa mitjançant les transicions amb stubs i 

Arribats en aquest punt, ja es podran estudiar vàries topologies de 

sintonitzador d’impedància i escollir la que presenti millors prestacions i 
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4.2 Punt de partida
 

Com a punt de partida s’ha realitzat una estructura 

transició CPW-slotline unida a un 

Seguidament, en la figura 4.1 es pot observar 

aquest punt de partida. En aquest cas s’ha fixat la longitud elèctrica 

a 2/π , s’ha afegit una 

d’equipotencialitat per fixar la longitud elèctrica del mode senar a 2,8 cm.

 

Figura 4.1 Layout corresponent al punt de partida.

 

En la figura 4.2 es pot observar el 

en ADS de la transició CPW

el layout com en el circuit no es t

slotline.  
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4.2 Punt de partida 

Com a punt de partida s’ha realitzat una estructura formada per una 

unida a un stub coplanar . 

Seguidament, en la figura 4.1 es pot observar el layout corresponent a 

. En aquest cas s’ha fixat la longitud elèctrica 

, s’ha afegit una càrrega capacitiva en el mode parell i un pont 

d’equipotencialitat per fixar la longitud elèctrica del mode senar a 2,8 cm.

 

Figura 4.1 Layout corresponent al punt de partida. 

En la figura 4.2 es pot observar el model circuital multimodal

CPW-slotline de la figura 4.1. De moment, tant en 

com en el circuit no es tenen en compte els trams de lín
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formada per una 

el layout corresponent a 

. En aquest cas s’ha fixat la longitud elèctrica even 

càrrega capacitiva en el mode parell i un pont 

d’equipotencialitat per fixar la longitud elèctrica del mode senar a 2,8 cm. 

 

model circuital multimodal realitzat 

de la figura 4.1. De moment, tant en 

enen en compte els trams de línia 
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Figura 4.2 Model circuit multimodal

 

Com es pot veure en aquest 

1 GHz. Aquesta freqüència de treball es mantindrà durant tot el projecte. 

Per analitzar aquest circuit s’ha realitzat un escombratge del valor de la 

capacitat del condensador C

paràmetres característics de les línies de transmissió que formen la 

transició CPW-slotline vénen definits per un previ estudi de les línies 
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Model circuit multimodal (ADS) de la transició CPW-slotline de la Figura 4.1

Com es pot veure en aquest model, la freqüència de treball correspon a 

1 GHz. Aquesta freqüència de treball es mantindrà durant tot el projecte. 

Per analitzar aquest circuit s’ha realitzat un escombratge del valor de la 

capacitat del condensador Ct, en el rang de Ct = (0:0,1:1.6) pF. Els 

paràmetres característics de les línies de transmissió que formen la 

vénen definits per un previ estudi de les línies 
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slotline de la Figura 4.1 

, la freqüència de treball correspon a 

1 GHz. Aquesta freqüència de treball es mantindrà durant tot el projecte.  

Per analitzar aquest circuit s’ha realitzat un escombratge del valor de la 

(0:0,1:1.6) pF. Els 

paràmetres característics de les línies de transmissió que formen la 

vénen definits per un previ estudi de les línies 
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slotline i coplanar, tant en mode parell com en mode senar. Aquests 

valors aniran variant a mesura que avanci el projecte degut a l’elecció en 

cada moment de les característiques físiques òptimes de les línies de 

transmissió que formaran el 

A continuació, en la figura 4.3 es pot observar els resultats obtinguts. 

En concret, s’ha representat el paràmetre S

de reflexió conjugat de la càrrega que sintetitzaria la xarxa (

 

Figura 4.3 Paràmetres S

 

Si es canvia la reactància del mode senar, és a dir, es fa la longi

elèctrica més curta, es poden obtenir diferents coeficients de reflexió. En 

concret, s’ha realitzat una segona simulació amb les mateixes 

característiques que la primera, però amb la longitud 

senar a 2 mm. En la figura 4.4 es pot observ

simulació. 
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, tant en mode parell com en mode senar. Aquests 

variant a mesura que avanci el projecte degut a l’elecció en 

cada moment de les característiques físiques òptimes de les línies de 

transmissió que formaran el stubs. 

A continuació, en la figura 4.3 es pot observar els resultats obtinguts. 

representat el paràmetre S11, el qual equival al coeficient 

de reflexió conjugat de la càrrega que sintetitzaria la xarxa (

 

Figura 4.3 Paràmetres S11 del esquema de la figura 4.2

Si es canvia la reactància del mode senar, és a dir, es fa la longi

elèctrica més curta, es poden obtenir diferents coeficients de reflexió. En 

concret, s’ha realitzat una segona simulació amb les mateixes 

característiques que la primera, però amb la longitud física 

mm. En la figura 4.4 es pot observar el resultat de la nova 
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, tant en mode parell com en mode senar. Aquests 

variant a mesura que avanci el projecte degut a l’elecció en 

cada moment de les característiques físiques òptimes de les línies de 

A continuació, en la figura 4.3 es pot observar els resultats obtinguts. 

, el qual equival al coeficient 

de reflexió conjugat de la càrrega que sintetitzaria la xarxa (ГL*): 

del esquema de la figura 4.2 

Si es canvia la reactància del mode senar, és a dir, es fa la longitud 

elèctrica més curta, es poden obtenir diferents coeficients de reflexió. En 

concret, s’ha realitzat una segona simulació amb les mateixes 

física del mode 

ar el resultat de la nova 
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Figura 4.4 Paràmetre S

 

Com queda representat en les dues figures anteriors, variant la longitud 

efectiva del stub mitjançant la col·locació d’una càrrega capacitiva al fi

d'aquest, s’aconsegueix obtenir diversos coeficients de reflexió. Si a més 

es varia la longitud efectiva dels modes parell i senar, s’aconsegueixen 

nous punts en la carta de 

Per aconseguir variar aquesta longitud efectiva de cada mode i així 

augmentar el rang de sintonització, es col·locaran 

del stub (figura 2.7 (b)) 

Amb aquesta situació es pot corroborar que per fer una arquitectura 

sintonitzable, la longitud efectiva i/o la impedància característica ha de 

ser sintonitzada [2]. 

A partir d’aquí l’objectiu principal serà trobar una estructura amb una 

distribució òptima dels varactors, de manera que pugui aportar una 

cobertura en la carta de Smith que cobreixi la totalitat d’aquesta.

S’ha de tenir en compte que com

sintonitzadors es tingui en el circuit, més agilitat tindrà la xarxa per  

adaptar impedàncies. No obstant això, també existeixen limitacions. Com 

més elements es col·loquin en el circuit, més pèrdues es generaran a 

causa del comportament paràsit que introduiran els díodes varactors.
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Figura 4.4 Paràmetre S11 del esquema de la figura 4.2 per a l

Com queda representat en les dues figures anteriors, variant la longitud 

mitjançant la col·locació d’una càrrega capacitiva al fi

d'aquest, s’aconsegueix obtenir diversos coeficients de reflexió. Si a més 

es varia la longitud efectiva dels modes parell i senar, s’aconsegueixen 

nous punts en la carta de Smith. 

Per aconseguir variar aquesta longitud efectiva de cada mode i així 

mentar el rang de sintonització, es col·locaran díodes varactors al llarg 

(figura 2.7 (b)) [1]. 

Amb aquesta situació es pot corroborar que per fer una arquitectura 

sintonitzable, la longitud efectiva i/o la impedància característica ha de 

A partir d’aquí l’objectiu principal serà trobar una estructura amb una 

distribució òptima dels varactors, de manera que pugui aportar una 

cobertura en la carta de Smith que cobreixi la totalitat d’aquesta.

S’ha de tenir en compte que com més díodes varactors o elements 

sintonitzadors es tingui en el circuit, més agilitat tindrà la xarxa per  

adaptar impedàncies. No obstant això, també existeixen limitacions. Com 

més elements es col·loquin en el circuit, més pèrdues es generaran a 

l comportament paràsit que introduiran els díodes varactors.
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del esquema de la figura 4.2 per a lo=2mm. 

Com queda representat en les dues figures anteriors, variant la longitud 

mitjançant la col·locació d’una càrrega capacitiva al final 

d'aquest, s’aconsegueix obtenir diversos coeficients de reflexió. Si a més 

es varia la longitud efectiva dels modes parell i senar, s’aconsegueixen 

Per aconseguir variar aquesta longitud efectiva de cada mode i així 

varactors al llarg 

Amb aquesta situació es pot corroborar que per fer una arquitectura 

sintonitzable, la longitud efectiva i/o la impedància característica ha de 

A partir d’aquí l’objectiu principal serà trobar una estructura amb una 

distribució òptima dels varactors, de manera que pugui aportar una 

cobertura en la carta de Smith que cobreixi la totalitat d’aquesta. 

més díodes varactors o elements 

sintonitzadors es tingui en el circuit, més agilitat tindrà la xarxa per  

adaptar impedàncies. No obstant això, també existeixen limitacions. Com 

més elements es col·loquin en el circuit, més pèrdues es generaran a 

l comportament paràsit que introduiran els díodes varactors. 
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Un altre factor molt important a tenir en compte a l’hora de dissenyar 

un sintonitzador d’impedàncies és el nombre de 

més stubs formin la xarxa, 

Per això, s’han realitzat diverses simulacions amb diferents 

distribucions dels díodes varactors al llarg de l’

poder trobar una configuració òptima la qual permeti una bona agilitat a 

l’hora d’adaptar i a la vegada introdueixi 

En el següent apartat es presenta una primera topologia obtinguda que 

compleix amb els requisits mencionats anteriorment.

 

4.3 Primer disseny

reconfigurable
 

En aquest apartat es parlarà d’un primer disseny obtingut de realitzar 

simulacions de l’estructura de la figura 4.2 amb diverses configuracions 

de díodes varactors. Cal recordar que fins a aquest moment en el disseny 

de la xarxa no s’han tingut en compte e

varactors; en concret, s’han usat valors aproximats obtinguts d’altres 

estudis.  

 Aquests trams de líni
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Un altre factor molt important a tenir en compte a l’hora de dissenyar 

un sintonitzador d’impedàncies és el nombre de stubs que s’utilitzen. Com 

formin la xarxa, les pèrdues augmentaran. 

Per això, s’han realitzat diverses simulacions amb diferents 

distribucions dels díodes varactors al llarg de l’stub. La idea principal és 

poder trobar una configuració òptima la qual permeti una bona agilitat a 

l’hora d’adaptar i a la vegada introdueixi les menors  pèrdues possibles.

En el següent apartat es presenta una primera topologia obtinguda que 

compleix amb els requisits mencionats anteriorment. 

4.3 Primer disseny de la xarxa 

reconfigurable 

En aquest apartat es parlarà d’un primer disseny obtingut de realitzar 

simulacions de l’estructura de la figura 4.2 amb diverses configuracions 

de díodes varactors. Cal recordar que fins a aquest moment en el disseny 

de la xarxa no s’han tingut en compte els valors reals de les línies i dels 

varactors; en concret, s’han usat valors aproximats obtinguts d’altres 

ia són considerats sense pèrdues.  
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Un altre factor molt important a tenir en compte a l’hora de dissenyar 

que s’utilitzen. Com 

Per això, s’han realitzat diverses simulacions amb diferents 

. La idea principal és 

poder trobar una configuració òptima la qual permeti una bona agilitat a 

les menors  pèrdues possibles. 

En el següent apartat es presenta una primera topologia obtinguda que 

En aquest apartat es parlarà d’un primer disseny obtingut de realitzar 

simulacions de l’estructura de la figura 4.2 amb diverses configuracions 

de díodes varactors. Cal recordar que fins a aquest moment en el disseny 

ls valors reals de les línies i dels 

varactors; en concret, s’han usat valors aproximats obtinguts d’altres 
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Figura 4.5 Sintonitzador d’impedàncies ideal d’una transició.

Aquest model de circuit multimodal està format

slotline estudiada en l'apartat 3.5.1

(ports 1 i 2) i trams d’slotline

trams de línia afegits a la transició en T són 

llarg d’aquest capítol es mostrarà com calcular els valors dels paràme

característics de cada lín

En aquest primer disseny s’ha optat per situar un díode varactor just al 

mig de la línia coplanar, el qual serà afectat pels mod
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Figura 4.5 Sintonitzador d’impedàncies ideal d’una transició.

 

de circuit multimodal està format per la transició 

en l'apartat 3.5.1, juntament amb tram

d’slotline (ports 3 i 4). Com es pot observar, els 

a afegits a la transició en T són sense pèrdues

llarg d’aquest capítol es mostrarà com calcular els valors dels paràme

característics de cada línia.  

En aquest primer disseny s’ha optat per situar un díode varactor just al 

coplanar, el qual serà afectat pels modes parell i senar,
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Figura 4.5 Sintonitzador d’impedàncies ideal d’una transició. 

per la transició CPW-

, juntament amb trams de línia CPW 

pot observar, els 

pèrdues. Per tant, al 

llarg d’aquest capítol es mostrarà com calcular els valors dels paràmetres 

En aquest primer disseny s’ha optat per situar un díode varactor just al 

es parell i senar, i 
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un altre al final de la línia 

tenir en compte que cadascun dels varactors que s’utilitzen han d'estar 

polaritzats independentment i, per tant, cada valor d’aquests varactors ha 

de ser evolucionat autònomament.

Com es pot observar en la figura 4.5

mode senar tenen diferent

senar, els díodes varactors del mig de la lín

següent manera: 

Figura 4.6 Equivalències condensadors

En el cas del mode parell, degut a la configuració de l'alimentació, les 

dos capacitats estan en paral·lel. Per tant, si el valor de cada capacitat és 

Cvar, el valor de la capacitat equivalent en el mode parell serà 

2*Cvar. 

En el cas del mode senar, ja que el conductor central és transparent a 

la propagació d'aquest mode, les dos capacitat estan en sèrie. Per tant, el 

valor de la capacitat equivalent en el mode senar serà de C
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un altre al final de la línia coplanar que sols afecta el mode parell. Cal 

tenir en compte que cadascun dels varactors que s’utilitzen han d'estar 

polaritzats independentment i, per tant, cada valor d’aquests varactors ha 

ionat autònomament. 

es pot observar en la figura 4.5, les capacitats del mode parell i de 

mode senar tenen diferents valors. Tant pel mode parell com pel mode 

des varactors del mig de la línia coplanar estan situats de la 

Figura 4.6 Equivalències condensadors 

En el cas del mode parell, degut a la configuració de l'alimentació, les 

dos capacitats estan en paral·lel. Per tant, si el valor de cada capacitat és 

, el valor de la capacitat equivalent en el mode parell serà 

En el cas del mode senar, ja que el conductor central és transparent a 

la propagació d'aquest mode, les dos capacitat estan en sèrie. Per tant, el 

valor de la capacitat equivalent en el mode senar serà de C
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que sols afecta el mode parell. Cal 

tenir en compte que cadascun dels varactors que s’utilitzen han d'estar 

polaritzats independentment i, per tant, cada valor d’aquests varactors ha 

, les capacitats del mode parell i de 

e parell com pel mode 

a coplanar estan situats de la 

 

En el cas del mode parell, degut a la configuració de l'alimentació, les 

dos capacitats estan en paral·lel. Per tant, si el valor de cada capacitat és 

, el valor de la capacitat equivalent en el mode parell serà de Ceqe = 

En el cas del mode senar, ja que el conductor central és transparent a 

la propagació d'aquest mode, les dos capacitat estan en sèrie. Per tant, el 

valor de la capacitat equivalent en el mode senar serà de Ceqo = Cvar/2. 
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En el sintonitzador de la figura 4.5, l'escombrat de capacitats es realitza 

sobre la Ceqo, per tant, la C

Per verificar el correcte funcionament del circuit es comprova la 

cobertura que presenta aquest per a diversos valors de freqüències. 

A continuació, en la 

corresponent al circuit de la figura 4.5.

 

Figura 4.7

 

Arribats en aquest punt,

d’impedàncies és estudiar el comportament d’aquest amb més d’una 

transició. 
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r de la figura 4.5, l'escombrat de capacitats es realitza 

, per tant, la Ceqe = 4*Ceqo. 

Per verificar el correcte funcionament del circuit es comprova la 

cobertura que presenta aquest per a diversos valors de freqüències. 

A continuació, en la figura 4.7, es pot observar la cobertura 

corresponent al circuit de la figura 4.5. 

Figura 4.7 Cobertura del circuit de la figura 4.5 

Arribats en aquest punt, el proper pas en el disseny del sintonitzador 

d’impedàncies és estudiar el comportament d’aquest amb més d’una 
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r de la figura 4.5, l'escombrat de capacitats es realitza 

Per verificar el correcte funcionament del circuit es comprova la 

cobertura que presenta aquest per a diversos valors de freqüències.  

, es pot observar la cobertura 

 

disseny del sintonitzador 

d’impedàncies és estudiar el comportament d’aquest amb més d’una 
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4.3.1 Transicions

En aquest apartat s’ha realitzat un estudi del comportament del 

sintonitzador d’impedàncies en el cas que estigui format per dues i 

transicions. En aquest cas s'han unit dues o tres transicions de la figura 

4.5 mitjançant trams de línia 

Primerament, s’ha analitzat l'estructura formada per 

En la figura 4.8 es pot observar 

Figura 4.8 Cobert

Si es compara la cobertura de la figura 4.8 a

figura 4.7 es demostra que si s'afegeix una nova transició, la cobertura en 

la carta de Smith augmenta considerablement. Tot i així, en aquest cas, 

encara hi ha regions d'aquesta carta sense cobrir.

Per augmentar l’agilitat del sintonitzador i així poder cobrir un rang de 

cobertura més gran s’ha optat per fer sintonitzables les seccions 

stubs utilitzant més díodes varactors [2]. De moment, degut que s’està 

treballant en el cas sense pèrdues
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4.3.1 Transicions 

En aquest apartat s’ha realitzat un estudi del comportament del 

sintonitzador d’impedàncies en el cas que estigui format per dues i 

En aquest cas s'han unit dues o tres transicions de la figura 

4.5 mitjançant trams de línia slotline de 15º de longitud elèctrica.

Primerament, s’ha analitzat l'estructura formada per dues transicions. 

es pot observar la cobertura obtinguda en aquest cas

 

Figura 4.8 Cobertura del circuit amb dues transicions

Si es compara la cobertura de la figura 4.8 amb la cobertura de la 

es demostra que si s'afegeix una nova transició, la cobertura en 

menta considerablement. Tot i així, en aquest cas, 

encara hi ha regions d'aquesta carta sense cobrir. 

Per augmentar l’agilitat del sintonitzador i així poder cobrir un rang de 

cobertura més gran s’ha optat per fer sintonitzables les seccions 

ilitzant més díodes varactors [2]. De moment, degut que s’està 

sense pèrdues, es situarà una capacitat just al mig de 
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En aquest apartat s’ha realitzat un estudi del comportament del 

sintonitzador d’impedàncies en el cas que estigui format per dues i tres 

En aquest cas s'han unit dues o tres transicions de la figura 

de 15º de longitud elèctrica. 

dues transicions. 

obtinguda en aquest cas. 

 

ura del circuit amb dues transicions 

mb la cobertura de la 

es demostra que si s'afegeix una nova transició, la cobertura en 

menta considerablement. Tot i així, en aquest cas, 

Per augmentar l’agilitat del sintonitzador i així poder cobrir un rang de 

cobertura més gran s’ha optat per fer sintonitzables les seccions entre 

ilitzant més díodes varactors [2]. De moment, degut que s’està 

, es situarà una capacitat just al mig de 
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la línia slotline simulant el comportament del varactor. Per evitar 

curtcircuitar la línia s'usarà una capacitat d'un

En la figura 4.9 es pot observar 

correponent a una transició

circuit amb les dues transicions

 

 

Figura 4.9 Sintonitzador d’impedàncies ideal 
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la línia slotline simulant el comportament del varactor. Per evitar 

curtcircuitar la línia s'usarà una capacitat d'un valor aproximat de 0.2 pF.

es pot observar la meitat del nou circuit 

correponent a una transició i en la figura 4.10 la cobertura que 

circuit amb les dues transicions: 

Figura 4.9 Sintonitzador d’impedàncies ideal de dos transicions amb varactors en la lín

slotline. 
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la línia slotline simulant el comportament del varactor. Per evitar 

valor aproximat de 0.2 pF. 

circuit multimodal 

la cobertura que aporta el 

 

sicions amb varactors en la línia 
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Figura 4.10 Cobertura del circuit de la figura 4.9

Un cop s’ha col·locat les capacitats en les línies de transmissió 

es busca quina és la posició òptima en aquestes. S’acaba concloent que 

situant cada capacitat a la meitat de la línia 

comportament. 

Si es compara la cobertura de la figura 4.8 i la figura 4.10 es pot 

observar que les capacitats col·locades en les línies 

cobertura i que a la vegada hi introdueixen un cert desfasament.

Finalment, s’ha estudiat el comportament del sintonitzador si s’afegeix 

una tercera etapa. A continuació, en la figura 4.11 es pot observar la 

cobertura del circuit amb tres tran
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Figura 4.10 Cobertura del circuit de la figura 4.9 

 

Un cop s’ha col·locat les capacitats en les línies de transmissió 

es busca quina és la posició òptima en aquestes. S’acaba concloent que 

situant cada capacitat a la meitat de la línia slotline el circuit té un millor 

Si es compara la cobertura de la figura 4.8 i la figura 4.10 es pot 

observar que les capacitats col·locades en les línies slotline

cobertura i que a la vegada hi introdueixen un cert desfasament.

Finalment, s’ha estudiat el comportament del sintonitzador si s’afegeix 

una tercera etapa. A continuació, en la figura 4.11 es pot observar la 

cobertura del circuit amb tres transicions. 
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Un cop s’ha col·locat les capacitats en les línies de transmissió slotline, 

es busca quina és la posició òptima en aquestes. S’acaba concloent que 

el circuit té un millor 

Si es compara la cobertura de la figura 4.8 i la figura 4.10 es pot 

slotline milloren la 

cobertura i que a la vegada hi introdueixen un cert desfasament. 

Finalment, s’ha estudiat el comportament del sintonitzador si s’afegeix 

una tercera etapa. A continuació, en la figura 4.11 es pot observar la 
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Figura 4.11 Cobertura del sintonitzador d’impedàncies de tres transicions 

En aquest cas, la cobertura és més dispersa que en el cas de dues 

transicions. Tot i així, la majoria dels punts estan situats en el contorn del 

carta i per tant, no és 

altre factor extern que ens limita la quantitat de transicions és el nombre 

de varactors que es podran mesurar en el laboratori. En concret, es 

disposa de vuit fonts d’alimentació independents, i per tant, sol

usar vuit díodes varactors que es polaritzin autònomament. En el cas de 

l’estructura de tres transicions, el nombre de varactors és superior al que 

es podrà mesurar i per tant, es descarta l’ús de tres i més transicions per 

al sintonitzador d’impedàncies.

En resum, l'estructura que s’usarà com a primer disseny del 

sintonitzador d’impedàncies és la 

el comportament real d’aquesta topologia s’han de 

transmissió i els díodes varactors. Seg

per extreure els paràmetres de
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Figura 4.11 Cobertura del sintonitzador d’impedàncies de tres transicions 

En aquest cas, la cobertura és més dispersa que en el cas de dues 

transicions. Tot i així, la majoria dels punts estan situats en el contorn del 

carta i per tant, no és una bona elecció de topologia. A més a més, un 

altre factor extern que ens limita la quantitat de transicions és el nombre 

de varactors que es podran mesurar en el laboratori. En concret, es 

disposa de vuit fonts d’alimentació independents, i per tant, sol

usar vuit díodes varactors que es polaritzin autònomament. En el cas de 

l’estructura de tres transicions, el nombre de varactors és superior al que 

es podrà mesurar i per tant, es descarta l’ús de tres i més transicions per 

pedàncies. 

En resum, l'estructura que s’usarà com a primer disseny del 

sintonitzador d’impedàncies és la mostrada en la figura 4.9. Per 

el comportament real d’aquesta topologia s’han de simular

transmissió i els díodes varactors. Seguidament, es presenta un mètode 

extreure els paràmetres de les línies i un altre pels díodes.
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Figura 4.11 Cobertura del sintonitzador d’impedàncies de tres transicions  

En aquest cas, la cobertura és més dispersa que en el cas de dues 

transicions. Tot i així, la majoria dels punts estan situats en el contorn del 

una bona elecció de topologia. A més a més, un 

altre factor extern que ens limita la quantitat de transicions és el nombre 

de varactors que es podran mesurar en el laboratori. En concret, es 

disposa de vuit fonts d’alimentació independents, i per tant, sols es poden 

usar vuit díodes varactors que es polaritzin autònomament. En el cas de 

l’estructura de tres transicions, el nombre de varactors és superior al que 

es podrà mesurar i per tant, es descarta l’ús de tres i més transicions per 

En resum, l'estructura que s’usarà com a primer disseny del 

mostrada en la figura 4.9. Per conèixer 

simular les línies de 

uidament, es presenta un mètode 

les línies i un altre pels díodes. 



80 
[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

    

4.3.2 Estudi de les línies de transmissió.

Com a primer pas per poder 

qualsevol línia de transmissió s’ha de realitzar una simulació 

electromagnètica de les línies mitjançant programes especialitzats, com 

ara el Momentum™. 

Per tant, s’ha de crear un 

línies. Seguidament, en la figura

transmissió sota estudi.

i és el que s'utilitzarà durant tot el projecte. En l'Annex 7.1 es pot 

observar el datasheet d'aquest substrat.

 

Figura 4.12 Línies de transmi

 

El layout presentat en la figura 4.12

transmissió slotline, amb una amplada del conductor lateral de 

µm, ampla del slot de 

(figura 3.4). Aquesta línia de transmissió està carregada amb ports de 50 

Ω. 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

de les línies de transmissió.

Com a primer pas per poder obtenir els paràmetres característics de 

qualsevol línia de transmissió s’ha de realitzar una simulació 

electromagnètica de les línies mitjançant programes especialitzats, com 

Per tant, s’ha de crear un layout que representi cadascuna d’aquestes 

Seguidament, en la figura 4.12 es presenten les tres lín

transmissió sota estudi. El substrat d'aquestes línies correspon a RO4003 

i és el que s'utilitzarà durant tot el projecte. En l'Annex 7.1 es pot 

d'aquest substrat. 

Línies de transmissió sota estudi: Slotline(a), CPW mode parell (b), CPW 

mode senar (c) 

presentat en la figura 4.12 (a) correspon al d’una línia de 

amb una amplada del conductor lateral de 

µm, ampla del slot de G = 100 µm i longitud de la línia L

. Aquesta línia de transmissió està carregada amb ports de 50 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable] 

 

de les línies de transmissió. 

obtenir els paràmetres característics de 

qualsevol línia de transmissió s’ha de realitzar una simulació 

electromagnètica de les línies mitjançant programes especialitzats, com 

que representi cadascuna d’aquestes 

es presenten les tres línies de 

El substrat d'aquestes línies correspon a RO4003 

i és el que s'utilitzarà durant tot el projecte. En l'Annex 7.1 es pot 

 

ssió sota estudi: Slotline(a), CPW mode parell (b), CPW 

(a) correspon al d’una línia de 

amb una amplada del conductor lateral de W = 1500 

ínia L = 10000 µm 

. Aquesta línia de transmissió està carregada amb ports de 50 
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Els layouts presentats en la figura 4.12 (b) i 4.12

línia de transmissió 

respectivament. Les dimensions d’aquesta línia són les següents:

del conductor central W

amplada dels plans de massa

10000 µm (figura 3.1). Tant en el cas del mode parell com el mode 

la línia de transmissió està carregada també amb ports de 50 

La simulació electromagnètica d’aquestes línies permet obtenir la 

matriu de paràmetres de dispersió en cada cas, i a partir d’aquí s’aplica el 

mètode d’obtenció dels paràmetres caracterí

en l’apartat 3.2. 

En les figures 4.13, 4.14 i 4.15

simulacions de les línies 

respectivament. 

 

Figura 4.13 Impedància característi
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presentats en la figura 4.12 (b) i 4.12 (c) corresponen a la 

línia de transmissió coplanar en mode parell i mode senar, 

dimensions d’aquesta línia són les següents:

W = 400 µm, amplada dels slots 

amplada dels plans de massa GP = 1300 µm i longitud de la línia

. Tant en el cas del mode parell com el mode 

la línia de transmissió està carregada també amb ports de 50 

La simulació electromagnètica d’aquestes línies permet obtenir la 

matriu de paràmetres de dispersió en cada cas, i a partir d’aquí s’aplica el 

mètode d’obtenció dels paràmetres característics proposat anteriorment 

En les figures 4.13, 4.14 i 4.15 es pot observar els resultats de la 

simulacions de les línies slotline, CPW mode parell i CPW

Impedància característica i constant de fase de la líni

caracteritzada. 
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(c) corresponen a la 

en mode parell i mode senar, 

dimensions d’aquesta línia són les següents: amplada 

 G = 100 µm, 

i longitud de la línia L = 

. Tant en el cas del mode parell com el mode senar 

la línia de transmissió està carregada també amb ports de 50 Ω. 

La simulació electromagnètica d’aquestes línies permet obtenir la 

matriu de paràmetres de dispersió en cada cas, i a partir d’aquí s’aplica el 

stics proposat anteriorment 

es pot observar els resultats de la 

CPW mode senar, 

 

fase de la línia slotline 
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Figura 4.14 Impedància característi

Figura 4.15 Impedància característi

 

Si es vol aconseguir un valor més aproximat al valor real de la 

impedància de cada línia, es pot buscar una equació que relacioni aquesta 

impedància en funció de la freqüència. A continuació es mostren les 

equacions de la impedància característica (

(GHz). 

022503.0−=ZOSlotline

0084792.0=ZOEven

04497.0=ZOOdd

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

Impedància característica i constant de fase de la línia CPW mode parell 

caracteritzada. 

Impedància característica i constant de fase de la línia CPW mode senar 

caracteritzada. 

vol aconseguir un valor més aproximat al valor real de la 

impedància de cada línia, es pot buscar una equació que relacioni aquesta 

impedància en funció de la freqüència. A continuació es mostren les 

equacions de la impedància característica (Ω) en funció de la freqüència 

122.8224438.0022503 2 +− ff    

637.6510867.0056038.00084792 23 +−− fff  

5.11723516.038299.0 23 ++− fff   
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a CPW mode parell 

 

a CPW mode senar 

vol aconseguir un valor més aproximat al valor real de la 

impedància de cada línia, es pot buscar una equació que relacioni aquesta 

impedància en funció de la freqüència. A continuació es mostren les 

de la freqüència 

 (4-1) 

 (4-2) 

 (4-3) 



[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable]

 

 

 

Un cop obtinguts els resultats de la simulació electromagnètica, falta 

ajustar els valors del la constant de fase i constant d'atenuació

representaran la línia en el model circuital. Per realitzar aqu

crearà una línia de transmissió alimentada amb la mateixa impedància 

que s’ha usat en els ports de la simulació electromagnètica i amb les 

mateixes característiques físiques. 

observar tot aquest disseny. En aquest cas correspon a l’ajust dels 

paràmetres característics de la lín

Figura 4.16  Circuit d'ajust dels paràmetres característics de la lín

Un cop introduïts els paràmetres obtinguts de la simulació 

electromagnètica (impedància característica i constant de fase), es 

compara aquesta simulació amb la circuital i s’acaben d’ajustar cadascun 

dels paràmetres.  

A continuació, en la taula 4.1

característica, la constant d’atenuació i la constant de fase per a 

cadascuna de les tres línies sota estudi a la freqüència de treball d'1 GHz.
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Un cop obtinguts els resultats de la simulació electromagnètica, falta 

ustar els valors del la constant de fase i constant d'atenuació

a en el model circuital. Per realitzar aqu

a de transmissió alimentada amb la mateixa impedància 

que s’ha usat en els ports de la simulació electromagnètica i amb les 

mateixes característiques físiques. Seguidament, en la figura 4.16

observar tot aquest disseny. En aquest cas correspon a l’ajust dels 

metres característics de la línia slotline. 

 

Circuit d'ajust dels paràmetres característics de la lín

 

Un cop introduïts els paràmetres obtinguts de la simulació 

electromagnètica (impedància característica i constant de fase), es 

compara aquesta simulació amb la circuital i s’acaben d’ajustar cadascun 

taula 4.1 es pot observar el valor de la impedància 

característica, la constant d’atenuació i la constant de fase per a 

cadascuna de les tres línies sota estudi a la freqüència de treball d'1 GHz.
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Un cop obtinguts els resultats de la simulació electromagnètica, falta 

ustar els valors del la constant de fase i constant d'atenuació que 

a en el model circuital. Per realitzar aquest ajust es 

a de transmissió alimentada amb la mateixa impedància 

que s’ha usat en els ports de la simulació electromagnètica i amb les 

figura 4.16 es pot 

observar tot aquest disseny. En aquest cas correspon a l’ajust dels 

 

Circuit d'ajust dels paràmetres característics de la línia slotline. 

Un cop introduïts els paràmetres obtinguts de la simulació 

electromagnètica (impedància característica i constant de fase), es 

compara aquesta simulació amb la circuital i s’acaben d’ajustar cadascun 

observar el valor de la impedància 

característica, la constant d’atenuació i la constant de fase per a 

cadascuna de les tres línies sota estudi a la freqüència de treball d'1 GHz. 
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 Zo [

Slotline 81.837

CPW parell 65.469

CPW senar 117.400

Taula 4.1 Paràmetres característics de les línies de la figura 4.14 a la freqüència de 

 

4.3.3 Modelatge

Per dissenyar correctament un sintonitzador d

simulacions CAD és molt important tenir un model precís del díode 

varactor. Si el model del varactor és inexacte, els resultats obtinguts en 

les simulacions mostraran un comportament erroni del sintonitzador i el 

seu rendiment serà menor 

Seguidament, es presenta un mètode que descriu amb precisió el 

comportament del díode varactor en funció de les dades obtingudes en les 

mesures d’aquest. En aquest cas, el díode varactor pertany a

MA46580. En l'Annex 7.2 es pot observa

d'aquest model. 

En la figura 4.17 es mostra 

representar el díode varactor[3].

Figura 4.17
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Zo [Ω] ββββ [rad/m] α [α [α [α [Nepers/m

81.837 32.053 0.75 

65.469 32.007 0.76 

117.400 32.445 0.366 

Taula 4.1 Paràmetres característics de les línies de la figura 4.14 a la freqüència de 

treball. 

Modelatge del díode varactor 

Per dissenyar correctament un sintonitzador d'impedàncies usant 

simulacions CAD és molt important tenir un model precís del díode 

varactor. Si el model del varactor és inexacte, els resultats obtinguts en 

les simulacions mostraran un comportament erroni del sintonitzador i el 

rendiment serà menor de l’esperat. 

Seguidament, es presenta un mètode que descriu amb precisió el 

comportament del díode varactor en funció de les dades obtingudes en les 

mesures d’aquest. En aquest cas, el díode varactor pertany a

En l'Annex 7.2 es pot observar el datasheet

es mostra el disseny del circuit equivalent per 

representar el díode varactor[3]. 

Figura 4.17 Circuit equivalent del díode varactor [3].
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Nepers/m]]]] 

 

Taula 4.1 Paràmetres característics de les línies de la figura 4.14 a la freqüència de 

impedàncies usant 

simulacions CAD és molt important tenir un model precís del díode 

varactor. Si el model del varactor és inexacte, els resultats obtinguts en 

les simulacions mostraran un comportament erroni del sintonitzador i el 

Seguidament, es presenta un mètode que descriu amb precisió el 

comportament del díode varactor en funció de les dades obtingudes en les 

mesures d’aquest. En aquest cas, el díode varactor pertany al model 

datasheet corresponent 

el disseny del circuit equivalent per 

 

ode varactor [3]. 
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Per simplificar el disseny s’ha optat per eliminar el 

capacitat Cp ja que el valor d’aquesta és menyspreable

dels altres components.

Com a primer pas per 

realitzat mesures del díode 

polarització. Aquest varactor s’ha situat al mig d’una línia de transmissió 

slotline de 5 mm (lsi

característica. Aquesta línia ha estat prèviament 

els seus paràmetres característics

mostren els paràmetres característics d’aquesta.

 

Impedància característica

1185.796661.0 2 += ffZOS

Taula 4.2 Paràm

 

Un cop obtingudes totes les mesures, es passa a realitzar el circuit 

esquemàtic. Com s’ha mencionat anteriorment, estarà format per dos 

trams de línia slotline i a la meitat d'aquesta, el díode equi

en la figura 4.17. En la figura 4.18

 

Figura 4.18 Circuit d'ajust de
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Per simplificar el disseny s’ha optat per eliminar el comportament de la 

valor d’aquesta és menyspreable envers als valors 

dels altres components. 

Com a primer pas per modelar el díode presentat anteriorment, s’han 

díode varactor per a diferents valors de tensió de

polarització. Aquest varactor s’ha situat al mig d’una línia de transmissió 

lsi) connectada a ports de 60 Ω d’imped

característica. Aquesta línia ha estat prèviament simulada i 

els seus paràmetres característics. A continuació, en la 

mostren els paràmetres característics d’aquesta. 

Impedància característica Constant de 

fase 

044.45+f  [Ω] β=40.47 f  [rad/m] α=3.5

Taula 4.2 Paràmetres característics  de la línia slotline del varactor

Un cop obtingudes totes les mesures, es passa a realitzar el circuit 

. Com s’ha mencionat anteriorment, estarà format per dos 

i a la meitat d'aquesta, el díode equi

en la figura 4.17. En la figura 4.18 es pot veure el circuit total.

Circuit d'ajust dels paràmetres Rs, Lp, Cj del díode varactor.
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comportament de la 

envers als valors 

el díode presentat anteriorment, s’han 

varactor per a diferents valors de tensió de 

polarització. Aquest varactor s’ha situat al mig d’una línia de transmissió 

Ω d’impedància 

i s'han obtingut 

ntinuació, en la taula 4.2, es 

Constant 

atenuació 

3.5 f  [Nepers/m] 

a slotline del varactor 

Un cop obtingudes totes les mesures, es passa a realitzar el circuit 

. Com s’ha mencionat anteriorment, estarà format per dos 

i a la meitat d'aquesta, el díode equivalent mostrat 

total. 

 

ode varactor. 
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Per obtenir els valors de R, C i L del varactor per a c

polarització, es comparen els paràmetres S 

obtinguts de la simulació de la figura 4.18

paràmetres característics

de les dues simulacions.

En la taula 4.3 estan r

tensió de polarització del díode. Com es pot observar, el rang de 

capacitats del díode va des de 0,125 pF fins a 1.7 pF.

 

Tensió de polarització [V]

0 

2 

4 

6 

8 

10 

15 

18 

Taula 4.3 Mesures paràmetres del d

 

Amb els resultats anteriors es pot observar que el valor de la 

inductància no depèn de la tensió en què es polaritza el díode. En canvi, 

els valors de resistència i capacitat sí que depenen de la tensió que 

s’aplica a aquest díode. Tot i així, en aquest cas no es buscarà una 

equació que relacioni la resistència o capa

tensió de polarització. No obstant això, sí que és n

equació que relacioni la resistència en funció de la capacitat.

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

Per obtenir els valors de R, C i L del varactor per a c

polarització, es comparen els paràmetres S mesurats al laboratori

e la simulació de la figura 4.18 i s’ajusten 

paràmetres característics fins a fer coincidir cadascun dels paràmetres S 

. 

estan representats tots els valors de R, L i C per a cada 

tensió de polarització del díode. Com es pot observar, el rang de 

capacitats del díode va des de 0,125 pF fins a 1.7 pF. 

Tensió de polarització [V] R [Ω] L [nH] 

6.1 0.24 

4.255 0.24 

3.4 0.24 

3.05 0.24 

1.1 0.24 

0.9 0.24 

0.2 0.24 

1.1 0.24 

la 4.3 Mesures paràmetres del díode varactor.

Amb els resultats anteriors es pot observar que el valor de la 

inductància no depèn de la tensió en què es polaritza el díode. En canvi, 

els valors de resistència i capacitat sí que depenen de la tensió que 

s’aplica a aquest díode. Tot i així, en aquest cas no es buscarà una 

equació que relacioni la resistència o capacitat del varactor en funció de la 

tensió de polarització. No obstant això, sí que és necessari trobar una 

relacioni la resistència en funció de la capacitat.
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Per obtenir els valors de R, C i L del varactor per a cada tensió de 

mesurats al laboratori amb els 

i s’ajusten els valors dels 

dels paràmetres S 

de R, L i C per a cada 

tensió de polarització del díode. Com es pot observar, el rang de 

C [pF] 

1.7 

0.87 

0.48 

0.32 

0.241 

0.19375 

0.133 

0.125 

 

Amb els resultats anteriors es pot observar que el valor de la 

inductància no depèn de la tensió en què es polaritza el díode. En canvi, 

els valors de resistència i capacitat sí que depenen de la tensió que 

s’aplica a aquest díode. Tot i així, en aquest cas no es buscarà una 

citat del varactor en funció de la 

ecessari trobar una 

relacioni la resistència en funció de la capacitat. 
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Finalment, en la figura 4.19

díode varactor amb tots els paràmetres obtinguts en la simulació. 

 

Figura 4.19 Circuit equivalent del 

 

4.3.4 Simulació 

pèrdues 

Un cop obtinguts tots els paràmetres característics de totes

transmissió i els valors del

aquests al circuit de la figura 4.9 i així obtenir una simula

al comportament del circuit

En concret, s’han substituït totes les línies de transmissió 

línies de transmissió reals amb 

obtinguts anteriorment. A més, s’ha substituït totes les capacitats pel 

circuit equivalent del díode varactor amb els seus valors corresponents i a 

la vegada s’ha modificat el rang de valors de capacitat d’aquests díodes.

En la figura 4.20 es pot observar la nova cobertura que presenta 

nou circuit. 
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figura 4.19, es mostra el component equivalent del 

b tots els paràmetres obtinguts en la simulació. 

Circuit equivalent del díode varactor usat en les simulacions.

4.3.4 Simulació de la primera topologia

obtinguts tots els paràmetres característics de totes

s valors del díode varactor ja es poden substituir tots 

al circuit de la figura 4.9 i així obtenir una simulació més propera 

del circuit que es fabricarà. 

En concret, s’han substituït totes les línies de transmissió 

línies de transmissió reals amb pèrdues amb els paràmetres característics 

obtinguts anteriorment. A més, s’ha substituït totes les capacitats pel 

circuit equivalent del díode varactor amb els seus valors corresponents i a 

t el rang de valors de capacitat d’aquests díodes.

es pot observar la nova cobertura que presenta 
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es mostra el component equivalent del 

b tots els paràmetres obtinguts en la simulació.  

 

ode varactor usat en les simulacions. 

de la primera topologia amb 

obtinguts tots els paràmetres característics de totes les línies de 

díode varactor ja es poden substituir tots 

ció més propera 

En concret, s’han substituït totes les línies de transmissió ideals per 

els paràmetres característics 

obtinguts anteriorment. A més, s’ha substituït totes les capacitats pel 

circuit equivalent del díode varactor amb els seus valors corresponents i a 

t el rang de valors de capacitat d’aquests díodes. 

es pot observar la nova cobertura que presenta aquest 
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Figura 4.20 Cober

Si es compara la cobertura del circuit 

amb la cobertura de la figura 4.20

cas les impedàncies queden més confinades en la part central de la Carta 

de Smith. Això és degut a que s’han afegit els paràmetres reals de les 

línies a la vegada que s’ha 

varactor. Cal tenir en compte que el rang de capacitats ha estat modificat 

i, per tant, apareixen nous punts que en el cas de la figura 4.10 no 

existien. 

Tot i tenir un sintonitzador d'

acceptable, apareix per a cada freqüència una zona en la carta de Smith 

que no està coberta. Per millorar aquesta cobertura s’ha optat per 

modificar el circuit per a que sigui asimètric. En concret, s’han desplaçat 

els varactors de manera que no est

No obstant això, la posició òptima dels varactors en les línies és just en 

la meitat, com es tenia en un principi. Per tant, s’han buscat altres 

solucions per millorar aquesta cobertura.

Després de realitzar vàries

que utilitzant dos díodes varactors en paral·lel en comptes d’un, tant a la 

meitat de la línia slotline

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

Cobertura del circuit amb línies amb pèrdues

Si es compara la cobertura del circuit amb pèrdues de la fig

a de la figura 4.20, es pot observar que en aquest darrer 

cas les impedàncies queden més confinades en la part central de la Carta 

. Això és degut a que s’han afegit els paràmetres reals de les 

línies a la vegada que s’ha afegit també el circuit equivalent del díode 

varactor. Cal tenir en compte que el rang de capacitats ha estat modificat 

i, per tant, apareixen nous punts que en el cas de la figura 4.10 no 

Tot i tenir un sintonitzador d'impedàncies que té una cob

acceptable, apareix per a cada freqüència una zona en la carta de Smith 

que no està coberta. Per millorar aquesta cobertura s’ha optat per 

modificar el circuit per a que sigui asimètric. En concret, s’han desplaçat 

els varactors de manera que no estiguin tots a la meitat de la seva línia. 

No obstant això, la posició òptima dels varactors en les línies és just en 

la meitat, com es tenia en un principi. Per tant, s’han buscat altres 

per millorar aquesta cobertura. 

Després de realitzar vàries proves en el circuit multimodal

que utilitzant dos díodes varactors en paral·lel en comptes d’un, tant a la 

slotline com a final de la línia CPW, solucionem l’anterior 
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amb línies amb pèrdues 

de la figura 4.10 

, es pot observar que en aquest darrer 

cas les impedàncies queden més confinades en la part central de la Carta 

. Això és degut a que s’han afegit els paràmetres reals de les 

afegit també el circuit equivalent del díode 

varactor. Cal tenir en compte que el rang de capacitats ha estat modificat 

i, per tant, apareixen nous punts que en el cas de la figura 4.10 no 

impedàncies que té una cobertura 

acceptable, apareix per a cada freqüència una zona en la carta de Smith 

que no està coberta. Per millorar aquesta cobertura s’ha optat per 

modificar el circuit per a que sigui asimètric. En concret, s’han desplaçat 

iguin tots a la meitat de la seva línia.  

No obstant això, la posició òptima dels varactors en les línies és just en 

la meitat, com es tenia en un principi. Per tant, s’han buscat altres 

multimodal, s’ha conclòs 

que utilitzant dos díodes varactors en paral·lel en comptes d’un, tant a la 

, solucionem l’anterior 
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problema i a la vegada reduïm les pèrdues en el sinton

així una millor cobertura (figura 4.21

circuit esquemàtic complert per aquest disseny.

Per poder avaluar el comportament del sintonitzador d’impedàncies no 

n’hi ha prou amb comprovar que aquest aporti una

carta de Smith. També s’ha de comprovar i verificar que té el 

comportament electromagnètic desitjat.

 

Figura 4.21 Nova cobertura utilitzant varactors en paral·lel.

 

Per tant, es necessari crear un 

electromagnètica mitjançant el simulador de 

La figura 4.22 representa el 
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problema i a la vegada reduïm les pèrdues en el sintonitzador, obtenint 

millor cobertura (figura 4.21). En l'Annex 7.3 es pot trobar el 

circuit esquemàtic complert per aquest disseny. 

Per poder avaluar el comportament del sintonitzador d’impedàncies no 

n’hi ha prou amb comprovar que aquest aporti una bona cobertura en la 

. També s’ha de comprovar i verificar que té el 

comportament electromagnètic desitjat. 

Nova cobertura utilitzant varactors en paral·lel.

Per tant, es necessari crear un layout i realitzar una simulació 

electromagnètica mitjançant el simulador de Momentum. 

representa el layout corresponent al circuit 
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itzador, obtenint 

es pot trobar el 

Per poder avaluar el comportament del sintonitzador d’impedàncies no 

bona cobertura en la 

. També s’ha de comprovar i verificar que té el 

 

Nova cobertura utilitzant varactors en paral·lel. 

i realitzar una simulació 

corresponent al circuit amb pèrdues. 
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Figura 4.22 

 

En aquest primer cas la longitud correspo

valor de leven = 19.63 mm

valor de lodd = 19.696 mm.

Per poder avaluar el funcionament del sintonitzador, s’ha optat per 

realitzar ambdues simulacions sense cap díode varactor. Un cop simulat el 

circuit esquemàtic i el 

característics S11 (pèrdues de retorn) i S

cadascuna de les dues simulacions tant e

4.23). 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

 Layout final corresponent al primer disseny

En aquest primer cas la longitud corresponent al mode parell pren el 

19.63 mm i la longitud corresponent al mode senar pren el 

= 19.696 mm. 

Per poder avaluar el funcionament del sintonitzador, s’ha optat per 

realitzar ambdues simulacions sense cap díode varactor. Un cop simulat el 

circuit esquemàtic i el layout, s’han comparat els paràmetres 

(pèrdues de retorn) i S12 (pèrdues d’inserció) de 

cadascuna de les dues simulacions tant en mòdul com en fase (figura 
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Layout final corresponent al primer disseny. 

nent al mode parell pren el 

i la longitud corresponent al mode senar pren el 

Per poder avaluar el funcionament del sintonitzador, s’ha optat per 

realitzar ambdues simulacions sense cap díode varactor. Un cop simulat el 

, s’han comparat els paràmetres 

s d’inserció) de 

n mòdul com en fase (figura 
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Figura 4.23 Resultats simulació circuital

 

Com es pot observar en l’anterior figura la simulació electromag

no s’ajusta a la simulació 

circuit dissenyat té un bon comportament i satisfà les necessitats de 

cobertura, però en canvi, el seu comportament electromagnètic no és el 

desitjat. 

Per trobar el problema

entre la simulació multimodal

realitzar vàries modificacions en el circuit: suprimir el pla de massa del 

substrat, eliminar el curtcircuit del final del stub per al mode s

un bridge per ajustar les longituds del mode parell i mode senar, i 

escurçar el stub. 

Un cop realitzades aquestes modificacions s’ha pogut concloure que a 

causa de la gran longitud dels stubs (19,156 m) i a la proximitat entre ells 

(5,5 mm), es creen ressonàncies

comportament electromagnètic no és el desitjat.
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Resultats simulació circuital (vermell) i electromagnètica (blau)

disseny 

Com es pot observar en l’anterior figura la simulació electromag

no s’ajusta a la simulació del model mutimodal. Per tant, es pot dir que el 

circuit dissenyat té un bon comportament i satisfà les necessitats de 

cobertura, però en canvi, el seu comportament electromagnètic no és el 

Per trobar el problema que causa aquesta diferència de comportaments 

multimodal i la electromagnètica, s’ha optat per 

realitzar vàries modificacions en el circuit: suprimir el pla de massa del 

substrat, eliminar el curtcircuit del final del stub per al mode s

un bridge per ajustar les longituds del mode parell i mode senar, i 

Un cop realitzades aquestes modificacions s’ha pogut concloure que a 

causa de la gran longitud dels stubs (19,156 m) i a la proximitat entre ells 

s creen ressonàncies a determinades freqüències i per tant el 

comportament electromagnètic no és el desitjat. 
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(blau) del primer 

Com es pot observar en l’anterior figura la simulació electromagnètica 

. Per tant, es pot dir que el 

circuit dissenyat té un bon comportament i satisfà les necessitats de 

cobertura, però en canvi, el seu comportament electromagnètic no és el 

que causa aquesta diferència de comportaments 

i la electromagnètica, s’ha optat per 

realitzar vàries modificacions en el circuit: suprimir el pla de massa del 

substrat, eliminar el curtcircuit del final del stub per al mode senar, afegir 

un bridge per ajustar les longituds del mode parell i mode senar, i 

Un cop realitzades aquestes modificacions s’ha pogut concloure que a 

causa de la gran longitud dels stubs (19,156 m) i a la proximitat entre ells 

a determinades freqüències i per tant el 
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4.4 Segon disseny

reconfigurable
 

Com a segon disseny del sintonitzador d’impedàncies s’ha proposat una 

topologia similar a la del pr

de les ressonàncies. En concret, s’ha optat per escurçar la longitud dels 

stubs mitjançant la utilització de línies 

entre aquests stubs 

consecutives i invertides.

Les estructures slow-

transmissió, o augmenten el retard de fase per unitat de longitud en 

comparació amb una estructura de "línies

poder aconseguir una 

menys longitud física de la línia ja que la constant de fase pren un valor 

superior. 

Figura 4.24

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

4.4 Segon disseny de la xarxa 

reconfigurable 

Com a segon disseny del sintonitzador d’impedàncies s’ha proposat una 

topologia similar a la del primer disseny, però que soluciona el problema 

les ressonàncies. En concret, s’ha optat per escurçar la longitud dels 

mitjançant la utilització de línies slow-wave i s’ha modificat la unió 

 mitjançant la utilització de dos transicions T 

consecutives i invertides. 

-wave redueixen la velocitat de fase d’una línia de 

transmissió, o augmenten el retard de fase per unitat de longitud en 

comparació amb una estructura de "línies uniformes" [4]. Per tant, per 

poder aconseguir una determinada longitud elèctrica, es necessitarà 

menys longitud física de la línia ja que la constant de fase pren un valor 

 

Figura 4.24 Layout de la nova topologia proposada.
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Com a segon disseny del sintonitzador d’impedàncies s’ha proposat una 

rò que soluciona el problema 

les ressonàncies. En concret, s’ha optat per escurçar la longitud dels 

i s’ha modificat la unió 

mitjançant la utilització de dos transicions T 

redueixen la velocitat de fase d’una línia de 

transmissió, o augmenten el retard de fase per unitat de longitud en 

uniformes" [4]. Per tant, per 

, es necessitarà 

menys longitud física de la línia ja que la constant de fase pren un valor 

Layout de la nova topologia proposada. 
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En figura 4.24 es pot observar la nova topologia de 

aquest segon disseny i e

En la taula 4.4 apareixen definits tos els paràmetres característics 

(impedància característica i constant de propagació) 

utilitzades en aquest disseny. 

un dels dos stubs. Per aquest disseny no s'utilitza línies slotline per unir 

els dos stubs. La mida de la línia 

estat ajustada manualment per obtenir la menor longitud possible 

un coeficient de transmissió i d'inserció molt similar al disseny obtingut en 

l'apartat anterior. En aquest cas la longitud elèctrica del mode parell i del 

mode senar ha estat fixada a 16º.

Amb motiu del canvi de línia de transmissió que formarà el 

d'obtenir els paràmetres característics de la nova 

slow-wave. En aquest cas se segueix propagant el mode parell i el senar. 

Per aconseguir un comportament més aproximat al 

circuit s'ha optat també per obtenir un altre cop els paràmetres 

característics de la línia 

seves dimensions. 
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es pot observar la nova topologia de layout

aquest segon disseny i en la figura 4.25 el seu model circuital multimodal

En la taula 4.4 apareixen definits tos els paràmetres característics 

(impedància característica i constant de propagació) 

utilitzades en aquest disseny. En aquest cas la figura 4.25 

un dels dos stubs. Per aquest disseny no s'utilitza línies slotline per unir 

La mida de la línia slow-wave i de tots els seus 

anualment per obtenir la menor longitud possible 

un coeficient de transmissió i d'inserció molt similar al disseny obtingut en 

En aquest cas la longitud elèctrica del mode parell i del 

mode senar ha estat fixada a 16º. 

u del canvi de línia de transmissió que formarà el 

paràmetres característics de la nova línia de transmissió 

. En aquest cas se segueix propagant el mode parell i el senar. 

un comportament més aproximat al comportament del 

s'ha optat també per obtenir un altre cop els paràmetres 

la línia slotline, degut a que ha sofert variacions en les 
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layout obtinguda en 

el seu model circuital multimodal. 

En la taula 4.4 apareixen definits tos els paràmetres característics 

(impedància característica i constant de propagació) de les línies 

 representa sols 

un dels dos stubs. Per aquest disseny no s'utilitza línies slotline per unir 

i de tots els seus slots ha 

anualment per obtenir la menor longitud possible d’stub i 

un coeficient de transmissió i d'inserció molt similar al disseny obtingut en 

En aquest cas la longitud elèctrica del mode parell i del 

u del canvi de línia de transmissió que formarà el stub, s'han 

línia de transmissió 

. En aquest cas se segueix propagant el mode parell i el senar. 

comportament del 

s'ha optat també per obtenir un altre cop els paràmetres 

, degut a que ha sofert variacions en les 
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Figura 4.25 Model circuital multimodal

En aquest model de circuit multimodal els díodes varactors prenen els 

següents valors del circuit equivalent representats en la taula 4.4. Cal 

tenir en compte que depenent de la lín

varactors, els valors del circuit equivalent són diferents.

 

Línia  Rang C (pF)

Slotline (0.250-

CPW parell (0.250-

CPW senar (0.0625-

Taula 4.4 Valors dels circuit

Seguidament, en la figura 4.26

s'han simulat, i en la taula 4.5

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

 

Model circuital multimodal corresponent al layout de la figura 4.26

En aquest model de circuit multimodal els díodes varactors prenen els 

següents valors del circuit equivalent representats en la taula 4.4. Cal 

n compte que depenent de la línia on es col·loquen els díodes 

ractors, els valors del circuit equivalent són diferents. 

Rang C (pF) L (nH) R (

-3.4) 0.24 ((1.1055*C)+2.3384)/2

-3.4) 0.24 ((1.1055*C)+2.3384)/2

-0.85) 0.24 2*((4.422*C)+2.3384)

circuits equivalents dels díodes varactors de la figura 4.25

 

Seguidament, en la figura 4.26 es mostren les línies de transmissió que 

, i en la taula 4.5 es mostren els paràmetres característics 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable] 

 

 

corresponent al layout de la figura 4.26 

En aquest model de circuit multimodal els díodes varactors prenen els 

següents valors del circuit equivalent representats en la taula 4.4. Cal 

a on es col·loquen els díodes 

R (Ω) 

((1.1055*C)+2.3384)/2 

((1.1055*C)+2.3384)/2 

2*((4.422*C)+2.3384) 

dels díodes varactors de la figura 4.25 

es mostren les línies de transmissió que 

es mostren els paràmetres característics 
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d'aquestes línies a la freqüència de

impedància característica en funció de la freqüència.

 

Figura 4.26 Línies simulades

 Zo [

Slotline 

Slow-wave 

parell 

Slow-wave 

senar 

139.035

Taula 4.5 Paràmetres característics de les línies de la figura 4.28

 

.0036734.0Z 2
OS −−= f

27464.0026648.0 5 += fZOE

37485.0040848.0 4 −= fZOO
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d'aquestes línies a la freqüència de treball i les equacions de la 

impedància característica en funció de la freqüència. 

simulades: slotline (a), slow-wave mode parell (b), slow

senar (c). 

 

 

Zo [Ω] ββββ [rad/m] αααα [Nepers/m]

77.317 32.167 

63.098 83.925 

139.035 60.913 

Paràmetres característics de les línies de la figura 4.28

433.7712032. +f     

4263.21974.21371.127464 234 +−+− ffff

24.1308418.194131.037485 23 +−+ fff  
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treball i les equacions de la 

 

wave mode parell (b), slow-wave mode 

[Nepers/m] 

0.75 

0.366 

0.366 

Paràmetres característics de les línies de la figura 4.28 

  (4-4) 

662.63+  (4-5) 

  (4-6) 



96 
[Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

    

Com es pot observar en la figura 4.27

concordança entre simulació circuital i electromagnètica a la banda de 

treball, a la vegada que s'ha reduït notablement la longitud total del mode 

parell (leven = 6.654 mm

A més a més, com es mostra en la figura 4.2

significativament la cobertura que aporta 

recordar que aquesta cobertura s'ha obtingut del model de circuit 

multimodal (figura 4.25).

 

Figura 4.27 Resultat simulacions circuitals (vermell) i electromagnètiques (blau)

Figura 4.28 Cobertura del sintonitzador d'impedàncies basat en línies slow

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

observar en la figura 4.27, ara s'ha aconseguit una bona 

concordança entre simulació circuital i electromagnètica a la banda de 

a la vegada que s'ha reduït notablement la longitud total del mode 

6.654 mm) i la longitud del mode senar (lodd

com es mostra en la figura 4.28, s'ha millorat 

significativament la cobertura que aporta la xarxa d'adaptació

recordar que aquesta cobertura s'ha obtingut del model de circuit 

multimodal (figura 4.25). 

Resultat simulacions circuitals (vermell) i electromagnètiques (blau)

Cobertura del sintonitzador d'impedàncies basat en línies slow

slotline. 
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ara s'ha aconseguit una bona 

concordança entre simulació circuital i electromagnètica a la banda de 

a la vegada que s'ha reduït notablement la longitud total del mode 

odd = 9.168 mm). 

, s'ha millorat 

la xarxa d'adaptació. Cal 

recordar que aquesta cobertura s'ha obtingut del model de circuit 

 

Resultat simulacions circuitals (vermell) i electromagnètiques (blau) 

 

Cobertura del sintonitzador d'impedàncies basat en línies slow-wave i 
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En aquest punt apareix un altre problema. Com es pot observar, les 

constants de fase del mode parell i mode senar són bastant diferents, i 

per tant, les longituds d'aquests modes també. A causa del disseny 

escollit per a aquest sintonitzador, es necessita 

varactors en paral·lel just

tant, és necessari que les longituds del mode parell i mode senar siguin 

gairebé iguals. Per aquest motiu, no s'ha pogut obtenir la cobertura que 

aporta el layout simulat 

Per tant, s'ha de buscar una altra topologia mantenint l'estructura 

wave que permeti que les 

valor molt similar. En la 

Com era d'esperar, els paràmetres característics de la línia 

en el mode parell i senar també s'han modificat. En la taula següent es 

mostren els nous valors d'aquests paràmetres, i les equacions de la 

impedància característica en funció de la freqüència.

 

 

Slow-wave even 

Slow-wave odd 

Taula 4.6 Paràmetres característics a 1 GHz del layout de la figura 4.29.

.1076204.0 5 +−= fZOE

42006.0051052.0 4 −= fZOO
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En aquest punt apareix un altre problema. Com es pot observar, les 

constants de fase del mode parell i mode senar són bastant diferents, i 

per tant, les longituds d'aquests modes també. A causa del disseny 

escollit per a aquest sintonitzador, es necessita situar 

varactors en paral·lel just enmig de la línia coplanar (figura 

tant, és necessari que les longituds del mode parell i mode senar siguin 

Per aquest motiu, no s'ha pogut obtenir la cobertura que 

simulat (figura 4.24) amb els díodes varactors pertinents.

buscar una altra topologia mantenint l'estructura 

que permeti que les constants de fase de cada mode prenguin un 

valor molt similar. En la figura 4.29 es pot observar el layout

Com era d'esperar, els paràmetres característics de la línia 

en el mode parell i senar també s'han modificat. En la taula següent es 

mostren els nous valors d'aquests paràmetres, i les equacions de la 

cia característica en funció de la freqüència. 

Zo [Ω] ββββ [rad/m] αααα [Nepers/m]

110.7 52.509 

193.374 49.611 0.366

Taula 4.6 Paràmetres característics a 1 GHz del layout de la figura 4.29.

 

116482.14317.120209.5013. 234 +−+− ffff

79.1943527.23072.142006 23 +−+ fff  
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En aquest punt apareix un altre problema. Com es pot observar, les 

constants de fase del mode parell i mode senar són bastant diferents, i 

per tant, les longituds d'aquests modes també. A causa del disseny 

situar dos díodes 

(figura 4.29), i per 

tant, és necessari que les longituds del mode parell i mode senar siguin 

Per aquest motiu, no s'ha pogut obtenir la cobertura que 

amb els díodes varactors pertinents. 

buscar una altra topologia mantenint l'estructura slow-

constants de fase de cada mode prenguin un 

layout modificat.  

Com era d'esperar, els paràmetres característics de la línia slow-wave 

en el mode parell i senar també s'han modificat. En la taula següent es 

mostren els nous valors d'aquests paràmetres, i les equacions de la 

[Nepers/m] 

0.44 

0.366 

Taula 4.6 Paràmetres característics a 1 GHz del layout de la figura 4.29. 

95.116  (4-7) 

  (4-8) 
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Figura 4.29

 

Longitud línia slotline

Amplada línia slotline

Longitud del stub

Amplada del stub

Separació entre gaps

Amplada del conductor

Amplada del conductor lateral

Amplada dels gaps
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Figura 4.29 Layout final sintonitzador d'impedàncies 

 

Longitud línia slotline 4.069 mm

Amplada línia slotline 3.1 mm

Longitud del stub 12.35 mm

Amplada del stub 2.95 mm

Separació entre gaps 0.7 mm

Amplada del conductor central 0.15 mm

Amplada del conductor lateral 1.25 mm

Amplada dels gaps 1.15 mm

Taula 4.7 Mides layout figura 4.29 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable] 

 

 

4.069 mm 

3.1 mm 

12.35 mm 

2.95 mm 

0.7 mm 

0.15 mm 

1.25 mm 

1.15 mm 
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En aquest cas, les longituds del mode parell i mode senar són les 

següents: leven = 10.636 mm

layout de la figura 4.24

cada mode però a canvi d'una millor cobertura i facilitat a la hora de 

situar els varactors. Finalment, la cobertura obtinguda en aquest cas 

mostrada en la figura 4.30

 

Figu

 

En l'Annex 7.4 es pot observar el 

d'aquest segon disseny.

Per verificar el correcte funcionament del circuit dissenyat fins aquest 

punt s'ha fabricat el layout

s'han realitzat vàries mesures del

puguin comparar amb els resultats obtinguts en la simulació 

electromagnètica i en la simulació

A continuació, en la fig

concret, s'ha comparat 
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En aquest cas, les longituds del mode parell i mode senar són les 

10.636 mm, lodd = 11,258 mm. Si es comparen amb el 

de la figura 4.24, es pot veure que s'ha augmentat la longitud de 

cada mode però a canvi d'una millor cobertura i facilitat a la hora de 

Finalment, la cobertura obtinguda en aquest cas 

mostrada en la figura 4.30.  

Figura 4.30 Cobertura layout figura 4.29 

es pot observar el model circuital multimodal

d'aquest segon disseny. 

Per verificar el correcte funcionament del circuit dissenyat fins aquest 

layout corresponent a la figura 4.29. Un cop fabricat, 

s'han realitzat vàries mesures dels paràmetres S de manera que es 

puguin comparar amb els resultats obtinguts en la simulació 

electromagnètica i en la simulació del model multimodal. 

A continuació, en la figura 4.31, es pot observar aquests resultats. En 

concret, s'ha comparat l'evolució freqüencial dels coeficients de reflexió i 
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En aquest cas, les longituds del mode parell i mode senar són les 

Si es comparen amb el 

, es pot veure que s'ha augmentat la longitud de 

cada mode però a canvi d'una millor cobertura i facilitat a la hora de 

Finalment, la cobertura obtinguda en aquest cas és la 

 

model circuital multimodal complert 

Per verificar el correcte funcionament del circuit dissenyat fins aquest 

. Un cop fabricat, 

S de manera que es 

puguin comparar amb els resultats obtinguts en la simulació 

, es pot observar aquests resultats. En 

l'evolució freqüencial dels coeficients de reflexió i 
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transmissió i la fase del coeficient de transmissió de la 

multimodal (corba vermella), de la simulació electromagnètica (

violeta) i de les mesures del laboratori (corba blava).

 

Figura 4.31 Resultats de les simulacions circuitals (vermell), electromagnètiques 

 

Com es pot observar a la figura anterior, les tres corbes no 

coincideixen, però sí que prenen valors molt semblants. Pel cas de les 

pèrdues en la freqüència de treball d'1 GHz, els valors de les tres mesures 

són molt propers però cap d'ells supera els 2 

podem concloure que el disseny del circuit té el comportament esperat, 

aportant una cobertura distribuïda en tota la carta de 

qualsevol tipus de ressonància que pugui fer disminuir les prestacions 

d'aquest sintonitzador. 
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i la fase del coeficient de transmissió de la 

(corba vermella), de la simulació electromagnètica (

violeta) i de les mesures del laboratori (corba blava). 

Resultats de les simulacions circuitals (vermell), electromagnètiques 

(violeta), mesurat (blau). 

Com es pot observar a la figura anterior, les tres corbes no 

coincideixen, però sí que prenen valors molt semblants. Pel cas de les 

pèrdues en la freqüència de treball d'1 GHz, els valors de les tres mesures 

són molt propers però cap d'ells supera els 2 dB de pèrdues. Per tant, 

podem concloure que el disseny del circuit té el comportament esperat, 

aportant una cobertura distribuïda en tota la carta de Smith

qualsevol tipus de ressonància que pugui fer disminuir les prestacions 
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i la fase del coeficient de transmissió de la simulació 

(corba vermella), de la simulació electromagnètica (corba 

 

Resultats de les simulacions circuitals (vermell), electromagnètiques 

Com es pot observar a la figura anterior, les tres corbes no 

coincideixen, però sí que prenen valors molt semblants. Pel cas de les 

pèrdues en la freqüència de treball d'1 GHz, els valors de les tres mesures 

de pèrdues. Per tant, 

podem concloure que el disseny del circuit té el comportament esperat, 

Smith i eliminant 

qualsevol tipus de ressonància que pugui fer disminuir les prestacions 
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4.5 Conclusions
 

En aquest capítol s'ha dissenyat un sintonitzador d'impedàncies de 

doble stub. Mitjançant els díodes varactors 

sintonització a la xarxa d'adaptació. En aquest ca

MA46580. Cadascun dels díodes que formarà part del circuit final ha 

d'estar polaritzat de forma independent a la resta.

L'objectiu principal de disseny és obtenir un sintonitzador capaç 

d'adaptar un rang ampli d'impedàncies. L'eina que permet avaluar les 

prestacions del circuit dissenyat és la carta de 

representen tots els coeficients de reflexió que el circuit és capaç 

d'adaptar. Com més cobertura i com més distribuïts estiguin els punts en 

la carta, millors prestacions aporta el circuit.

Existeixen unes consideracions prèvies que s'han de tenir en compte a 

l’hora de dissenyar un sintonitzador mitjançant díodes varactors i 

transicions CPW-slotline

En primer lloc, s'ha de tenir en compte la quantitat de díodes varactors 

que s'utilitzaran. Conceptualment, co

agilitat tindrà la xarxa per adaptar, però a la vegada, aquests aportaran 

més pèrdues a causa del seu comportament paràsit. A més, apareix una 

limitació pràctica degut a la polarització dels díodes. Es necessitarà una 

font d'alimentació per a cada díode. Per tant, en aquest cas sols es 

disposa de 8 fons d'alimentació independents, i per consegüent, sols es 

podran utilitzar 8 díodes varactors.

En darrer lloc, també s'ha de tenir en compte la quantitat de transicions 

que s'usen. La multietapa provoca 

sistema. 
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4.5 Conclusions 

En aquest capítol s'ha dissenyat un sintonitzador d'impedàncies de 

. Mitjançant els díodes varactors s'ha donat la

sintonització a la xarxa d'adaptació. En aquest cas s'han utilitzat díodes 

els díodes que formarà part del circuit final ha 

d'estar polaritzat de forma independent a la resta. 

L'objectiu principal de disseny és obtenir un sintonitzador capaç 

d'adaptar un rang ampli d'impedàncies. L'eina que permet avaluar les 

uit dissenyat és la carta de Smith

representen tots els coeficients de reflexió que el circuit és capaç 

d'adaptar. Com més cobertura i com més distribuïts estiguin els punts en 

la carta, millors prestacions aporta el circuit. 

nsideracions prèvies que s'han de tenir en compte a 

l’hora de dissenyar un sintonitzador mitjançant díodes varactors i 

slotline.  

En primer lloc, s'ha de tenir en compte la quantitat de díodes varactors 

que s'utilitzaran. Conceptualment, com més díodes varactors s'usin, més 

agilitat tindrà la xarxa per adaptar, però a la vegada, aquests aportaran 

més pèrdues a causa del seu comportament paràsit. A més, apareix una 

limitació pràctica degut a la polarització dels díodes. Es necessitarà una 

t d'alimentació per a cada díode. Per tant, en aquest cas sols es 

disposa de 8 fons d'alimentació independents, i per consegüent, sols es 

podran utilitzar 8 díodes varactors. 

En darrer lloc, també s'ha de tenir en compte la quantitat de transicions 

sen. La multietapa provoca un augment de les pèrdues totals en el 
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En aquest capítol s'ha dissenyat un sintonitzador d'impedàncies de 

s'ha donat la capacitat de 

s s'han utilitzat díodes 

els díodes que formarà part del circuit final ha 

L'objectiu principal de disseny és obtenir un sintonitzador capaç 

d'adaptar un rang ampli d'impedàncies. L'eina que permet avaluar les 

Smith. En ella es 

representen tots els coeficients de reflexió que el circuit és capaç 

d'adaptar. Com més cobertura i com més distribuïts estiguin els punts en 

nsideracions prèvies que s'han de tenir en compte a 

l’hora de dissenyar un sintonitzador mitjançant díodes varactors i 

En primer lloc, s'ha de tenir en compte la quantitat de díodes varactors 

m més díodes varactors s'usin, més 

agilitat tindrà la xarxa per adaptar, però a la vegada, aquests aportaran 

més pèrdues a causa del seu comportament paràsit. A més, apareix una 

limitació pràctica degut a la polarització dels díodes. Es necessitarà una 

t d'alimentació per a cada díode. Per tant, en aquest cas sols es 

disposa de 8 fons d'alimentació independents, i per consegüent, sols es 

En darrer lloc, també s'ha de tenir en compte la quantitat de transicions 

les pèrdues totals en el 
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Com a punt de partida en aquest disseny s'ha utilitzat la transició 

slotline presentada en el capítol anterior. En aquesta transició s'ha afegit 

un stub format per una línia 

1 GHz. 

Inicialment s'ha treballat amb línies 

representant els díodes varactors. A mesura que el circuit anava satisfent 

les necessitats, s'ha anat substituint tots aquests element

amb pèrdues. Els paràmetres 

característica i constant de propagació) 

de transmissió i els díodes.

En aquest disseny han aparegut diversos problemes que han fet vari

el model a dissenyar. Primerament, s'ha obtingut un sintonitzador format 

per dos stubs de línies coplanars

stubs es creaven ressonàncies.

Per solucionar aquest problema s'ha op

s'ha usat l'estructura slow

tecnologia slow-wave permet

mateix, augmentar el retard de fase. Per tant, en aquest segon cas s'ha 

reduït considerablement les dimensions físiques del sintonitzador 

Finalment, s'ha trobat una topologia molt similar a l'anterior però que 

permet adaptar fàcilment els díodes varactors al circuit, a la vegada que 

millora la cobertura i limita les pèrdues per transmissió per sota dels 2 

dB. 

En el proper capítol es parlarà de les mesures obtingudes en el 

laboratori de l'anàlisi del circuit diss
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Com a punt de partida en aquest disseny s'ha utilitzat la transició 

presentada en el capítol anterior. En aquesta transició s'ha afegit 

format per una línia coplanar i s'ha fixat la freqüència de treball a 

Inicialment s'ha treballat amb línies sense pèrdues i amb capacitats 

representant els díodes varactors. A mesura que el circuit anava satisfent 

les necessitats, s'ha anat substituint tots aquests element

. Els paràmetres característics d'aquests models 

característica i constant de propagació) s'han obtingut simulant

de transmissió i els díodes. 

En aquest disseny han aparegut diversos problemes que han fet vari

el model a dissenyar. Primerament, s'ha obtingut un sintonitzador format 

coplanars. Degut a les longituds físiques d'aquests 

es creaven ressonàncies. 

Per solucionar aquest problema s'ha optat per una segona topologia on

slow-wave i dues transicions en T invertides. 

permet reduir la velocitat de fase, o el que és el 

mateix, augmentar el retard de fase. Per tant, en aquest segon cas s'ha 

reduït considerablement les dimensions físiques del sintonitzador 

Finalment, s'ha trobat una topologia molt similar a l'anterior però que 

permet adaptar fàcilment els díodes varactors al circuit, a la vegada que 

millora la cobertura i limita les pèrdues per transmissió per sota dels 2 

En el proper capítol es parlarà de les mesures obtingudes en el 

laboratori de l'anàlisi del circuit dissenyat. 
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Com a punt de partida en aquest disseny s'ha utilitzat la transició CPW-

presentada en el capítol anterior. En aquesta transició s'ha afegit 

i s'ha fixat la freqüència de treball a 

i amb capacitats 

representant els díodes varactors. A mesura que el circuit anava satisfent 

les necessitats, s'ha anat substituint tots aquests elements per models 

d'aquests models (impedància 

simulant les línies 

En aquest disseny han aparegut diversos problemes que han fet variar 

el model a dissenyar. Primerament, s'ha obtingut un sintonitzador format 

. Degut a les longituds físiques d'aquests 

tat per una segona topologia on 

i dues transicions en T invertides. La 

reduir la velocitat de fase, o el que és el 

mateix, augmentar el retard de fase. Per tant, en aquest segon cas s'ha 

reduït considerablement les dimensions físiques del sintonitzador  

Finalment, s'ha trobat una topologia molt similar a l'anterior però que 

permet adaptar fàcilment els díodes varactors al circuit, a la vegada que 

millora la cobertura i limita les pèrdues per transmissió per sota dels 2 

En el proper capítol es parlarà de les mesures obtingudes en el 
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5.Mesures

 

5.1 Introducció
 

L'objectiu d'aquest capítol és verificar el correcte funcionament de la 

xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable. Per 

comprovar aquest funciona

les simulacions circuitals com les mesures de la xarxa fabricada.

En concret, en aquest capítol es comenten tres mètodes de verificació 

del comportament de la xarxa. Inicialment, es realitza una comparació 

entre el model circuital multimodal i el 

varactors. Com a segon mètode de verificació, s'escullen diferents 

configuracions dels díodes varactors i es compara el valor obtingut en la 

simulació amb l’obtingut polaritzant els díodes 

tensions corresponents. Finalment, com a tercer mètode, s'obté la 

cobertura definitiva de la xarxa d'adaptació sintonitzadora multimodal 

recofigurable. 

 

5.2 Muntatge dels components en la 

placa. 
 

En aquest apartat es presenta el muntatg

del layout i el seu model circuital. Aquest circuit permetrà simular els 

efectes que produeixen els components i obtenir així simulacions més 

aproximades al comportament de la xarxa fabricada.
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5.Mesures 

Introducció 

L'objectiu d'aquest capítol és verificar el correcte funcionament de la 

xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable. Per 

comprovar aquest funcionament s'utilitzen tant els resultats obtinguts en 

les simulacions circuitals com les mesures de la xarxa fabricada.

En concret, en aquest capítol es comenten tres mètodes de verificació 

del comportament de la xarxa. Inicialment, es realitza una comparació 

ntre el model circuital multimodal i el layout incloent els 

varactors. Com a segon mètode de verificació, s'escullen diferents 

configuracions dels díodes varactors i es compara el valor obtingut en la 

simulació amb l’obtingut polaritzant els díodes de la placa amb les 

tensions corresponents. Finalment, com a tercer mètode, s'obté la 

finitiva de la xarxa d'adaptació sintonitzadora multimodal 

5.2 Muntatge dels components en la 

En aquest apartat es presenta el muntatge dels components en la placa 

del layout i el seu model circuital. Aquest circuit permetrà simular els 

efectes que produeixen els components i obtenir així simulacions més 

aproximades al comportament de la xarxa fabricada. 
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L'objectiu d'aquest capítol és verificar el correcte funcionament de la 

xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable. Per 

ment s'utilitzen tant els resultats obtinguts en 

les simulacions circuitals com les mesures de la xarxa fabricada. 

En concret, en aquest capítol es comenten tres mètodes de verificació 

del comportament de la xarxa. Inicialment, es realitza una comparació 

incloent els díodes 

varactors. Com a segon mètode de verificació, s'escullen diferents 

configuracions dels díodes varactors i es compara el valor obtingut en la 

de la placa amb les 

tensions corresponents. Finalment, com a tercer mètode, s'obté la 

finitiva de la xarxa d'adaptació sintonitzadora multimodal 

5.2 Muntatge dels components en la 

e dels components en la placa 

del layout i el seu model circuital. Aquest circuit permetrà simular els 

efectes que produeixen els components i obtenir així simulacions més 
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Inicialment, en la figura 5.1 es 

díode varactor en la línia 

de massa i al circuit de polarització.

 

Figura 5.1 Esquem

Com es pot observar en la figura anterior, els díodes varactors es 

connecten entre el conductor central i les illes de DC conegudes com a 

"pads". Abans de connectar els díodes s'han de recobrir els "pads" amb 

plaques d'or (fragments de cinta "

els condensadors Dicap

ells i els condensadors al pla de massa es necessari utilitzar fils d'or. 

Finalment, un dels dos "pads"
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Inicialment, en la figura 5.1 es mostra l'esquema del muntatge del 

díode varactor en la línia coplanar amb les pertinents connexions als plans 

de massa i al circuit de polarització. 

Figura 5.1 Esquema muntatge díodes varactors línia coplanar

 

Com es pot observar en la figura anterior, els díodes varactors es 

connecten entre el conductor central i les illes de DC conegudes com a 

. Abans de connectar els díodes s'han de recobrir els "pads" amb 

plaques d'or (fragments de cinta "ribbon"), i a sobre d'aquests situar

Dicap (Cdicap = 100 pF). Per connectar els 

ells i els condensadors al pla de massa es necessari utilitzar fils d'or. 

"pads" ha d'anar connectat a la línia d'alimentació. 
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mostra l'esquema del muntatge del 

amb les pertinents connexions als plans 

 

a coplanar 

Com es pot observar en la figura anterior, els díodes varactors es 

connecten entre el conductor central i les illes de DC conegudes com a 

. Abans de connectar els díodes s'han de recobrir els "pads" amb 

sobre d'aquests situar-hi 

). Per connectar els "pads" entre 

ells i els condensadors al pla de massa es necessari utilitzar fils d'or. 

ha d'anar connectat a la línia d'alimentació. 
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En aquesta línia d'alimentació hi ha d'haver una resistènc

de l’ordre del MΩ (Rbias =

A la figura  5.2 es mostra el model de circuit multimodal del muntatge 

de la figura 5.1 tenint en compte els efectes de cadascun dels elements 

que el formen. 

 

Figura 5.2 

 

Com es pot observar en l'anterior figura, els 

equivalen a una bobina de valor 0.8nH/mm. En aquest cas, 

nH, LBondingvar = 1.08 nH 

Seguidament, en la figura 5.3 es mostra l'esquema del muntatge del 

díode varactor en la línia 

de massa i al circuit de polarització. Els valors dels components que 

formaran aquest circuit (figura 5.4) són el

anterior, a excepció del Condensador 

150 pF. 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

esta línia d'alimentació hi ha d'haver una resistència amb un valor 

= 970 kΩ). 

es mostra el model de circuit multimodal del muntatge 

de la figura 5.1 tenint en compte els efectes de cadascun dels elements 

Figura 5.2 Model circuital de la figura 5.1 

Com es pot observar en l'anterior figura, els "bondings

equivalen a una bobina de valor 0.8nH/mm. En aquest cas, 

 i LBondingBIAS = 1.6 nH. 

Seguidament, en la figura 5.3 es mostra l'esquema del muntatge del 

díode varactor en la línia slotline amb les pertinents connexions als plans 

de massa i al circuit de polarització. Els valors dels components que 

formaran aquest circuit (figura 5.4) són els mateixos que en el cas 

anterior, a excepció del Condensador Dicap que pren el valor 
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ia amb un valor 

es mostra el model de circuit multimodal del muntatge 

de la figura 5.1 tenint en compte els efectes de cadascun dels elements 

 

"bondings" de RF 

equivalen a una bobina de valor 0.8nH/mm. En aquest cas, LBonding = 0.32 

Seguidament, en la figura 5.3 es mostra l'esquema del muntatge del 

amb les pertinents connexions als plans 

de massa i al circuit de polarització. Els valors dels components que 

s mateixos que en el cas 

que pren el valor Cdicapslot = 
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Figura 5.3 Esquema muntatge díodes varactors lín

 

 

Figura 5.4 Model circuital de la
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Figura 5.3 Esquema muntatge díodes varactors línia slotline

 

Figura 5.4 Model circuital de la figura 5.3 
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a slotline 
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5.3 Co-Simulació del disseny final
 

Com s'ha comentat en la introducció, aquest apartat presenta els 

resultats obtinguts de simular conjuntament el model del circuit 

multimodal definitiu i el 

figura 4.29 sense les línies de polarització.

S'han realitzat tres simulacions conjuntes, cadascuna d'aquestes amb 

díodes varactors situats en diferents posicions. Tots els díodes 

prenen els valors següents

Aquests valors són el que pren el circuit equi

aquest estès polaritzat a 4V.

La primera simulació que s'ha realitzat només s'han utilitzat els díodes 

varactors situats en les línies 

resultats de la simulació circuital (vermell) i 

 

Figura 5.5 Resultats Co
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Simulació del disseny final

Com s'ha comentat en la introducció, aquest apartat presenta els 

resultats obtinguts de simular conjuntament el model del circuit 

multimodal definitiu i el layout. En aquest cas s'ha utilitzat el 

sense les línies de polarització. 

S'han realitzat tres simulacions conjuntes, cadascuna d'aquestes amb 

díodes varactors situats en diferents posicions. Tots els díodes 

prenen els valors següents: L = 0.24 nH, C = 0.48 pF i 

Aquests valors són el que pren el circuit equivalent del díode varactor si 

aquest estès polaritzat a 4V. 

La primera simulació que s'ha realitzat només s'han utilitzat els díodes 

varactors situats en les línies slotline. En la figura 5.5 es presenten els 

resultats de la simulació circuital (vermell) i electromagnètica (blau).

Figura 5.5 Resultats Co-Simulació amb díodes varactors en línia slotline
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Simulació del disseny final. 

Com s'ha comentat en la introducció, aquest apartat presenta els 

resultats obtinguts de simular conjuntament el model del circuit 

. En aquest cas s'ha utilitzat el layout de la 

S'han realitzat tres simulacions conjuntes, cadascuna d'aquestes amb 

díodes varactors situats en diferents posicions. Tots els díodes varactors 

0.48 pF i R = 3.4 Ω. 

valent del díode varactor si 

La primera simulació que s'ha realitzat només s'han utilitzat els díodes 

. En la figura 5.5 es presenten els 

electromagnètica (blau). 

 

Simulació amb díodes varactors en línia slotline 
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La segona simulació que s'ha re

varactors que els afecta la propagació del mode parell, per

s'han col·locat díodes varactors en la línia 

presenten els resultats de la simulació circuital (vermell) i 

electromagnètica (blau).

 

Figura 5.6 Co

 

Finalment, la tercera simulació que s'ha r

díodes varactors que són afectats pel model senar. 

observar els resultats obtinguts de la simulació circuital (vermell) i 

electromagnètica (blau).
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La segona simulació que s'ha realitzat s'han situat solament els díodes 

varactors que els afecta la propagació del mode parell, per

s'han col·locat díodes varactors en la línia coplanar. En la figura 5.6 es 

presenten els resultats de la simulació circuital (vermell) i 

electromagnètica (blau). 

Figura 5.6 Co-Simulació mode parell 

Finalment, la tercera simulació que s'ha realitzat sols s'han situat els 

díodes varactors que són afectats pel model senar. En la figura 5.7 es pot 

observar els resultats obtinguts de la simulació circuital (vermell) i 

electromagnètica (blau). 
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alitzat s'han situat solament els díodes 

varactors que els afecta la propagació del mode parell, per tant, sols 

. En la figura 5.6 es 

presenten els resultats de la simulació circuital (vermell) i 

 

sols s'han situat els 

En la figura 5.7 es pot 

observar els resultats obtinguts de la simulació circuital (vermell) i 
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Figura 5.7 Co

 

Els resultats dels coeficients de reflexió i transmissió

casos anteriors no són vinculants per poder valorar si la xarxa 

reconfigurable incorpora unes pèrdues raonables. No obstant això, 

aquests resultats són útils per comprovar que el disseny del 

comportament similar al circuit equivalent esquemàtic. 

Com es pot observar, l'evolució dels coeficients 

electromagnètica és similar

valors. Aquestes variacions dependran de la freqüència i del tipus de 

coeficient al qual es refereix. En el cas de la simulació del mode senar, la 

diferència de valors que prenen les dues simulacions ja és més 

Tot i així, com a primer mètode de comprovació del comportament dels 

circuits dissenyats es pot concloure que el comportament d'ambdós 

dissenys és similar. 
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Figura 5.7 Co-Simulació mode senar 

els coeficients de reflexió i transmissió obtinguts en els tres 

casos anteriors no són vinculants per poder valorar si la xarxa 

reconfigurable incorpora unes pèrdues raonables. No obstant això, 

aquests resultats són útils per comprovar que el disseny del 

comportament similar al circuit equivalent esquemàtic.  

l'evolució dels coeficients en la simulació circuital i 

és similar, tot i que amb petites variacions en el seus 

valors. Aquestes variacions dependran de la freqüència i del tipus de 

qual es refereix. En el cas de la simulació del mode senar, la 

diferència de valors que prenen les dues simulacions ja és més 

Tot i així, com a primer mètode de comprovació del comportament dels 

circuits dissenyats es pot concloure que el comportament d'ambdós 
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obtinguts en els tres 

casos anteriors no són vinculants per poder valorar si la xarxa 

reconfigurable incorpora unes pèrdues raonables. No obstant això, 

aquests resultats són útils per comprovar que el disseny del layout té un 

en la simulació circuital i 

, tot i que amb petites variacions en el seus 

valors. Aquestes variacions dependran de la freqüència i del tipus de 

qual es refereix. En el cas de la simulació del mode senar, la 

diferència de valors que prenen les dues simulacions ja és més important. 

Tot i així, com a primer mètode de comprovació del comportament dels 

circuits dissenyats es pot concloure que el comportament d'ambdós 
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5.4 Obtenció dels coefic

transmissió i reflexió
 

Un altre mètode per verificar 

reconfigurable és comparar els coeficients de reflexió i transmissió

funció de la freqüència 

En concret, s'ha escollit fins un total de 14

configuració pertany a una combinació de diferents tensions de 

polarització aplicades als díodes. 

Un cop configurada la font d'alimentació del laboratori, s'han realitzat 

les mesures dels paràmetres sota estudi i seguidament s'han comparat 

amb els resultats obtinguts de la simulació circuital del circuit final 

dissenyat. 

Cal comentar que en aquest cas el 

representat en la figura 4.29

tingut en compte tots els efectes comentats e

Seguidament en la figura 5.8, es pot observar la distribució dels díodes 

varactors en el layout 

cada simulació. Mitjançant la taula 4.3 es pot conèixer els valors qu

cada varactor segons la

que els valors dels díodes varactors han estat escollit per a que els seus 

coeficients de transmissió i reflexió estiguin repartit

Smith. 
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5.4 Obtenció dels coeficients de 

transmissió i reflexió. 

Un altre mètode per verificar el correcte funcionament de la xarxa 

reconfigurable és comparar els coeficients de reflexió i transmissió

 per diferents configuracions dels díodes varactors. 

'ha escollit fins un total de 14 configuracions diferents.

configuració pertany a una combinació de diferents tensions de 

polarització aplicades als díodes.  

Un cop configurada la font d'alimentació del laboratori, s'han realitzat 

les mesures dels paràmetres sota estudi i seguidament s'han comparat 

esultats obtinguts de la simulació circuital del circuit final 

Cal comentar que en aquest cas el layout utilitzat correspon 

representat en la figura 4.29 amb les línies de polarització

tingut en compte tots els efectes comentats en l'apartat 5.2.

Seguidament en la figura 5.8, es pot observar la distribució dels díodes 

 i en la taula 5.1 les polaritzacions utilitzades en 

cada simulació. Mitjançant la taula 4.3 es pot conèixer els valors qu

egons la polarització que s'hi aplica. Cal tenir en compte 

que els valors dels díodes varactors han estat escollit per a que els seus 

coeficients de transmissió i reflexió estiguin repartits en tota la Carta de 
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ients de 

el correcte funcionament de la xarxa 

reconfigurable és comparar els coeficients de reflexió i transmissió en 

per diferents configuracions dels díodes varactors. 

configuracions diferents. Cada 

configuració pertany a una combinació de diferents tensions de 

Un cop configurada la font d'alimentació del laboratori, s'han realitzat 

les mesures dels paràmetres sota estudi i seguidament s'han comparat 

esultats obtinguts de la simulació circuital del circuit final 

utilitzat correspon al 

amb les línies de polarització i que s'han 

n l'apartat 5.2. 

Seguidament en la figura 5.8, es pot observar la distribució dels díodes 

i en la taula 5.1 les polaritzacions utilitzades en 

cada simulació. Mitjançant la taula 4.3 es pot conèixer els valors que pren 

Cal tenir en compte 

que els valors dels díodes varactors han estat escollit per a que els seus 

en tota la Carta de 
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Figura 5.8 Distribució díodes en el

Taula 5.1 Polaritzacions dels díodes varactors utilitzades en cada simulació i valor de 

capacitat del díode corresponent.
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Figura 5.8 Distribució díodes en el layout 

 

Taula 5.1 Polaritzacions dels díodes varactors utilitzades en cada simulació i valor de 

capacitat del díode corresponent. 
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Taula 5.1 Polaritzacions dels díodes varactors utilitzades en cada simulació i valor de 
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En la figura 5.9 es poden observar els coeficients de reflexió de 

cadascuna de les 14 simulacions anterior per a diferents 

freqüència. En concret, en el cas de la figu

paràmetre S11 corresponent al cas de la simulació del layout (vermell) i el 

paràmetre S11 corresponent al cas mesurat en el laboratori (blau). 

 

Figura 5.9 Paràmetres S

Sols s'han representat el coeficients de reflexió per un rang de 

freqüències comprès entre 800 MHz i 

coeficients d'ambdues simulacions són molt propers entre ells i en

casos coincideixen.  

Seguidament, en la figura 5.10 es pot observar també els coeficients de 

transmissió de les configuracions presentades en la taula 5.1. En aquest 

cas els coeficients en color rosa equivalen als coeficients obtinguts en la 

simulació i els coeficients en color verd equivalen als mesurats en el 

laboratori. 
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En la figura 5.9 es poden observar els coeficients de reflexió de 

cadascuna de les 14 simulacions anterior per a diferents 

freqüència. En concret, en el cas de la figura 5.9 es pot observar el 

corresponent al cas de la simulació del layout (vermell) i el 

corresponent al cas mesurat en el laboratori (blau). 

Figura 5.9 Paràmetres S11 de la simulació del layout (vermell) i mesu

ols s'han representat el coeficients de reflexió per un rang de 

freqüències comprès entre 800 MHz i 1.3 GHz. Com es pot observar els 

coeficients d'ambdues simulacions són molt propers entre ells i en

Seguidament, en la figura 5.10 es pot observar també els coeficients de 

transmissió de les configuracions presentades en la taula 5.1. En aquest 

cas els coeficients en color rosa equivalen als coeficients obtinguts en la 

ció i els coeficients en color verd equivalen als mesurats en el 
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En la figura 5.9 es poden observar els coeficients de reflexió de 

cadascuna de les 14 simulacions anterior per a diferents valors de 

es pot observar el 

corresponent al cas de la simulació del layout (vermell) i el 

corresponent al cas mesurat en el laboratori (blau).  

 

del layout (vermell) i mesurats (blau) 

ols s'han representat el coeficients de reflexió per un rang de 

1.3 GHz. Com es pot observar els 

coeficients d'ambdues simulacions són molt propers entre ells i en alguns 

Seguidament, en la figura 5.10 es pot observar també els coeficients de 

transmissió de les configuracions presentades en la taula 5.1. En aquest 

cas els coeficients en color rosa equivalen als coeficients obtinguts en la 

ció i els coeficients en color verd equivalen als mesurats en el 
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Figura 5.10 Paràmetres S

En aquest cas els coeficients queden més confinats en el centre de la 

Carta de Smith, però els va

mesurats són similars. 

Finalment, es presenten els coeficients de reflexió i transmissió en 

funció de la freqüència. Per aquest cas es pot observar l'evolució 

d'aquests pel rang de freqüències de 800 MHz fins a 1.3 G

cas, en la figura 5.11 (a) es presenta l'evolució dels coeficients de 

reflexió, en vermell els simulats i en blau e

(b) es presenta l'evolució dels coeficients de transmissió, en rosa els 

simulats i en verd els mesurats.
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Paràmetres S12 de la  simulació del layout (rosa) i mesur

En aquest cas els coeficients queden més confinats en el centre de la 

Carta de Smith, però els valors obtinguts tant en la simulació com 

 

Finalment, es presenten els coeficients de reflexió i transmissió en 

funció de la freqüència. Per aquest cas es pot observar l'evolució 

d'aquests pel rang de freqüències de 800 MHz fins a 1.3 G

cas, en la figura 5.11 (a) es presenta l'evolució dels coeficients de 

reflexió, en vermell els simulats i en blau els mesurats, i en la figura 5.11

(b) es presenta l'evolució dels coeficients de transmissió, en rosa els 

mesurats. 
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) i mesurats (verd) 

En aquest cas els coeficients queden més confinats en el centre de la 

lors obtinguts tant en la simulació com 

Finalment, es presenten els coeficients de reflexió i transmissió en 

funció de la freqüència. Per aquest cas es pot observar l'evolució 

d'aquests pel rang de freqüències de 800 MHz fins a 1.3 GHz. En aquest 

cas, en la figura 5.11 (a) es presenta l'evolució dels coeficients de 

ls mesurats, i en la figura 5.11 

(b) es presenta l'evolució dels coeficients de transmissió, en rosa els 
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Figura 5.11 Paràmetres S

Com es pot observar l'evolució dels coeficients de reflexió obtinguts en 

les simulacions com els mesurats són molt similars. També succeeix el 

mateix en el cas dels coeficients de transmissió

s'han estudiat 14 configuracions diferents dels díodes varactors.

 

5.5 Cobertura de la xarxa de microones
 

Finalment, com a últim mètode de verificació del correcte funcionament 

de la xarxa d'adaptació, s'ha 

aquest cas s'ha tingut en compte les línies de polarització i tots els efectes 

de les resistències, capacitats i "boundings"comentats en l'apartat 5.2. En 

la figura 5.12 apareix representat el layout definitiu que s'ha fabricat i 

mesurat en el laboratori.

detall la configuració de tots els elements que juntament amb els díodes 

varactors ens permeten obtenir la cobertura de la figura 5.13.
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Figura 5.11 Paràmetres S11 i S22 de la Simulació 3 

Com es pot observar l'evolució dels coeficients de reflexió obtinguts en 

les simulacions com els mesurats són molt similars. També succeeix el 

mateix en el cas dels coeficients de transmissió. Cal recordar que sols 

s'han estudiat 14 configuracions diferents dels díodes varactors.

5.5 Cobertura de la xarxa de microones

Finalment, com a últim mètode de verificació del correcte funcionament 

de la xarxa d'adaptació, s'ha simulat la cobertura total de la xarxa. En 

aquest cas s'ha tingut en compte les línies de polarització i tots els efectes 

de les resistències, capacitats i "boundings"comentats en l'apartat 5.2. En 

la figura 5.12 apareix representat el layout definitiu que s'ha fabricat i 

en el laboratori. En les figures 5.2 i 5.4 es pot veure en més 

detall la configuració de tots els elements que juntament amb els díodes 

varactors ens permeten obtenir la cobertura de la figura 5.13.
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Com es pot observar l'evolució dels coeficients de reflexió obtinguts en 

les simulacions com els mesurats són molt similars. També succeeix el 

. Cal recordar que sols 

s'han estudiat 14 configuracions diferents dels díodes varactors. 

5.5 Cobertura de la xarxa de microones 

Finalment, com a últim mètode de verificació del correcte funcionament 

al de la xarxa. En 

aquest cas s'ha tingut en compte les línies de polarització i tots els efectes 

de les resistències, capacitats i "boundings"comentats en l'apartat 5.2. En 

la figura 5.12 apareix representat el layout definitiu que s'ha fabricat i 

En les figures 5.2 i 5.4 es pot veure en més 

detall la configuració de tots els elements que juntament amb els díodes 

varactors ens permeten obtenir la cobertura de la figura 5.13. 
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Finalment, en la figura 5.13 es pot observar la cobertura de les 

impedàncies en la Carta de Smith que s'obté per a aquest disseny i 

distribució dels díodes varactors. En aquest cas, al voltant de la 

freqüència de treball de 1GHz, obtenim una cobertura molt

distribuïda en la Carta, sense cap zona que es quedi sense cobrir i amb 

Xarxa de microones sintonitzadora multimodal reconfigurable

 

Figura 5.12 Layout definitiu 

Finalment, en la figura 5.13 es pot observar la cobertura de les 

impedàncies en la Carta de Smith que s'obté per a aquest disseny i 

distribució dels díodes varactors. En aquest cas, al voltant de la 

freqüència de treball de 1GHz, obtenim una cobertura molt

distribuïda en la Carta, sense cap zona que es quedi sense cobrir i amb 
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Finalment, en la figura 5.13 es pot observar la cobertura de les 

impedàncies en la Carta de Smith que s'obté per a aquest disseny i 

distribució dels díodes varactors. En aquest cas, al voltant de la 

freqüència de treball de 1GHz, obtenim una cobertura molt ben 

distribuïda en la Carta, sense cap zona que es quedi sense cobrir i amb 
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una densitat de punts acceptable. 

l'ordre dels 1.2-1.3 GHz, apareix alguna zona on no hi ha tanta densitat 

de punts; tot i així, la cobertu

Carta de Smith. 

Figura 5.13 Cobert
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una densitat de punts acceptable. Per a valors més alts de freqüència, de 

1.3 GHz, apareix alguna zona on no hi ha tanta densitat 

de punts; tot i així, la cobertura total segueix estan distribuïda en tota la 

Cobertura simulada del layout de la figura 5.12
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Per a valors més alts de freqüència, de 

1.3 GHz, apareix alguna zona on no hi ha tanta densitat 

ra total segueix estan distribuïda en tota la 

 

del layout de la figura 5.12 
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6.Conclusions

 
En aquest projecte s'ha presentat una xarxa de microones 

sintonitzadora multimodal reconfigurable. Aquesta xarxa es basa en 

transicions en T CPW-s

coplanar. S'ha optat per la utilització de tecnologia unipl

de la tecnologia microstrip ja que en les línies uniplanars no és necessari 

perforar el substrat per accedir al pla de massa. D'aquesta manera, quan 

es col·loquin els díodes varactors en paral·lel, no farà falta utilitzar 
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La topologia amb stubs 

components que s'hi connecten, a la vegada que aporta poca dispersió a 

altes freqüències. A més, la topologia en stub permet sintonitzar l

longitud efectiva, la impedància característica i la separació entre stubs 

en el cas que es treballi amb més d'una transició.

Degut a la necessitat que la xarxa d'adaptació sigui sintonitzable, 

s'utilitzen díodes varactors. Aquests dispositiu usen u

analògica, provinent del mòdul de control, que els permetrà variar el seu 

valor i així donar la capacitat de sintonització a la xarxa.

A causa de la complexitat en el disseny multimodal, és necessari el 

coneixement previ dels tipus de lín

multimodal: línia CPW amb propagació de mode parell i senar i línia 
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L'existència de models fa senzilla l'extracció dels paràmetres 

característics (impedància característica i constant de propagació)

dels paràmetres físics en les línies poc radiatives com ara les que 

propaguen un mode TEM o 

CPW. No obstant això, pel cas de línies radiatives que propaguen modes 
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No-TEM, com ara el cas de mode senar CPW i la líni

necessitaran mètodes alternatius per obtenir aquests paràmetres. En 

aquest projecte s'ha presentat un mètode que proporciona els paràmetres 

característics de qualsevol tipus de línia, independentment de si 

existeixen llibreries prèviament de

El circuit definitiu dissenyat i fabricat de la xarxa de microones està 

format per dues transicions 

coplanars. A més, s'han situat línies slotline en cada extrem del circuit. 

Per donar capacitat de sinton

al llarg de la carta de Smith

les línies slotline i de les coplanars a més dels situats en els extrems dels 

stubs.  

En l'evolució del disseny s'han trobat vàries

a escollir-ne un de nou. La limitació més important s'ha trobat en el 

primer disseny. En aquest cas es tenia dos stubs que s'interferien 

electromagnèticament entre ells degut a les seves grans longituds i degut 

a la proximitat entre ells. 

S'ha pogut solucionar aquest problema gràcies a l'ús de la tecnologia 

slow-wave, que ha permès augmentar la constant de fase de les línies.

Finalment, en el disseny fabricat s'ha pogut mesurar la cobertura i les 

pèrdues de transmissió i d'inse

verificar que el comportament d'aquest coincideix amb el que s'ha simulat 

prèviament. Per tant, s'ha dissenyat, implementat i mesurat correctament 

una xarxa d'adaptació de microones sintonitzadora multimodal 

reconfigurable. 
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aquest projecte s'ha presentat un mètode que proporciona els paràmetres 

característics de qualsevol tipus de línia, independentment de si 

existeixen llibreries prèviament definides. 

El circuit definitiu dissenyat i fabricat de la xarxa de microones està 

format per dues transicions CPW-slotline amb els seus respectius stubs 

coplanars. A més, s'han situat línies slotline en cada extrem del circuit. 

Per donar capacitat de sintonització i obtenir així un cobertura distribuïda 

Smith, s'han situat díodes varactors en la meitat de 
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una xarxa d'adaptació de microones sintonitzadora multimodal 
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7. Annexes

7.1 Data Sheet Substrat RO4003
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7.2 Data Sheet
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7.3 Model circuital multimodal
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Model circuital multimodal final primer disseny
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7.4 Model circuital multimodal final segon disseny
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