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Resum
Aquest treball fi de carrera té com ha objectiu el disseny i implementació d‟un
bloc retardador de fraccions de mostra. Aquest subsistema específic resulta
crucial pel bon funcionament dels amplificadors de potència (APs) basats en
una alimentació dinàmica. La implementació d‟aquest filtre retardador s‟ha dut a
terme en un plataforma digital reprogramable, concretament una FPGA, Field
Programmable Gate Array.
La programació s‟ha dut a terme mitjançant el System Generator de Xilinx, que
permet la programació en un entorn basat en blocs de Simulink, que
posteriorment són traduïts a un llenguatge VHDL (llenguatge de programació
dels circuits integrats d‟alta velocitat) i compilats per poder ser gravats a la
FPGA.
Els amplificadors basats en una alimentació dinàmica mitjançant l‟envoltant del
senyal, envelope tracking (ET), o bé els transmissors polars que separen mòdul
i fase en l‟amplificació, pretenen donar solucions al conegut compromís entre
linealitat i eficiència propi dels APs. Altres mètodes, com pot ser el LINC (Linear
amplification with non lineal components) es basen en separar el senyals en
branques, per acabar tornant a recuperar el senyal original. Per recuperar el
senyal es necessita que les dues branques estiguin perfectament
sincronitzades, ja que sinó, el senyal queda distorsionada.
Els senyals es poden retardar a causa de diferents factors, com poden ser: la
llargària del cables utilitzats , algun bloc del sistema pot introduir algun tipus de
retard, les transicions entre cables etc. Aquest retards poden prendre
qualsevol valor, és a dir, poden ser retards de menys d‟una mostra.
És en aquest punt, on es necessita el filtre de retard fraccionat, que ens permeti
introduir dins un sistema, retards de menys d‟una mostra, per poder sincronitzar
senyals.
En aquest projecte s‟han realitzat tres tipus de filtres de retard fraccionat: filtre
interpolador lineal, filtre FIR (Finite Impulse Response) amb interpolació de
Lagrange i el filtre Farrow de retard fraccionat.
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Overview
The project's objective is the design and implementation of a fractional delay
bloc. This specific subsystem is crucial for functioning of power amplifiers (APs)
based on a dynamic supply. The implementation of this filter has been carried
out in a reprogrammable digital platform, specifically a FPGA, Field
Programmable gate array.
The programming was carried out using the Xilinx System Generator, which
allows a programming based on Simulink blocks, which are then translated into
a VHDL language (programming language of high-speed integrated circuits)
and compiled to be recorded in the FPGA.
Amplifiers based on a dynamic supply by signal envelope tracking (ET), or
polar transmitter, that separate module and phase on the amplification stage,
intended to provide solutions to known compromise between linearity and
efficiency on the APs. Other methods, such as LINC (Linear Amplification with
Non-linear components) based on separate the signal on branches, and finally
returning to the original signal, needs perfect synchronized to recover the
original signal, because if isn‟t synchronized the signal is distorted.
The signals can be delayed due to various factors, such as: the length of cable
used, a block system may introduce some kind of delay, transitions between
wires etc. This delay can take any value, i.e., delays may be less of a sample.
At this point comes into play the main objective of the TFC, which is the
realization of a fractional delay filter, which allows us to enter into a system,
delays of less than one sample to synchronize signals.
In this project we have done three types of fractional delay filters: linear
interpolator filter, FIR filter (Finite Impulse Response) with the Lagrange
interpolation and the Farrow fractional delay filter.
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INTRODUCCIÓ
El compromís entre linealitat i eficiència és el principal problema dels
amplificadors de potència. Al mercat ens trobem amplificadors de diferents
classes, que intenten complir aquest compromís..
Per millor aquest compromís existeixen tècniques d‟alimentació dinàmica com
poden ser l‟envelope tracking, on l‟alimentació del amplificador es modula amb
l‟envoltant del senyal amplificat, o l‟alimentació polar que separa els
components d‟amplitud i fase del senyal per alimentar l‟amplificador amb
l‟amplitud.
Perquè aquest mètodes millorin el compromís entre linealitat i eficiència, ens
cal que el senyal d‟alimentació i el senyal que volem amplificar estiguin ben
sincronitzats. Per poder aconseguir això, en aquest projecte s‟ha dissenyat i
implementat un filtre retardador de fraccions de mostra.
El TFC està organitzat en tres capítols, el primer tracta sobre els amplificadors
de potència, el segon sobre la FPGA, que és l‟eina utilitzada per la programació
del filtre retardador i l‟últim de tots i més extens, explica els diferents tipus de
filtres de retard fraccionat.
Dels amplificadors de potència es tracta els tipus que hi ha, fent èmfasi en les
diferencies entre cada un dels tipus. A més s‟explica els dos principals
problemes que tenen aquest amplificadors i el compromís entre la linealitat i
l‟eficiència.
Pel que fa el capítol sobre la FPGA s‟expliquen les característiques més
importants d‟aquest dispositiu. A més s‟explica la programació per blocs
utilitzada en aquest projecte i els aspectes més importants dels blocs més
utilitzats.
L‟últim capítol tracta sobre els filtres de retard fraccionat. En el capítol s‟explica
tres tipus de filtre, filtre interpolador lineal, filtre FIR amb interpolació de
Lagrange i filtre Farrow. S‟explicaran els avantatges i inconvenients de
cadascun d‟aquest mitjançant resultats de simulació i resultats experimentals.

Amplificadors de potència
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CAPÍTOL 1. AMPLIFICADORS DE POTÈNCIA
En aquest capítol explicaré els tipus d‟amplificadors de potència que hi ha, i la
importància del compromís entre la linealitat i l‟eficiència en aquests.

1.1

Classificació

Els transistors i amplificadors integrats que s‟utilitzen per processar senyals son
de baixa potència i generen a la seva sortida tensions i intensitats de l‟orde de
volts o miliampers respectivament. En conseqüència la potència que podem
trobar a la sortida és de l‟ordre de miliwatts o dècimes de watts.
En algunes aplicacions, com poden ser estacions base o repetidors, es
necessita proporcionar potències majors, dins el rang de desenes o centenes
de watts, i per aconseguir-ho s‟utilitzen amplificadors de potència.
Un amplificador de potència es dissenya perquè a la seva sortida sigui capaç
de generar rangs de tensió i intensitat més grans, de forma que pugui transferir
més potència a la carrega.
Segons el punt de treball on es polaritzen i quan condueixen, els amplificadors
de potència es classifiquen en diferents classes. Cada classe d‟amplificador té
les seves avantatges i desavantatges, com poden ser la seva linealitat i
eficiència.

Fig. 1.1-Esquema classes d‟amplificadors i zona de polarització [2].

Correcció d‟Anomalies en Transmissors amb Alimentació Dinamica: Implementació en una FPGA

4

1.1.1 Amplificador classe A
El dispositiu es polaritza en una zona de resposta lineal, amb capacitat de
respondre a senyals de qualsevol tipus. La seva principal avantatge es que
segueix un model d‟amplificador lineal convencional, és a dir, té una gran
linealitat. La desavantatge és que,encara que el senyal d‟entrada sigui nul,
dissipa un quantitat considerable de potència, és a dir, té un eficiència molt
baixa.

1.1.2 Amplificador classe B
El dispositiu es polaritza a l‟extrem de la zona de resposta lineal, i com a
conseqüència només te capacitat de respondre a senyals d‟una determinada
polaritat. Aquest tipus d‟amplificador no dissipa potència quan el senyal
d‟entrada és nul, però com polaritza a un extrem de la zona lineal no és tan
lineal com l‟amplificador classe A.

1.1.3 Amplificador classe AB
El dispositiu es polaritza a la zona lineal però un punt molt pròxim a l‟extrem de
la resposta lineal. Aquesta configuració d‟amplificador és una variant del tipus
B, en la que es sacrifica una quantitat de potència a canvi de guanyar linealitat.
Aquesta classe d‟amplificadors és el més utilitzat ja que es troba entremig dels
classe A i classe B.

1.1.4 Amplificador classe C
El dispositiu es polaritza a la zona de respost no lineal, de manera que els
dispositius actius només condueixen durant una fracció reduïda del període del
senyal. D‟aquesta manera s‟aconsegueixen rendiments màxims a canvi de molt
poca linealitat.

Taula 1.1.Resum amplificadors de potència
Classe

Mode funcionament

Linealitat

Font de corrent

Màxima eficiència
(%)
50

Classe A
Classe B

Font de corrent

78.5

Moderada

Classe AB

Font de corrent

Classe C

Font de corrent

Millor que A
Pitjor que B
100

Millor que B
Pitjor que A
Pobre

Bona

Amplificadors de potència
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1.1.5 Amplificadors D,E,F
Aquest tipus d‟amplificadors de potència s‟anomenen amplificadors commutats.
A diferencia dels amplificadors A, B, AB i C que es comporten com un
transductor, els classe D, E i F es comporten com un interruptor, aconseguint
alts nivells d‟eficiència. No obstant no són adequats per a aplicacions lineals ja
que introdueixen espuris que poden afectar a canals adjacents.
Aquest tipus d‟amplificadors s‟utilitzen en alimentació dinàmica usant
transmissions polars.

1.2

Linealitat

Com he dit anteriorment en aquest capítol, un dels problemes que tenen el
amplificadors de potència és la distorsió no lineal.
Un AP lineal, és aquell, la sortida del qual és un múltiple escalar de l‟entrada.
Però en realitat els APs no són dispositius ideals, pel que presenten distorsió
no lineal, com pot ser distorsió harmònica o distorsió per productes de
intermodulació.
Els linealitzadors es caracteritzen per ser dispositius que utilitzant tècniques
per reduir la distorsió a la sortida de l‟AP. Hi ha dues tècniques basades en
aquest mètode: Feedback i Feedforward.
El linealitzador Feedback
es basa en tècniques de realimentació. La
realimentació de la sortida dona el sistema una gran robustesa.
El sistema Feedfoward és un una tècnica molt eficaç de linealització, sobretot
aplicada als sistemes amb elevats amples de banda. Aquest sistema està
compost per un cancel·lador d‟ecos i un cancel·lador d‟error.
Els mètodes de linearització es poden dividir en dos grans grups:
1) Aquells on es redueix la distorsió: Dins aquest grup troben els sistemes
en que mitjançant un mecanisme adequat de linearització s‟elimina o es
compensa la distorsió afegida per l‟amplificador. Aquesta compensació
es pot fer agafant una mostra dels productes d‟intermodulació generats
per l‟amplificador de potència i injectant-los desfasats a la sortida
(feedforward) o agafant una mostra de la sortida i injectant-la a l‟entrada
(feedback).
2) Aquells on s’evita la distorsió: En aquests mètodes , el senyal original
d‟envoltant variable en el temps es transformada en dos senyals
d‟envoltant constant. Els senyals resultants són amplificades per separat
i sense distorsió, i posteriorment són recombinades produint una replica
de el senyal original. Aquest mètode és el LINC [1]. Un altre alternativa
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és l‟EER (Envelope Elimination and Restoration), on el senyal es separa
en les seves components d‟amplitud i fase [8]. També existeix
l‟alternativa del predistorsionador [2]. És una tècnica de linealització que
consisteix en introduir un dispositiu abans de AP, per tal de contrarestar
les característiques no lineals d‟aquest.

Figura 1.2- Esquema transmissor LINC [2]

Figura 1.3- Esquema transmissor EER [2]
Perquè aquest mètodes, LINC i EER, funcionin les senyals han d‟arribar
perfectament sincronitzades a la recombinació, sinó el senyal resultant
de la recombinació, no serà una replica de el senyal original. Com
aquest mètodes són molt sensibles, els retards han de ser inexistents, i
si per algun motiu alguna de les branques arribes desfasada s‟hauria
d‟aplicar un retard a l‟altre branca per corregir-ho. Alguns d‟aquest
retards, que poden ser produïts per la longitud dels cables, poden ser
més petits que el període de mostreig que s‟està utilitzant, per tan es
necessiten filtres de retard fraccionat.

Amplificadors de potència
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Eficiència

Com ja he comentat anteriorment l‟altre problema que presenten els
amplificadors de potència és la poca eficiència que presenten, que pot variar en
funció de la classe d‟amplificador escollit (A,B,AB,C). Els amplificadors de
potència consumeixen el 70% de la potència total dins un sistema de RF (radio
freqüència).
La eficiència en els amplificadors de potència, es defineix com la quantitat de
potència d‟alimentació que es transforma en potència de RF.

(1.1)
També podem mesurar l‟eficiència dels AP considerant només la quantitat de
potència neta que és transformada en potència de RF. Amb aquest criteri
obtenim l‟eficiència de potència afegida (Power Added Efficiency – PAE), la
qual es pot expressar amb la formula següent [2]:

(1.2)
Per solucionar els problemes d‟eficiència, molts sistemes moderns utilitzen
sistemes amb una alimentació dinàmica, tot seguint l‟envoltant del senyal.
Algun d‟aquest sistemes per alimentar els AP poden ser el transmissor polar o
la tècnica d‟envelope tracking (ET).

1.3.1 Transmissor polar
Aquest mètode consisteix en separar el senyal amb envoltant t-variable en els
seus components polars, d‟amplitud i fase, A(t)eiθ(t). La fase s‟incorpora en una
senyal amb envoltant constant, la qual és amplificada sense distorsió per l‟AP, i
l‟amplitud s‟utilitza per modular la tensió d‟alimentació del amplificador.
Els APs utilitzats són amplificadors commutats, perquè són més eficients,
encara que altament no lineals. Com que el senyal amplificat és d‟envoltant
constant es pot portar fins a la saturació sense importar la linealitat, ja que la
informació d‟amplitud se li passa a través de l‟alimentació.
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Fig 1.4- Esquema transmissor amb alimentació polar [9]

1.3.2 Envelope Tracking
En aquest mètode per aconseguir més eficiència, l‟alimentació del amplificador
es modula amb l‟envoltant del senyal amplificat això fa que l‟AP operi prop de
saturació per totes les amplituds del senyal d‟entrada.

Fig.1.5- Esquema transmissor usant Envelope Tracking [10]

Tal i com succeïa amb el transmissor polar, en el ET, una bona sincronització
entre el senyal i l‟envoltant que alimenta el AP és crucial per una correcta
amplificació del senyal original. Així doncs, en els dos sistemes per millorar la
eficiència es necessita que la senyal d‟entrada del AP i la seva alimentació
estiguin totalment sincronitzades. Per fer-ho necessitarem filtres que
produeixen retards fraccionats, ja que segurament les senyals estaran
retardades.

FPGA
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CAPÍTOL 2. FPGA
En aquest s‟explicarà una mica sobre la eina utilitzada per realitzar aquest
projecte, la FPGA, i com l‟hem programat.

2.1. FPGA
Una FPGA (Field Programmable Gate Array) és un dispositiu semiconductor
que conté blocs lògics, la interconnexió i funcionalitat dels quals es pot
programar. La lògica programable va des de les funcions que realitza una porta
lògica fins a sistemes complexos en un xip.
Les FPGAs s‟utilitzen en aplicacions similars a les ASICs (circuit integrat per a
aplicacions especifiques) però són més lentes i consumeixen més potencia.
Com a avantatge respecte les ASICs les FPGA són reprogramables ( això dona
una gran flexibilitat de disseny) i el seus preus de desenvolupament i adquisició
són menors

2.2.

Característiques

Les FPGAs contenen un gran numero d‟elements lògics programables. Si
mesurem la densitat dels elements lògics programables en portes lògiques
equivalents(per exemple numero de portes NAND equivalents) podríem dir que
una FPGA conte del ordre de cents de milions d‟aquestes portes.
La arquitectura de les FPGAs es basa en un gran numero de petits blocs
utilitzats per reproduir senzilles operacions lògiques, a més de biestables
síncrons. La gran llibertat disponible alhora de la interconnexió dels blocs dona
a la FPGA una gran flexibilitat.
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Fig.2.1- Estructura de blocs d‟una FPGA

Moltes FPGA modernes suporten la reconfiguració parcial del sistema,
permeten que part del disseny sigui reprogramada mentre l‟altre part segueix
funcionant. Aquest es el principi de sistemes reconfigurables. En el disseny
d‟aquest projecte es pot observar aquest principi gracies a uns dispositiu
anomenats “Shared Memory”, que explicaré més endavant.

2.3.

Programació

La tasca del programador es definir la funció lògica que realitzarà cada un dels
blocs lògics (CLB), seleccionar el mode de treball de cada IOB i interconnectarlos.
Per reduir la complexitat i el temps de desenvolupament hi ha varies opcions
que fan que el disseny sigui menys abstracte. Unas d‟elles és LabView FPGA
que proposa una programació gràfica d‟alt nivell. L‟opció que hem escollit per
realitzar aquest projecte és la llibreria Xilinx dins el Simulink de Matlab, ja que
la FPGA utilitzada és de la marca Xilinx.

FPGA
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Fig.2.2-Llibreria Xilinx dins Simulink

És un programació totalment per blocs, on el disseny és totalment flexible. Un
cop s‟acaba el disseny,és a dir, es connecten i es configuren els blocs de la
manera desitjada, es pot compilar per saber si tenim algun error de disseny. Si
no hi ha cap error, Matlab ens permet realitzar la simulació i poder veure si els
resultats són els esperats. Un cop simulat i generat el projecte es transfereix a
la FPGA a traves del les sortides DAC1 i DAC2. Un cop dins la FPGA el
disseny només pot ser modificat a partir de les “Shared Memories”, explicades
a l‟apartat següent.
Un aspecte que s‟ha de tenir en compte alhora de dissenyar, és que la FPGA
treballa amb 14 bits i coma fixa. Això implica que tots els blocs utilitzats han de
tenir a la coma fixada a la seva sortida. Per exemple si posem la coma (“binary
point”) a la posició 13, només podrem tenir valors entre el -0.99 i 0.99, ja que
13 bits són per els decimals del nombre a representar i el bit que queda, és el
bit de signe i ens serveix per definir si el numero és positiu o negatiu. Si posem
el binary point a la posició 12 podrem representar nombres entre -1.99 i 1.99, ja
que en aquest cas tenim, 1 bit de signe, 1 bit per a la part entera i 12 bits per a
representar la part decimal. A mesura que posem el binary point més a la dreta
podrem representar números més grans però amb menys decimals.

2.4.

Blocset Xilinx

Els blocs més significatius per al disseny que cal tenir en compte són:
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1) System Generator: El bloc System Generator proporciona control del
sistema i dels paràmetres de simulació. Tots el models de Simulink que
continguin elements del Blockset Xilinx han de tenir un System
Generator.
2) Shared Memory: Aquest bloc de la llibreria Xilinx ens permet modificar
algun paràmetre del disseny, quan estem simulant o executant amb la
FPGA. És un bloc bidireccional, és a dir, segons la configuració que
escollim, podem transferir dades de la FPGA al PC o transferir dades del
PC a la FPGA. Aquest bloc s‟ha de declarar al Workspace de Matlab
per poder-lo fer servir, a més s‟ha d‟esborrar el contingut cada vegada
que finalitzem una simulació. Sinó s‟esborra el contingut un cop hem
acabat la simulació, ens donarà un error quan intentem compilar de nou.
El codi per declarar i per buidar el contingut d‟una Shared és el següent:

Exemple=SharedMemory('Exemple'); %creem Shared Memory
release(Exemple); %buidem contingut de la Shared Memory

3) Bit basher: Aquest bloc ens permet tallar o concatenar tires de bits. Per
exemple si tenim 28 bits podem separar el bits en grups més petits.
S‟utilitza molt a la sortida de les Shareds Memories memories, ja que
ens permeten fer dissenys més eficients, al utilitzar menys nombre de
Shareds Memories.
4) Cast: Aquest bloc Xilinx converteix cada element d'entrada a un nombre
d'un tipus aritmètic desitjat. Per exemple, un nombre es pot convertir a
Boolean, Signed o Unsigned. A més si és Signed o Unsigned podem
escollir el nombre de bits i el binary point.
5) FIR Compiler: El compilador de Xilinx FIR 5.0 accepta un corrent de
dades d'entrada i calcula la sortida filtrada segons els coeficients
introduïts per l‟usuari. Una aplicació per calcular els coeficients a posar a
dins el FIR Compiler és la Filter Design&Analysis Tool. Aquest eina
s‟executa escrivint “fdatool” a la finestra de comanda del Matlab i ens
permet escollir, entre d‟altres coses, el tipus de filtre a utilitzar, la seva
freqüència de tall, l‟ordre del filtre, etc.
6) Mcode: El bloc Xilinx Mcode ens serveix per executar una funció de
MATLAB subministrada per l‟usuari. Hi ha un port d'entrada per a cada
paràmetre a la funció, i un port de sortida per a cada valor que retorna la
funció.
7) Mult: El bloc Xilinx Mult implementa un multiplicador. Calcula el producte
de les dades en els seus dos ports d'entrada, produint el resultat en el
seu port de sortida.
8) AddSub: El bloc Xilinx AddSub implementa un sumador / restador.

FPGA
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9) Single Port RAM: Aquest bloc Xilinx implementa una memòria d'accés
aleatori (RAM) amb una entrada i una de sortida de dades.
Gràcies a aquest bloc podem crear senyals cosinus i sinus discrets a la
freqüència desitjada. En realitat amb el Single Port RAM creem el
senyal cosinus i hi afegim un retard d‟una mostra per crear el senyal
sinus.
Un cop tenim creades aquestes dues senyals podem passar les senyals
que tenim en fase i quadratura a freqüència FI, freqüència intermitja.
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CAPÍTOL 3. FILTRE RETARD FRACCIONAT
En aquest capítol s‟explicarà tres tipus de filtres de retard fraccionat , així com
les seves avantatges i desavantatges d‟uns respecte dels altres.

3.1. Introducció filtre retard fraccionat
Com ja hem vist en el capítol anterior, les tècniques per millorar l‟eficiència i la
distorsió no lineal dels amplificadors de potència necessiten que les senyals,
que van per diferents branques del sistema, estiguin completament
sincronitzades, ja que en cas contrari el senyal amplificat queda distorsionat.
Les senyals es poden retardar a causa de diferents factors, com poden ser,
llargària del cables utilitzats pot no ser la mateixa, algun bloc del sistema pot
introduir algun tipus de retard, etc. Aquest retards poden prendre qualsevol
valor, és a dir, poden ser inferiors a una mostra.
Per poder sincronitzar les senyals amb aquest retards es necessita un filtre
retardador de fraccions de mostra.
Com la llibreria utilitzada per programar la FPGA, llibreria Xilinx, només conté
un bloc que fa retards múltiples del període de mostreig, la tasca d‟aquest TFC
ha sigut dissenyar un filtre de retard fraccionat.
Per fer-ho m‟he basat en un bloc de Simulink que feia aquest funció.

Fig.3.1-Bloc de retard fraccionat Simulink

Hi ha tres sistemes que permeten aconseguir el filtre de retard fraccionat, filtre
interpolador lineal, filtre FIR amb interpolació de Lagrange i filtre Farrow . Mirant
la configuració del bloc de Simulink, es poden escollir les tres opcions.

Filtre retard fraccionat
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Fig 3.2- Configuració bloc de retard fraccionat Simulink

A continuació, es desenvoluparan cada una de les tècniques per aconseguir el
filtre de retard fraccionat. Es farà una petita explicació teòrica del sistema,
s‟exposarà l‟algoritme de Matlab, es mostrarà el disseny amb blocs Simulink i
es presentaran els resultats de simulació i resultats experimentals, aplicant
diferents senyals que ens permetin veure les limitacions de cada un dels filtres.
A més s‟explicaran els avantatges i inconvenients de cadascun dels filtres.

3.2. Filtre lineal de retard fraccionat.
3.2.1 Teoria
Aquest tipus de filtre és el més simple de tots i un dels més utilitzats, tot i que
per senyals d‟alta freqüència no funciona bé, és a dir, aquest filtre és adequat
per a senyals de baixa freqüència. El filtre lineal es basa en la fórmula següent:
y(n −α ) = (1 − α) · x(n) + · x(n − 1)

(3.1)
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on α és el retard fraccionat desitjat.
Si la desenvolupem arribem a:
y(n −α ) = x(n) + α·[ x(n − 1) - x(n) ]

(3.2)

Després d‟analitzar la fórmula exposada anteriorment, es pot veure que el filtre
lineal és un promig de la mostra actual i de la mostra posterior a partir del
retard que li hem passat. Per aquest motiu, si la separació entre mostres és
molt gran, el promitjat pot no ajustar-se al valor que hauria de tenir el senyal en
aquell punt i el filtre deixarà de funcionar correctament.

Fig 3.3- Estimació de la mostra amb α=0.5

3.2.2 Algoritme Matlab
Abans de començar a dissenyar en blocs, escrivim l‟algoritme en Matlab per
comprovar si funciona correctament. Escriure l‟algoritme consisteix a passar de
la forma teòrica del filtre a instruccions de Matlab. L‟algoritme de filtre lineal és
el següent i per comprovar si funciona ho provem amb una senyal cosinus:
xn=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
xn1= cos((2*pi*(0:1023)/1024)-Ts);%apliquem un delay d’una mostra
res=xn1-xn;
mul=res.*0.5;
sum=(xn+mul);

Filtre retard fraccionat
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yn=sum;
plot(xn)
hold on
plot(xn1,'g')
hold on
plot(yn,'r')

El resultat és el següent:

Fig 3.4- Resultat algoritme filtre lineal amb α=0.5
Com es pot observar tenim una atenuació d‟amplitud, per tant, s‟haurà de
corregir l‟amplitud a la sortida del filtre. Per fer-ho utilitzem la funció „mean‟, que
ens permet calcular el guany/atenuació entre el senyal d‟entrada i el senyal de
sortida.
guany=mean(abs(sum))/mean(abs(xn))
yn=sum/guany;

Un cop corregida la atenuació es pot comprobar que el filtre retarda
correctament.

Fig 3.5- Resultat algoritme filtre lineal amb α=0.25
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Fig 3.6- Resultat algoritme filtre lineal amb α=0.1

3.2.3 Estructura
Un cop comprovat que l‟algoritme funciona correctament, s‟ha de dissenyar el
filtre utilitzant el blocs de la llibreria Xilinx.

Fig.3.7- Disseny filtre lineal interpolador de retard fraccionat

Com es pot observar a la figura 3.7 els blocs Xilinx segueixen els passos
escrits a l‟algoritme de Matlab. Com estem fent un disseny Simulink amb blocs
de la llibreria Xilinx necessitem el System Generator.
Dins el disseny hi ha un bloc que s‟anomena Retard. Aquest bloc esta format
per una Shared Memory que ens permet passar el retard durant la simulació o

Filtre retard fraccionat
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l‟execució del disseny a la FPGA. Aquesta és la manera com passarem tots els
paràmetres als filtres.

3.2.4 Resultats simulació
En un primer moment vam pensar que per comprovar si el filtre funcionava
correctament podríem fer servir els oscil·loscopis que ens proporciona
Simulink, però un cop havíem simulat amb retards fraccionats vam comprovar
que aquests oscil·loscopis tenen un resolució de Ts per tant no es podia
observar els retards de menys de un Ts.
La segona opció va ser enviar el senyal d‟entrada i sortida al Workspace de
Matlab. Per fer-ho s‟utilitza uns elements de Simulink anomenats “To
Workspace”. Com es pot veure en el disseny, per connectar blocs de la llibreria
Xilinx amb blocs de Simulink es recomanable utilitzar els elements “Gateway
Out”.
Un cop teníem les dues senyals al Matlab i les representàvem amb la funció
“plot” vam tenir el problema que les figures obtingudes de la funció “plot” només
disposaven d‟un cursor, per tan ens era impossible comprovar el retard entre
les dos senyals.
La solució per comprovar si el retard era el desitjat va ser fer un banc de
retards, és a dir, com la llibreria Xilinx ens permet fer retards de múltiples de
Ts, agafar aquests retards com a mostra i comprovar que la nostre senyal de
sortida es retardada el que volem. Aquest mètode no es 100% precís però ens
dona una aproximació de si el filtre ha funcionat correctament, i així comprovarho perfectament amb la FPGA. Dins la figura 3.8 es pot veure el bloc “delay”
que correspon el banc de retards.

Fig 3.8- Banc de retards per comprovar retard fraccionat
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Un cop solucionats el problemes, aquest són els resultats obtinguts en
simulació, usant el filtre lineal de retard fraccionat:
L‟atenuació que apareixia aplicant l‟algoritme no apareix quan simulem.

Fig.3.9- Simulació filtre lineal retard de 0.5 Ts amb f=1 MHz

Fig.3.10- Simulació filtre lineal retard de 0.5 Ts amb f=10 MHz

Com es pot comprovar observant les figures 3.9 i 3.10 el filtre lineal retarda
perfectament, però com ja havia dit abans no funciona bé per altes freqüències.
A la figura 3.10 s‟observa com amb una freqüència de 10 MHz retalla el senyal
de sortida.

Filtre retard fraccionat
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3.3. Filtre FIR de retard fraccionat.
3.3.1 Filtre FIR
Els filtres FIR (Finite Impulse Response) són un tipus de filtres digitals, en que,
com el seu nom indica, si l‟entrada és una senyal impuls, la seva sortida tindrà
un numero finit de termes no nuls. Aquests tipus de filtre són sempre estables
(l‟energia de la seva resposta impulsional està acotada), el que implica que els
pols sempre estaran dins el cercle de radi unitat. A més els filtres FIR sempre
presenten el mateix numero de pols que de zeros.

Fig.3.11- Exemple de diagrama de pols i zeros filtre FIR

3.3.1.1

Expressió matemàtica

Per obtenir la sortida, el filtre FIR, només es basa en les entrades actuals i les
anteriors. La seva expressió en el domini n és:

(3.3)

En l‟expressió anterior N és l‟ordre del filtre, que coincideix amb el numero de
termes no nuls i amb el numero de coeficients del filtre. Els coeficients són el
bK.
La sortida també es pot expressar com la convolució de el senyal d‟entrada
x(n) amb la resposta impulsional h(n):

(3.4)
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Aplicant la transformada Z:

(3.5)

3.3.1.2

Estructura

Fig.3.12- Estructura bàsica d‟un filtre FIR

En la figura anterior els termes h(n) són els coeficients del filtre i les T són el
retards.
Per aconseguir el filtre FIR de retard fraccionat hem usat els coeficients de la
interpolació polinòmica de Lagrange com a coeficients dels filtre FIR.

3.3.2 Interpolació polinòmica de Lagrange.
En un anàlisi numèric, la interpolació polinòmica és un tècnica d‟interpolació
d‟un conjunt de dades, és a dir, donat cert numero de punts obtinguts per
mostreig es pretén trobar un polinomi que passi per tots el punts.
Es disposa de dos mètodes generals d‟interpolació que permeten aproximar
una funció per un polinomi de grau m. Un dels mètodes és la interpolació de
Lagrange, sent l‟altre la interpolació de Hermite [11]. Per aquest projecte s‟ha
fet servir la interpolació de Lagrange. A continuació s‟explicarà el procediment
per aconseguir el coeficients del polinomi de Lagrange.
Donats un conjunt de k+1 punts, (x0,y0),.....,(xk,yk), on tots el punts xj han de ser
diferents, el polinomi interpolador de Lagrange és la combinació lineal:

Filtre retard fraccionat
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(3.6)
de bases polinòmiques de Lagrange.

(3.7)
Un dels problemes que ens hem trobat amb el polinomi de Lagrange, és que
en les situacions amb una grau molt elevat del polinomi, s‟obté un polinomi de
coeficients molt grans, cosa que resulta molt poc pràctica. És per aquest motiu,
que els filtres FIR de retard fraccionat, que es veuran a continuació tenen 6
coeficients..

3.3.3 Algoritme Matlab
Abans de començar a dissenyar el filtre FIR amb la interpolació de Lagrange,
es necessitava escriure l‟algoritme per calcular els coeficients.
N=6;
delay=0.5;
n = 0:N;
h = ones(1,N+1);
for k = 0:N
index = find(n ~= k);
h(index) = h(index) * (delay-k)./ (n(index)-k);
end
coeficients=h(index);

on N és el l‟ordre del polinomi i delay el retard fraccionat que volem introduir al
disseny. Un punt important del filtre FIR de retard fraccionat és que el retard
s‟introdueix a partir dels coeficients de Lagrange, això pot arribar a ser un
inconvenient alhora d‟implementar un algoritme adaptatiu ja que cada vegada
que es vol variar el retard s‟ha de recalcular el polinomi de Lagrange i
recarregar els coeficients.
Un cop calculats els coeficients del polinomi, vam escriure l‟algoritme de Matlab
per comprovar si el filtre FIR de retard fraccionat funcionava bé amb els
coeficients de Lagrange. Basant-nos l‟estructura de la figura 3.11, aquest és
l‟algoritme resultant.
Tx=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
coef1=Tx*c(1);

24

Correcció d‟Anomalies en Transmissors amb Alimentació Dinamica: Implementació en una FPGA

delay1=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-1);
coef2= delay1*c(2);
delay2=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-2);
coef3= delay2*c(3);
delay3=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-3);
coef4= delay3*c(4);
delay4=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-4);
coef5= delay4*c(5);
delay5=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-5);
coef6= delay5*c(6);
sum1 =coef1+ coef2;
sum2= sum1+coef3;
sum3=sum2+coef4;
sum4=sum3+coef5;
sum5=sum4+coef6;
outfir=sum5;

Com es pot veure a l‟algoritme, en cap moment es passa el retard, ja que d‟això
ja se‟n encarrega el d‟interpolació de Lagrange
Els resultants són els següents:

Fig 3.13- Resultat algoritme filtre FIR amb α=0.5
Com es pot observar, l‟algoritme funciona perfectament i no introdueix un
atenuació a la sortida, com passava amb el l‟algoritme de filtre lineal.

3.3.4 Estructura
Aquest és el disseny en blocs del filtre FIR.

Filtre retard fraccionat
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Fig.3.14- Filtre FIR

Com es pot observar a la figura anterior, per comprovar el delay utilitzem el
mateix mètode que amb el filtre lineal, és a dir, enviem les senyals d‟entrada i
sortida al workspace de Matlab i comparem les senyals Tx i Rx amb les senyals
rebudes del banc de filtres.
Dins el bloc DF FIR (anomenat Direct Form FIR) trobem el disseny, amb blocs
Xilinx, de l‟estructura de la figura 3.12.

Fig.3.15-Estructura bàsica d‟un filtre FIR.
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Fig.3.16- Bloc coef de l‟estructura filtre FIR.

Com es pot observar a la figura 3.16, els coeficients de la interpolació de
Lagrange els passem a través de Shared Memories. Com ja s‟ha comentat
aquest blocs ens permeten modificar algun paràmetre durant l‟execució del
disseny.
Com es pot veure a la figura 3.15 , es passa cada un dels coeficients per una
Shared diferent. Vam intentar reduir el nombre de Shareds Memories, fent que
cada memòria ens retornes més d‟un coeficient i separant-los amb un Bit
Basher, però ens vam trobar el problema, que les Shareds Memories a la seva
sortida, només suporten tires de fins a 41 bits, per tant, com els coeficients
estan representats amb 14 bits, necessitem 3 Shareds Memories que ens
passessin 2 coeficients cada una. Vam arribar a la conclusió que l‟ús de 6
Shareds Memories no era un problema i vam seguir amb aquest disseny.

3.3.5 Resultats simulació
Per veure els resultats en simulació utilitzarem senyals 16-QAM i OFDM, per
poder comprovar el comportament de filtre FIR de retard fraccionat.
Començarem amb una senyal 16-QAM, amb 16 mostres per símbol, un factor
de roll-off de 0.25 i ho representarem a una freqüència intermitja de 10 MHz.
L‟ample de banda del senyal és de 3.12 MHz.

Filtre retard fraccionat
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Fig.3.17- Simulació filtre FIR senyal 16-QAM
Com s‟observa a la figura un cop executem les Shareds Memories Memories i li
passem els coeficients al filtre, s‟amplifica el senyal, per tant hem de corregir
l‟amplitud de sortida. Per fer-ho afegim la següent estructura el filtre FIR.

Fig.3.18- Estructura filtre FIR + corrector d‟amplificació
El corrector d‟amplitud funciona de la manera següent.
1) Apliquem els coeficients el filtre
2) Capturem el senyal d‟entrada i sortida amb les Shareds Memories, in
Matlab i out Matlab respectivament.
3) Utilitzant la funció sincronitzar per calcular l‟amplificació/atenuació entre
l‟entrada i la sortida.
4) Introduïm l‟amplificació/atenuació amb la Shared Memory anomenada
amplificació.
5) Multipliquem el senyal de sortida per aquest guany i ja tenim la
amplificació corregida.
Un cop aplicat el corrector d‟amplitud el resultat és el següent:
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Fig.3.19- Simulació filtre FIR + corrector d‟amplitud
Com s‟observa a les imatges, el problema de l‟amplitud s‟ha resolt ja que hem
passat de tenir un guany de 1.5 (figura 3.17) a tenir un guany de 0.068 (figura
3.19)
Però ens trobem amb un altre inconvenient, i és que el senyal de sortida no
segueix la forma d‟ona del senyal d‟entrada. Això es deu a què, com totes les
figures exposades anteriorment, el senyal 16-QAM s‟ha representat amb la
funció „plot‟ de Matlab. El problema d‟aquesta funció és que no té suficient
resolució per representar retards de menys d‟una mostra. Fins aquest punt no
havíem trobat aquest problema, ja que tots els „plots‟ havien sigut de senyals,
que sempre tenen la mateixa forma d‟ona, com ara un cosinus. Per solucionar
aquest problema, el que hem de fer és donar més punts a el senyal, és a dir,
donar més resolució alhora de representar. Per fer-ho utilitzarem la funció de
Matlab „interp‟ que ens permet donar més punts als senyals.
El resultat d‟aplicar aquesta funció és el següent:

Fig. 3.20- Simulació filtre FIR amb retard de 0.5 Ts

Filtre retard fraccionat
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Com es veu a la figura, el problema de l‟amplificació a quedat resolt i el senyal
de sortida segueix perfectament la forma d‟ona de el senyal d‟entrada.
A continuació es mostrarà la simulació amb un senyal OFDM:

Fig.3.21- Senyal OFDM filtrada amb el filtre FIR

Fig.3.22- Simulació filtre FIR amb retard 0.5 Ts
El senyal de sortida segueix perfectament al senyal d‟entrada i el guany és de
0.07.

3.3.6 Resultats experimentals
A continuació mostraré les captures d‟oscil·loscopi, on es pot veure, amb més
precisió el retard del senyal d‟entrada i sortida.
Per transferir el disseny a la FPGA es fa mitjançant connexió USB. Per poder
visualitzar els resultats s‟ha d‟afegir el disseny del PC,dos blocs anomenats
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DAC1 i DAC2, que són els conversos digital/analògic que hi ha a les sortides
de la FPGA.
Aquests són els resultats d‟una 16-QAM a 1 MHz.

Fig.3.23- Filtre FIR retard 0.5 Ts senyal 16 QAM
Com s‟observa a la figura el retard és de 0.5 Ts, Δx=12.5 ns, ja que estem
treballant amb un Ts de 25 nanosegons (fs=40 MHz).
El problema que tenim és que el senyal està distorsionat i no podem observar
amb claredat el retard. Això es deu a què els DACs interpolen i afegeixen àlies
propis del procés de conversió digital a analògic, cosa que fa que el veiem
distorsionada.
Per solucionar aquest problema hem afegit un filtre entre la sortida de la FPGA
i l‟oscil·loscopi. Aquest filtre pas baix, té una freqüència de tall de 15 MHz i
hauria de ser suficient per millorar la nostre senyals a la sortida dels DACs, ja
que nosaltres estem treballant a una freqüència intermitja de 10 MHz. Els
resultats després de aplicar el filtre pas baix són els següents.

Filtre retard fraccionat
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Fig.3.24- Filtre FIR senyal 16-QAM
Com es pot veure a la figura el senyal no està distorsionat. Per el retard
fraccionat necessitem un imatge amb més resolució.

Fig.3.25- Filtre FIR retard 0.5 Ts senyal 16-QAM
Com s‟observa a la figura, el senyal després d‟aplicar el filtre pas baix a la
sortida dels DACS a millorat i ara es pot observar millor el retard. Utilitzant els
cursors es veu que el retard és de 11 ns. Saben que estem treballant amb un
Ts de 25 ns, 11 ns és un retard de 0.46 Ts. Aquest desajust del retard, podria
ser perquè els filtres pas baix que estem utilitzant no siguin exactament iguals.
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Un altre motiu pel qual podria estar desajustat el retard, pot ser que el cables
utilitzats per connectar la FPGA i l‟oscil·loscopi no tinguin la mateixa longitud.
A continuació es mostraran algunes captures amb senyals OFDM. Les captures
OFM s‟han fet directament utilitzant el filtre pas baix.

Fig.3.26- Filtre FIR retard 0.5 Ts senyal OFDM
Com es veu a la figura, no es pot observar el retard entre les dues senyals, per
tant, hem fet una captura amb un retard fraccionat més gran per observar si el
filtre funciona correctament. El retard de la següent figura és de 2.5 Ts, és a dir,
62.5 ns.

Filtre retard fraccionat
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Fig.3.27- Filtre FIR retard 2.5 Ts senyal OFDM

3.4. Filtre Farrow de retard fraccionat.
3.4.1 Teoria
El filtre Farrow de retard fraccionat és l‟últim filtre analitzat en aquest TFC. És el
filtre que suporta un rang de freqüències més ampli i és el més senzill d‟utilitzar.
A més aquest tipus de filtre seria el més senzill alhora de realitzar un algoritme
adaptatiu, ja que com es veure a continuació, només cal canviar un paràmetre
per modificar el retard.
L‟estructura d‟un filtre Farrow és la següent:

34

Correcció d‟Anomalies en Transmissors amb Alimentació Dinamica: Implementació en una FPGA

Fig.3.28- Estructura Farrow
Com s‟observa a la figura l‟estructura Farrow consta de dos parts, una part que
consta d‟un conjunt de filtres FIR, i una segona part amb sumadors i
multiplicadors, on s‟introdueix el retard fraccionat a el senyal.
Cada un dels filtres FIRs de l‟estructura Farrow té coeficients diferents, és a dir,
cada un dels filtres és diferent.
Els coeficients, de cada un d‟aquest filtres, provenen de la inversa de la matriu
de Vandermonde.
La matriu de Vandermonde és, en àlgebra lineal, una matriu que presenta una
progressió geomètrica a cada una de les seves files. Els índex de la matriu de
dimensions nxn estan descrits per:

(3.8)

per a cada un dels índex i i j variant de 1 a n, el que fa que la matriu resultant
sigui la següent:

(3.9)
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Les matrius que utilitzarem seran les de grau 2 i grau 4, i en veurem com
afecten a l‟estructura Farrow i el senyal de sortida.. Per cada grau de la matriu
augmentat, significa afegir un filtre FIR a l‟estructura Farrow.
Les matrius que generen els coeficients, com hem dit abans, són les inverses
de les matrius de Vandermonde, en el nostre cas de grau 2 i 4, i són les
següents.
Matriu

Vandermonde

grau

2:

 inversa 

1) Matriu Vandermonde grau 4:

 Inversa 

Els coeficients del filtres s‟assignarien per files i seguint l‟ordre següent.

Fig.3.29- Ordre dels filtres FIR.

Per exemple en el cas de la matriu de grau 4, el filtre E0 tindria coeficients :
1,0,0,0, i el filtre E1 tindria coeficients: -1.83, 3 , -1.5,0.33 i així respectivament.

3.4.2 Algoritme Matlab
Per comprovar que l‟estructura Farrow funciona com a filtre de retard
fraccionat, ho provarem primer amb l‟algoritme. El senyal a retardar serà un
cosinus.
L‟algoritme per a l‟estructura Farrow de grau 2 és la següent:
Tx=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
coef1=Tx*(-1);
del1=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-1);
coef2= del1*1;
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fir1= coef1+coef2;
Tx=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
coef1b=Tx*(1);
fir2= coef1b+coef1b;
mul=0.5* fir1;
sum1= mul+ fir2;

I el resultat és el següent:

Fig.3.30- Resultat algoritme filtre Farrow grau 2 amb α=0.5
Com s‟observa a la figura, el filtre Farrow de grau 2 retarda perfectament el
senyal, tot i que també introdueix un atenuació al senyal de sortida. A
continuació programarem el filtre Farrow de grau 4.
Tx=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
coef1=Tx*(-0.1667);
del1=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-1);
coef2= del1*0.5;
del2=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-2);
coef3= del2*(-0.5);
del3=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-3);
coef4= del3*0.1667;
sum0= coef1+coef2;
sum01=sum0+coef3;
sum02=sum01+coef4;
fir3=sum02;
Tx=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
coef11=Tx*1;
del1=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-1);
coef22= del1*(-2.5);
del2=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-2);
coef33= del2*2;
del3=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-3);
coef44= del3*(-0.5);
sum1= coef11+coef22;
sum11=sum1+coef33;
sum12=sum11+coef44;
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fir2=sum12;
Tx=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
coef111=Tx*(-1.833);
del1=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-1);
coef222= del1*3;
del2=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-2);
coef333= del2*(-1.5);
del3=cos((2*pi*(0:1023)/1024)-3);
coef444= del3*0.333;
sum2= coef111+coef222;
sum21=sum2+coef333;
sum22=sum21+coef444;
fir1=sum22;
Tx=cos(2*pi*(0:1023)/1024);
coef1111=Tx*1;
fir0=coef1111;
mul1=0.5* fir3;
sum1= mul1+ fir2;
mul2=0.5* sum1;
sum2= mul2+fir1;
mul3=0.5*sum2;
sum3=mul3+ fir0;

I el resultat és el següent:

Fig.3.31- Resultat algoritme filtre Farrow grau 4 amb α=0.5
Com es pot veure a la figura 3.31, el filtre Farrow de grau 4 retarda
perfectament el senyal i a més no introdueix l‟atenuació que introduïa el de
grau 2.

3.4.3 Estructura
Aquesta és l‟estructura Farrow de grau 4, dissenyada amb blocs de la llibreria
Xilinx:
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Fig. 3.32-Estructura Farrow grau 4.
Cada un dels filtres FIR de l‟estructura Farrow té l‟estructura del filtre FIR de
retard fraccionat, amb la diferencia que els coeficients no són extrets del
polinomi de Lagrange, sinó de la matriu de Vandermonde.
Per cada grau que es vol afegir a l‟estructura Farrow s‟ha d‟afegir una filtre FIR.

3.4.4 Resultats simulació

Filtre retard fraccionat
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Per veure els resultats en simulació utilitzarem senyals 16-QAM i OFDM, per
poder comprovar el comportament de filtre FIR de retard fraccionat.
Començarem amb l‟estructura Farrow de grau 4, amb una senyal 16-QAM, amb
16 mostres per símbol, un factor de roll-off de 0.25 i ho representarem a una
freqüència intermitja de 10 MHz. L‟ample de banda del senyal és de 3.12 MHz.

Fig.3.33- Senyal 16-QAM filtre Farrow grau 4

Fig.3.34- Simulació filtre Farrow grau 4 amb retard 0.25 Ts
Com es pot veure a les dues figures anteriors el senyal de sortida té el
mateixos problemes que teníem a la sortida de filtre FIR de retard fraccionat, el
senyal està amplificat, i no segueix bé el senyal. Per solucionar-ho aplicarem
els mètodes explicats al punt 3.3.5. Els resultats són els següents:
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Fig.3.35- Simulació filtre Farrow grau 4 amb retard 0.25 Ts

Com es pot observar el filtre Farrow de grau 4 funciona perfectament, ja que
l‟amplificació és gairebé nul·la, segueix perfectament el senyal i a més es retard
fraccionat el fa perfectament.
A continuació anem a provar el filtre Farrow de grau 2 per demostrar que no
funciona tan bé com el de grau 4.

Fig.3.36- Simulació filtre Farrow grau 2 amb retard 0.25 Ts
Com es pot veure a la figura al baixar dos graus, el filtre Farrow ja no funciona
tan bé, ja que no segueix tan bé el senyal d‟entrada.
A continuació anem a provar el filtre Farrow de grau 4 amb una senyal OFDM:

Filtre retard fraccionat
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Fig.3.37- Senyal OFDM filtrada amb Farrow grau 4

Fig.3.38- Simulació filtre Farrow grau 4 amb retard 0.25 Ts
Com es pot comprovar, el filtre té el mateix comportament amb el senyal
OFDM, que el que tenia amb el senyal 16-QAM.

3.4.5 Resultats experimentals
Com ja s‟ha explicat en el punt 3.3.6, els DACs, que hi ha a la sortida de la
FPGA, introdueixen alias del senyal. Per eliminar aquesta distorsió fem servir
un filtre pas baix de freqüència de tall 15 MHz. Totes les imatges que es
mostraran a continuació s‟han obtingut amb el filtre pas baix.
La primera imatge serà una senyal 16-QAM filtrada amb el filtre Farrow de grau
2.
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Fig.3.39- Filtre Farrow grau 2 amb retard 0.5 Ts

Com ja havíem vist en els resultats de simulació, el retard que introdueix el filtre
de grau 2 és el desitjat, 0.5 Ts, però no segueix el senyal d‟entrada.
A continuació veurem imatges de el senyal 16-QAM filtrada amb el filtre Farrow
de grau 4.

Fig.3.40- Senyal 16-QAM filtre Farrow

Filtre retard fraccionat
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A la figura s‟observa el senyal 16-QAM, i com el senyal de sortida segueix
perfectament la forma d‟ona. Per poder veure el retard necessitem tenir més
detall del senyal.

Fig.3.41- Filtre Farrow grau 4 amb retard 0.5 Ts

En aquesta figura es pot observar com el delay és de 25 ns (0.5 Ts). La
freqüència de mostreig és de 20 MHz, és a dir, el Ts és de 50 ns.
Aquest canvi de fs és perquè a una freqüència de 40 MHz, no podíem generar
el bloc que ens permet executar el disseny amb la FPGA.
A continuació les imatges són del senyal OFDM filtrada amb el filtre Farrow de
grau 4. La freqüència de mostreig torna a ser 40 MHz, ja que el bloc que ens
permet executar el disseny necessita, que la freqüència sigui de 20 MHz per
generar el bloc, però un cop generat, podem modificar la freqüència un altre
cop.
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Fig.3.42- Senyal OFDM filtre Farrow

Com es pot observar a la figura el senyal OFDM no es deforma després
d‟haver passat pel filtre Farrow.
A continuació una imatge amb més resolució per poder veure el retard
fraccionat. La freqüència torna a ser de 40 MHz, per tant el Ts=25 ns
.

Fig.3.43- Senyal OFDM filtre Farrow retard 0,5 Ts

Filtre retard fraccionat

45

3.5. Conclusions
A la vista dels resultats obtinguts i presentats al llarg del treball, podem
concloure amb una comparació entre els tres tipus de filtre dissenyats: lineal,
FIR amb coeficients de Lagrange i Farrow.
1) Filtre lineal de retard fraccionat: Dels tres filtres és el més senzill de
dissenyar. Per a sistemes on s‟utilitzen freqüències baixes es perfecte, ja
que segueix perfectament les senyals de sortida i no introdueix
amplificacions, però no és útil per a freqüències altes ja que distorsiona
el senyal.
2) Filtre FIR amb coeficients de la interpolació de retard fraccionat: El
seu disseny es relativament senzill ja que només consta d‟un filtre FIR
de 6 coeficients. Funciona perfectament per a freqüències altes i baixes.
Les desavantatges d‟aquest filtre són que introdueix una amplificació a la
sortida i es necessita un corrector d‟amplitud. A més cada vegada que
es vol modificar el retard fraccionat, s‟han de carregar tots els coeficients
de la interpolació de Lagrange, cosa que el poc eficient.
3) Filtre Farrow de retard fraccionat: El seu disseny és el més complicat
dels tres, ja que consta de 4 filtres FIR i una estructura de sumadors i
multiplicadors. Funciona perfectament per a freqüències altes i baixes.
Té l‟avantatge que només modificant un paràmetre del disseny és pot
canviar el retard fraccionat. Com a inconvenient, igual que el FIR amb
coeficients amb la interpolació de Lagrange, introdueix un guany a la
sortida que s‟ha de corregir.
Després de realitzar el treball fi de carrera i d‟analitzar els tres filtres, el Filtre
Farrow de retard fraccionat és el que resulta més senzill per realitzar un
algoritme adaptatiu de correcció de retards, ja que una vegada fixada
l‟estructura de filtres, només cal canviar un paràmetre per obtenir retards
fraccionaris diferents.

3.5.1 Estudi d’ambientalització
Aquest treball final de carrera no suposa cap impacte perjudicial pel medi
ambient.
En tot cas, el beneficia ja que, la implementació del filtre de retard fraccionat en
un amplificador de potència, ajuda a fer més eficients les estacions base o
repetidors de telecomunicacions, cosa que redueix el consum elèctric.

46

Correcció d‟Anomalies en Transmissors amb Alimentació Dinamica: Implementació en una FPGA

Bibliografia
[1] Reyes,C., “ Desenvolupament en una FPGA d‟un transmissor basat en una
arquitectura LINC: Linear amplification with non lineal components”
[2] Gilabert, P. “Trade off between linearity and efficiency”, Cap. 2 en Multi lookup table digital predistortion for RF power amplifier linearization.
[3] Bertran Alberti, E. “Diseño de filtros digitales”, Cap.10 en Procesado digital
de señales II, Edicions UPC, Barcelona, 467-550, 2006.
[4] Johansson H., Gustafsson O., Johansson, K. i Wanhammar L., “Adjustable
Fractional-Delay FIR Filters Using the Farrow Structure and Multirate
Techniques”
[5] Julius O. Smith III, “Interpolated Delay Lines, Ideal Bandlimited
Interpolation, and Fractional Delay Filter Design”
[6] Harris.F, ”Performance and design of Farrow filter used for arbitrary
resampling”
[7] Välimäki,V. i Laakso,T.I, “Principles of fractional delay filters”
[8] Zoraya, A. i Bertran Alberti, E.”Análisis de las principales técnicas de
linealización de amplificadores de potencia en RF”.
[9] Cabria L., Cabral P.M., García J.A i Pedro J.C., “Predistorsión Digital
Selectiva en Transmisores Polares”.
[10] Jeong J., Kimball D.F., Kwak M., Hsia, C., Draxler P. i Asbeck P.M.,”
Wideband Envelope Tracking Power Amplifier with Reduced Bandwidth Power
Supply Waveform”.
[11] Doubova A. i Guillén González F. “Interpolación polinómica”, Cap.1 en Un
curso de cálculo numérico: Interpolación, Aproximación, Integración y
Resolución de Equaciones diferenciales, Universidad de Sevilla secretariado de
publicaciones, Sevilla, 1-47, 2007.

Annex

47

Annex
Ajuda funció MEAN:
MEAN Average or mean value.
For vectors, MEAN(X) is the mean value of the elements in X. For
matrices, MEAN(X) is a row vector containing the mean value of
each column. For N-D arrays, MEAN(X) is the mean value of the
elements along the first non-singleton dimension of X.
MEAN(X,DIM) takes the mean along the dimension DIM of X.
Example: If X = [0 1 2 3 4 5]
then mean(X,1) is [1.5 2.5 3.5] and mean(X,2) is [1 4]

Ajuda funció INTERP:
INTERP Resample data at a higher rate using lowpass interpolation.
Y = INTERP(X,R) resamples the sequence in vector X at R times
the original sample rate. The resulting resampled vector Y is
R times longer, LENGTH(Y) = R*LENGTH(X).
A symmetric filter, B, allows the original data to pass through
unchanged and interpolates between so that the mean square error
between them and their ideal values is minimized.
Y = INTERP(X,R,L,CUTOFF) allows specification of arguments
L and CUTOFF which otherwise default to 4 and .5 respectively.
2*L is the number of original sample values used to perform the
interpolation. Ideally L should be less than or equal to 10.
The length of B is 2*L*R+1. The signal is assumed to be band
limited with cutoff frequency 0 < CUTOFF <= 1.0.
[Y,B] = INTERP(X,R,L,CUTOFF) returns the coefficients of the
interpolation filter B.

Funció Sincronitzar:
function
[Rx_sync_I,Rx_sync_Q,GuanyI,GuanyQ,Delay_I,Delay_Q]=Sincronitzar(Tx_I,
Tx_Q,Rx_I,Rx_Q)
%%%%%%%%%%% Sincronisme %%%%%%%%%%%%
L=length(Tx_I);
%%% Component I
GuanyI=mean(abs(Rx_I))/mean(abs(Tx_I));
Rx_N_I=Rx_I;
Tx_N_I=GuanyI*Tx_I;
COR_I=xcorr((Tx_N_I),(Rx_N_I));
%figure; plot(COR_I,'g')
[Valor,D_I] = max(COR_I);
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Delay_I=L-D_I;
if Delay_I<0
Rx_sync_I=[Rx_N_I(L+Delay_I+1:end) Rx_N_I(1:L+Delay_I)];
elseif Delay_I>=0
Rx_sync_I=[Rx_N_I(Delay_I+1:end) Rx_N_I(1:Delay_I)];
end
%plot(Tx_N_I,'b'); hold on; plot(Rx_N_I,'r');plot(Rx_sync_I,'g');
%%% Component Q
GuanyQ=mean(abs(Rx_Q))/mean(abs(Tx_Q));
Rx_N_Q=Rx_Q;
Tx_N_Q=GuanyQ*Tx_Q;
COR_Q=xcorr((Tx_N_Q),(Rx_N_Q));
%figure; plot(COR_Q,'g')
[Valor,D_Q] = max(COR_Q);
Delay_Q=L-D_Q;
if Delay_Q<0
Rx_sync_Q=[Rx_N_Q(L+Delay_Q+1:end) Rx_N_Q(1:L+Delay_Q)];
elseif Delay_Q>=0
Rx_sync_Q=[Rx_N_Q(Delay_Q+1:end) Rx_N_Q(1:Delay_Q)];
end
%figure; plot(Tx_N_Q,'b'); hold on;
plot(Rx_N_Q,'r');plot(Rx_sync_Q,'g');
end

