tecnologia

El transmissor sostenible
Del conjunt de dispositius dels subsistemes de comunicacions que configuren un transmissor, l’amplificador de potència (AP) de radiofreqüència
(RF) és el que consumeix més energia. Per intentar reduir al màxim aquest
consum, sense deixar de mantenir una determinada qualitat de servei, s’ha
obert un seguit de línies de recerca en diferents àrees de l’Enginyeria de
Telecomunicació, una de les quals es resumeix a continuació
’increment mitjà anual
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recerca en Enginyeria de Telecomunicació consisteix en intentar reduir al
màxim el consum d’energia d’aquests
subsistemes, tot mantenint una deter-
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minada qualitat de servei.
Dins dels subsistemes que conformen un transmissor, l’amplificador
de potència (AP) de radiofreqüència
(RF) és un dels dispositius que més
consumeix, arribant fins i tot a representar un 70% del consum total del
transmissor. D’altra banda, els actuals
estàndards de comunicacions (UMTS,
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R Figura 1. Diagrama de blocs dels subsistemes d’amplificació i predistorsió.
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l’AP. En llaç tancat és possible dissenyar el DPD de manera que sigui capaç
d’adaptar-se a qualsevol nova situació,
la qual cosa fa més robust tot el conjunt transmissor.

R Figura 2. Estructura d’un DPD basat en un model NARMA i implementat mitjançant LUTs.
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R Figura 3. Diagrama de blocs d’un transmissor LINC.
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R Figura 4a i 4b. Diagrama de blocs: a) transmissor polar (PT) i b) AP amb seguiment d’envoltant (ET).
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