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Abstract 

 

The reduction in transistors channel length and the increase of the frequency at which they 
work has allowed an exponential improvement of the capabilities of integrated circuits. 
However, this increase in performance has also caused circuits to be more prone to aging 
and other external factors that decrease their figures of merit. Nowadays, performance 
fluctuations are controlled using power sensors that require a circuit redesign in order to 
couple them at circuit terminals. 

The aim of this project is to study the possibilities thermal sensors can offer in order to 
replace the performance surveillance with power sensors.  In addition, several 
compensation techniques are discussed and compared. 

Obtained results imply that, despite being able to compensate the loss of performance, 
switching to thermal sensors results in a trade-off between the accuracy of the corrections 
and the non-invasive nature of thermal sensors. 
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Resum 

 

La reducció dels transistors i l’augment de la freqüència a la qual treballen han millorat les 

prestacions dels circuits integrats, però ha provocat  l’augment de potència dissipada i una 

major sensibilitat dels transistors a l’envelliment i altres factors, que provoquen un 

empitjorament progressiu de les seves prestacions. Aquestes pèrdues poden monitoritzar-

se mitjançant l’ús de sensors de tensió als terminals d’entrada i sortida dels diferents blocs 

que formen un circuit (per exemple, un amplificador per monitoritzar l'evolució del guany), 

que requereixen modificar els dissenys dels circuits per permetre’n l’acoblament. 

En aquest projecte s’estudien les possibilitats que ofereixen els sensors de temperatura 

per substituir els sensors de potència per controlar l’envelliment dels circuits i s’exposen 

diferents estratègies que permeten la compensació de la pèrdua de prestacions. 

Els resultats obtinguts mostren que és possible compensar la pèrdua de prestacions 

mitjançant els sensors de temperatura, si bé amb menys precisió que amb sensors de 

potència. De totes maneres, gràcies a la seva naturalesa no invasiva, els sensors de 

temperatura poden presentar avantatges malgrat no ser tant precisos. 

 



 

 4 

Resumen 

 

La reducción de los transistores y el aumento de la frecuencia a la que trabajan ha 

mejorado las prestaciones de los circuitos integrados, pero ha provocado el aumento de 

la potencia disipada y una mayor sensibilidad de los transistores hacia el envejecimiento 

y otros factores, que causan un empeoramiento progresivo de sus prestaciones. Dichas 

pérdidas pueden monitorizarse mediante el uso de sensores de tensión colocados a las 

entradas y salidas de un circuito (un amplificador de potencia, por ejemplo), que requieren 

un rediseño de los circuitos para permitir su acoplamiento a éstos. 

En este proyecto se estudian las posibilidades que ofrecen los sensores térmicos para 

substituir a los sensores de potencia para controlar el envejecimiento y se muestran 

distintas estrategias para compensar su pérdida de prestaciones. 

Los resultados obtenidos muestran que es posible compensar la pérdida de prestaciones 

mediante sensores térmicos, aunque con menor precisión frente los sensores de potencia. 

De todos modos, gracias a su naturaleza no invasiva los sensores de temperatura pueden 

presentar sus ventajas. 
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1 Introducció 

 

La reducció de les mides dels transistors i l’augment de la freqüència de commutació a la 

qual treballen ha permès la millora exponencial en les prestacions dels circuits integrats, 

però ha anat acompanyada de un augment de la potència dissipada en els circuits i una 

major sensibilitat dels transistors a l’envelliment i altres factors externs. Aquests efectes 

provoquen un empitjorament progressiu en la mobilitat dels electrons del canal i l’augment 

de la tensió llindar als seus terminals de porta, fenòmens observables a través de la 

degradació de les figures de mèrit del circuit. 

L’objectiu del present projecte és el disseny de un sistema de mesura automatitzat que 

permeti la caracterització de les figures de mèrit d’un amplificador de potència mitjançant 

les lectures de un sensor de temperatura integrat en el mateix xip i avaluar-ne el seu 

potencial per a compensar i corregir-ne l’envelliment. 

La potència dissipada en forma de temperatura pel transistor durant el seu funcionament 

depèn en última instància del voltatge i intensitat que circulen pel transistor, és per aquest 

motiu que és d’especial interès estudiar les fluctuacions de temperatura provocada per la 

potència dissipada pel transistor ja que aquestes poden aportar informació sobre la 

variació de les seves característiques al llarg del temps. A més a més, les lectures de 

temperatura es basen en l’acoblament tèrmic a través del substrat del circuit, i, per tant, es 

tracten de lectures no invasives que podrien comportar un avantatge respecte mesures 

més convencionals com ara els sensors de potència, que requereixen estar connectats 

físicament a les entrades i sortides dels circuits. 

El present projecte utilitza un xip anomenat PAAGEANT, desenvolupat dins el projecte  

nacional TOGETHER i parteix dels resultats obtinguts en el Treball de Fi de Grau realitzat 

prèviament per Marçal Olivé, on es van realitzar els primers dissenys del muntatge i 

experiments en els quals es basen els desenvolupaments duts a terme en el projecte. 

El requeriment d’aquest projecte ha estat adaptar els tests utilitzats anteriorment per 

caracteritzar el xip a nous instruments i tècniques de mesura per tal de obtenir corbes 

experimentals que representin d’una manera més fidedigna el comportament del xip 

davant la variació dels diferents paràmetres que el caracteritzen. 

 

1.1 Work plan i diagrama de Gantt 

 

La primera tasca del present projecte ha estat l’estudi dels conceptes teòrics involucrats 

en el projecte, definits principalment en diferents articles científics publicats sobretot per 

personal docent del departament d’electrònica de la ETSETB. 

A continuació, s’ha procedit a l’estudi del TFG de Marçal Olivé, on es defineixen els 

principis de funcionament del xip utilitzat i els seus diferents components, fabricat i integrat 

en una placa anteriorment. És en aquest treball on es verifica que un sensor de 

temperatura pot monitoritzar el guany d’un amplificador emprant el que s’anomenen 

lectures homodines. Aquest treball té per objectiu dissenyar i desenvolupar el setup de 

mesures i interpretació de mesures heterodines, explicades en la secció 2 d’aquest 

document. 
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Entre la documentació del Treball de Fi de Grau estudiat, destaquen sobretot les 

simulacions realitzades amb Cadence Virtuoso que mostren el comportament detallat tant 

del sensor de temperatura com de l’amplificador de potència i els programes informàtics 

d’automatització de mesures basats en MATLAB que serviran de referència per al 

desenvolupament del present projecte. 

Un cop realitzat l’estudi d’aquesta documentació, s’ha prosseguit amb la familiarització del 

muntatge dels instruments del laboratori i de la seva connexió amb els programes de 

mesura. 

Utilitzant els resultats dels experiments realitzats anteriorment a l’inici del present projecte, 

s’han començat a desenvolupar nous programes de mesura que permetran realitzar 

lectures de les diferents components freqüencials de la potència dissipada en forma de 

calor combinant  tècniques de lectura heterodina amb l’addició d’un nou instrument en el 

muntatge de laboratori: el Lockin Amplifier. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt del projecte. 
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2 Background del projecte: revisió de la literatura 

2.1 L’ús de sensors de temperatura per a la caracterització de circuits 

 

La lectura dels canvis de temperatura locals dins dels circuits ja fa temps que s’utilitza en 

l'electrònica de circuits digitals, especialment en microprocessadors. Els sensors de 

temperatura s’integren en circuits digitals d’alta complexitat per determinar les estratègies 

de refredament, la modulació del voltatge d’alimentació, la regulació de la freqüència a la 

qual s’opera i fins i tot per detectar malware si es detecta un volum desproporcionat de 

potència dissipada que no es correspon amb el que hauria de ser [1]. 

L’ús de sensors de temperatura pel control de circuits analògics és, d’altra banda,  una 

proposta més innovadora. L’increment de la temperatura al voltant dels components d’un 

circuit analògic  depèn directament de la potència dissipada, que al seu torn depèn 

principalment de la polarització en contínua del circuit i dels senyals AC que el travessen. 

D’aquesta manera, es pot considerar la temperatura com a una magnitud física que pot 

informar sobre l’estat i l’activitat de un circuit analògic. 

El principal avantatge d’aquest tipus de sensors és que permeten una lectura no invasiva 

del circuit, és a dir, no fa falta adaptar el circuit que es vol mesurar perquè pugui allotjar 

aquest tipus de sensors (com és el cas en l’ús de sensors de potència a les entrades i 

sortides dels circuits a observar), si no que la lectura es realitza mitjançant l’acoblament 

tèrmic a través del substrat que comparteixen tant el circuit observat com el  sensor de 

temperatura. 

Les principals característiques d’aquests sensors són el baix consum per evitar 

l’autoescalfament del propi sensor i la immunitat davant els canvis en la temperatura 

ambient, ja que per poder mesurar la potència dissipada del circuit és necessari poder 

calcular l’escalfament relatiu de la zona que es mesura i no pas l’augment o disminució 

absoluta de la temperatura llegida. Per superar aquesta última dificultat, la majoria 

d’aquests sensors es basen en dissenys diferencials que utilitzen dos sensors: un es situa 

en la zona d’interès i l’altre es situa en una zona allunyada no afectada per l’acoblament 

tèrmic del circuit. D’aquesta manera, es disposa d’una lectura de referència que permet 

llegir les variacions relatives de temperatura degudes a la dissipació de potència. 

 

2.1.1 Estratègies de mesura dels sensors de temperatura en circuits analògics 

 

L’acoblament tèrmic és el principal mecanisme rere el funcionament de les mesures de 

temperatura que es realitzen en el present projecte. Mitjançant l’acoblament tèrmic, és 

possible relacionar la temperatura en un punt de la superfície on es troba situat el sensor 

amb la potència dissipada pel circuit observat. Una de les principals característiques 

d’aquest principi és que actua com un filtre passa-baixos, és a dir, les components 

freqüencials d’aquesta energia dissipada van disminuint en magnitud a mesura que 

augmenta la freqüència. A més a més, com a més distància ens trobem de la font de calor 

més s’atenua la magnitud a llegir, per tant, els dos factors més determinants en la magnitud 

de la resposta del sensor serà la freqüència i la distància a la qual es troba de la font de 

calor. 
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És possible determinar les característiques dels senyals elèctric dins d’un circuit mitjançant 

mesures de temperatura? En aquesta secció s’exposen les diferents propostes per fer-ho. 

La manera en que es configura la entrada del circuit a observar (un amplificador de 

potència en el cas del present projecte) determina de quina manera es podran obtenir les 

figures de mèrit del circuit. 

El circuit a observar del present projecte consisteix en un amplificador de potència lineal 

(PA), que permet tenir una component DC de polarització i una senyal AC a les seves 

entrades. En funció de aquests dos paràmetres, podem definir tres estratègies principals 

de experimentació. 

 

I. Mesures DC: Consisteix en polaritzar el PA únicament en DC, sense aplicar AC a 

la entrada. Degut a la absència de senyals AC dins del circuit, no es pot entregar 

potència a la càrrega i la dissipació de potència en DC augmenta, augmentant així 

també la component DC de la temperatura dissipada. En aquest cas, l’augment de 

la temperatura provat pel funcionament del PA és un observable de quines són les 

tensions i corrents que trobem dins el circuit. 

 

 

Figura 3. Estratègia de les lectures en DC. 

Figura 2. Resposta freqüencial de l'acoblament tèrmic. Figura 2. Resposta freqüencial de l'acoblament tèrmic en un sensor 

situat a 25 μm de l’element que dissipa potència [1]. 
Figura 2. Resposta freqüencial de l'acoblament tèrmic en un sensor 

situat a 25 μm de un transistor MOS de canal W=100μm [1]. 
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II. Mesures homodines: Aquest tipus de lectures van ser les utilitzades en el  TFG 

del qual parteix el present projecte. Consisteixen en no només polaritzar el PA en 

DC, sinó també afegir un to sinusoidal de freqüència fs. D’aquesta manera, la tensió 

i el corrent a l’entrada del circuit són els següents: 

 

𝑣(𝑡) = 𝑉𝐷𝐶 + 𝐴 · cos(2𝜋𝑓𝑠𝑡) 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝐷𝐶 + 𝐵 · cos(2𝜋𝑓𝑠𝑡) 

 

D’aquesta manera, la potència DC dissipada conté informació no només de les 

tensions i corrents de polarització, si no que també conté informació dels senyals 

d’alta freqüencia: 

 

𝑃𝐷𝐶 = 𝑉𝐷𝐶 · 𝐼𝐷𝐶 +
𝐴𝐵

2
 (2.1.1) 

 

 

En aquest cas, però, la potència dissipada no només té components a DC si no 

que també té components freqüencials degut a la senyal AC a la entrada. Si la 

freqüència  fs es troba dins el rang de RF, degut a la resposta freqüencial de 

l’acoblament tèrmic vist en la figura 2, només la component DC de la potència 

dissipada crearà un increment de temperatura detectable. De totes maneres, 

coneixent el valor de la potència dissipada en DC, i sabent que ha d’existir potència 

dissipada en altes freqüències, es poden extreure conclusions del comportament 

circuit observat a altes freqüències. 

 

 

Figura 4. Estratègia de les lectures homodines. 
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III. Mesures heterodines: Les mesures heterodines són les que han suposat la 

novetat principal del present projecte. Consisteixen en polaritzar el PA en DC i 

afegir un senyal sinusoidal RF de dos tons de igual amplitud separats per una 

distància freqüencial coneguda: Δƒ. Les diferències de potencial i el corrent que es 

trobaran dins el circuit són del següent tipus: 

 

𝑣(𝑡) = 𝑉𝐷𝐶 + 𝐴 · (cos(2𝜋𝑓𝑠𝑡) + cos(2𝜋(𝑓𝑠 + ∆𝑓)𝑡))   (2.1.2) 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝐷𝐶 + 𝐵 · (cos(2𝜋𝑓𝑠𝑡) + cos(2𝜋(𝑓𝑠 + ∆𝑓)𝑡))    (2.1.3) 

 

En multiplicar la tensió per el corrent de les equacions anteriors per obtenir la 

potència dissipada, s’observa que es tenen diverses components freqüencials, de 

les quals ens en interessen particularment dos: la component a DC i la component 

a  Δƒ: 

 

𝑃(𝑡) = [𝑉𝐷𝐶𝐼𝐷𝐶 + 𝐴𝐵] + 𝐴𝐵 · 𝑐𝑜𝑠(2𝜋∆𝑓𝑡) + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠𝑑′𝑎𝑙𝑡𝑎𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎   (2.1.4) 

 

Si  Δƒ és suficientment baixa, la potència dissipada a  Δƒ no es veurà tant durament 

afectada pels efectes atenuadors del acoblament tèrmic i podrà ser mesurada. 

L’objectiu de les mesures heterodines és la observació de la potència dissipada a  

Δƒ per extreure’n les figures de mèrit del circuit observat, ja que tot i que Δƒ pot 

tenir un valor baix, com per exemple al voltant de 1 kHz, aquesta conté informació 

del comportament del circuit a rangs de freqüències que poden ser superiors a 1 

GHz. 

 

 

Figura 5. Estratègia de les lectures heterodines. 

 

2.2 2.2 Descripció del xip testejat i els seus components 

 

El xip testejat, PAAGEANT, consisteix principalment en tres PA que són sensats per 

diferents sensors: un d’ells es mesura utilitzant únicament dos sensors de potència (un 

situat a la entrada i un situat a la sortida), un altre és mesurat per un sensor de temperatura 

i el darrer es mesura tant amb un sensor de temperatura com amb un sensor de potència. 



 

 16 

Estructuralment, aquests components estan repartits en tres tipus de blocs: bloc PA, que 

consisteix en un únic amplificador de potència, bloc PSENSOR, que conté els dos sensors 

de potència necessaris per mesurar un PA i bloc TSENSOR, que conté els dos sensors 

de temperatura del xip. 

 

 

Figura 6. Layout del xip PAAGEANT. 

 

 

 

Figura 8. Estructura interna del xip. 

 

 

 

 

En aquest projecte, es mesurarà el PA que és mesurat tant com pel sensor de potència 

com el sensor de temperatura, tot i que en el present projecte només es realitzaran lectures 

amb el sensor de temperatura. Es poden trobar descripcions més exhaustives de la 

estructura del xip en la documentació referenciada en la bibliografia d’aquest projecte. 

Figura 7. Esquema de lectura de 

l’escalfament del PA. 
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2.2.1 Amplificador de potència 

 

L’amplificador de potència és el circuit a observar en el present projecte i està implementat 

mitjançant tecnologia CMOS de 350 nm. La tipologia del PA és relativament senzilla i 

consisteix en una sola etapa formada per un únic transistor en configuració common-

source creant així un amplificador de classe A. La polarització DC es realitza mitjançant 

un altre transistor de la mateixa tecnologia configurat en mirall de corrent. La etapa LC a 

la sortida del amplificador es troba fora del xip i sobre la placa per qüestions d’espai. 

L’amplificador s’alimenta amb 3,3 V i té un guany nominal de 8,2 dB, trobant-se el punt de 

compressió 1 dB al voltant dels 7 dBm. 

 

 

Figura 9. Estructura del PA. 

 

𝐀𝐯 = 𝐠𝐦 × (𝐋𝐑𝐅𝐬|| (
1

𝐂𝐃𝐂𝐬
+ 𝐑𝐋)) (2.2.1)    

 

𝐠𝐦 = 𝐤′ × (
𝐖

𝐋
) × (𝐕𝐆𝐒 − 𝐕𝐭) (2.2.1) 

 

𝐠𝐦 = √2𝐤′ (
𝐖

𝐋
) 𝐈𝐃𝐃𝐂



(2.2

.3) 

 

Com és el cas en els amplificadors lineals, el guany està determinat per la 

transconductància gm del transistor d’amplificació. La transconductància d’un amplificador 

es veu afectada principalment per els següents dos paràmetres: 

 

I. Tensió llindar: tenint en compte la equació 2.2.1, es pot observar que la 

transconductància és directament proporcional a la diferència entre la tensió 

contínua de polarització a la porta, VGS, i la tensió llindar del transistor, Vt. Tal i com 

s’ha especificat anteriorment, un dels efectes de l’envelliment dels transistors, 

l’aging, és l’augment progressiu de de la tensió llindar dels transistors. Aquest 
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augment en la tensió llindar podria ser, doncs, compensat mitjançant l’augmen tde 

la tensió de polarització VGS per mantenir el valor de la tensió de overdrive. 

II. Corrent Drenador-Sortidor: Tal i com es pot observar en l’equació 2.2.3, la 

transconductància és també proporcional al corrent que circula entre els terminals 

drenador i sortidor de l’amplificador. Aquest corrent està caracteritzat sobretot per 

la mobilitat dels electrons que es troben en el canal del transistor, un paràmetre 

que disminueix sota els efectes de l’aging. 

 

A partir dels dos punts anteriors, es pot afirmar que l’efecte més visible de l’aging serà la 

progressiva disminució del guany de l’amplificador. 

 

2.2.2 Sensor de Temperatura 

 

El sensor de temperatura utilitzat consisteix en un parell diferencial format per dos 

transistors bipolars. Un dels dos transistors es col·loca a prop de l’amplificador de potència 

i l’altre es situa en un punt allunyat on es consideri que l’acoblament tèrmic provocat per 

la dissipació de potència del PA, la magnitud del qual és inversament proporcional a la 

distància, sigui negligible. D’aquesta manera, la sortida del sensor ens mostra de quina 

manera s’escalfa la zona al voltant del PA.[2] [3] 

 

 

Figura 10. Estructura del sensor de temperatura[4], els transistors Q1 i Q2 són els 

components sensibles a les variacions de la temperatura, essent Q1 el transistor 

col·locat a prop de la font de potència dissipada.. 
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Figura 11. Corba característica del sensor de temperatura. 

 

 

Figura 12. Corbes característiques del sensor diferencial en funció del valor del 

offset[1]. 

 

En la figura 11 es mostra la tensió de sortida del sensor de temperatura, que representa 

la diferència de temperatura entre el transistor Q1 i el transistor Q2 vists en la figura 10. 

Sense entrar en saturació, el parell diferencial és capaç de detectar diferències de 

temperatura dins del rang ΔT. La magnitud de sortida del sensor és la diferència de 

temperatura entre els transistors Q1 i Q2 multiplicada per la seva sensibilitat. 

Degut a la alta sensibilitat del sensor, es necessita un complex sistema de calibratge per 

garantir que el sensor opera permanentment dins de la seva zona lineal. Aquest  sistema 

de calibratge consisteix en la introducció de un corrent de bleed controlat per un valor 

digital de 10 bits (N). El valor del corrent de bleed desequilibra la intensitat de corrent que 

circula pel drenador del transistor Q2 i permet regular l’offset del sensor per tal que s’adapti 

al rang de diferències de temperatura que s’estan mesturant, d’aquesta manera, la 

magnitud del corrent de bleed serà diferent per diferències de temperatures al voltant dels 

5 ºC que per diferències de temperatures de 2,5 ºC. En la figura 11 es mostren diferents 
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corbes de sortida del sensor de temperatura per a diferents valors del corrent de bleed. 

Augmentant o disminuint el valor d’aquest corrent es desplaça sobre l’eix horitzontal de la 

figura 10 la sortida del sensor de temperatura. 

 

El rang de valors de sortida del sensor de temperatura és d’entre 0 V i 3,3 V, l’objectiu del 

corrent de calibratge és que la sortida del sensor oscil·li sempre al voltant dels 1,6 V per 

garantir que el sensor no es troba mai en saturació a mesura que augmenti o disminueixi 

la potència dissipada per l’amplificador de potència i que el pendent de la corba de 

sensibilitat sigui constant. A partir del nombre N que programa el corrent de bleed, podem 

saber al voltant de quin  valor de diferència de temperatura ens trobem i, gràcies a la 

sortida del sensor, acabar de determinar la diferència exacta de temperatura entre els dos 

transistors que configuren el sensor. 

 

D’altra banda, el corrent de Bias que polaritza els transistors del sensor també serveix per 

modificar la sensibilitat d’aquest, disminuint a mesura que augmenta el corrent de 

polarització. 

 

 

Figura 13. Sensitivitat del sensor en funció de Ibias. 
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3 Metodologia dels tests 

Un cop s’ha revisat la documentació i el funcionament dels diferents components d’aquest 

projecte, s’ha iniciat el procés de assajos i tests sobre la placa.    En primer lloc, per 

comprovar el correcte funcionament de la placa, s’han realitzat de manera manual (sense 

necessitat de cap tipus de software) mesures per validar el correcte funcionament dels 

diferents sensors i l’amplificador de potència. Un cop s’han corroborat els resultats 

obtinguts s’han començat a desenvolupar els tests que es duran a terme en el present 

projecte. 

Els tests han estat desenvolupats en Matlab versió 2019b i la connexió als diferents equips 

utilitzats s’ha realitzat mitjançant SCPI a través de GPIB, ethernet i USB per a l’ARDUINO 

utilitzat. 

Els assajos s’han dut a terme íntegrament en el laboratori C4215 del Campus Nord de la 

UPC. 

 

 

Figura 15. Muntatge del laboratori. 

 

 

3.1 Muntatge del laboratori 

 

Els tests han estat realitzats sobre una placa en el centre de la qual s’hi troba el xip utilitzat, 

PAAGEANT. Aquesta placa permet connectar les entrades i sortides del xip amb els 

diferents instruments utilitzats. Concretament, es troben entrades d’alimentació i senyal 

per als tres amplificadors de potència del xip, així com entrades per les corrents i tensions 

de polarització dels sensors de potència i temperatura. D’altra banda, sobre la placa es 

troben els diferents pods que permeten la connexió del ARDUINO amb el sensor de 

temperatura per controlar-ne el corrent de bleed. Pel que fa les sortides, es disposa de 

connectors a les sortides de tots els sensors del xip en forma de connectors BNC. 

 

Figura 13. Placa utilitzada en els 

assajos. 

Figura 14. Placa utilitzada en els 

assajos 
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Figura 16. Esquema de les connexions de la placa. 

 

Les mesures dutes a terme en el present projecte s’han realitzat sobre el PA2, és per això 

que les entrades i sortides dels altres dos PA no s’han utilitzat. Tampoc s’ha utilitzat les 

entrades del sensor de temperatura 1, ja que mesura un PA que no s’ha fet servir. 

Així doncs, finalment el circuit observat és l’amplificador de potència PA2, i és mesurat 

mitjançant el sensor de temperatura TS2. 

Totes les entrades utilitzades es poden configurar a través del software i són les següents: 

• Terminal drenador del PA. 

• Terminal de porta del PA. 

• Alimentació de la placa. 

• Senyal AC de dos tons al terminal de porta del PA. 

• Corrents de polarització del sensor de temperatura. 

• Valor digital del DAC que controla l’offset del sensor de temperatura. 

 

Les sortides de la placa que es mesuren en aquest projecte són les següents: 

• Entrada de la càrrega a la sortida del PA. 

• Sortida del sensor de temperatura. 
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La placa és alimentada amb 3,3 V mitjançant una font de tensió contínua model Keysight 

E3646A, tot i que per motius aliens al projecte ha estat canviada durant els transcurs 

d’aquest per un model de prestacions similars, l’Agilent E3615A. 

El terminal de porta del PA2 es polaritza en DC mitjançant una tensió proporcionada per 

una de les sortides de la font d’alimentació Agilent E3631A. L’altra sortida de les dues que 

té l’Agilent E3631A proporciona la tensió al terminal de drenador del PA2. D’aquesta 

manera, la polarització del PA2 queda vinculada a un únic aparell d’alta precisió. Aquesta 

font de tensió contínua disposa de dos canals: un que arriba a valors de 6V, amb una 

resolució de 0,5 mV, i una sortida que arriba fins a 25 V, amb una resolució de 1,5 mV. 

El senyal  de RF introduït al gate del PA2 es genera mitjançant el generador de senyals 

Agilent E4438C, un generador d’altes prestacions que permetrà generar senyals de més 

de un to per poder realitzar mesures heterodines. Aquest model de generador de funcions 

és capaç de generar senyals desde 250 kHz fins als 6 GHz, amb fins 17 dBm de potència 

a la sortida. La opció de generar senyals amb més d’un to permet utilitzar simultàniament 

fins a 8 tons separats per una freqüència a determinar per l’usuari. 

La potència del senyal de sortida del PA2 és captada pel powermeter Rohde & Schwartz 

NRP, que permet obtenir la potència entregada pel PA a una determinada freqüència. 

El sensor de temperatura és la peça clau del muntatge i la seva polarització és la més 

complexa del circuit. El sensor requereix dues corrents de polarització, ISEN1 i ISEN2, que 

són entregades per el Keysight B2902A, un Source Measure Unit (SMU) amb una 

resolució de sortida de fins a 1 pA/1 uV. 

Per introduir el valor de l’offset del sensor s’utilitza un valor digital de 10 bits (PIO0..9) 

s’envia a través de un ARDUINO. L’Arduino es connecta a la placa mitjançant una sèrie 

de pins situats a la part superior d’aquesta agrupats en diferents Pods. A banda de 

configurar  el valor de l’offset, també és capaç de llegir els valors DC dels sensors de 

temperatura i dels sensors de potència mitjançant els seus converitdors ADC natius, tot i 

que els valors captats per l’Arduino no han estat utilitzats en el present projecte.  

 

La sortida del sensor de temperatura és mesurada per dos aparells. En primer lloc, la 

component DC de la sortida es mesura mitjançant un multímetre del model HP 

E34401A,que mostra el resultat de de fer un promig durant 20 ms de la sortida del sensor 

amb 3 decimals de precisió. 

 

L’altre instrument utilitzat per llegir la sortida del sensor de temperatura ha estat una de les 

peces claus del projecte: el Lockin Amplifier. 

El Lockin Amplifier s’utilitza per detectar i mesurar la fase i magnitud de senyals AC de 

molt baixa amplitud (fins a 1 nV en certs casos) que es troben per sota el nivell del soroll. 

En el cas d’aquest projecte, es fa servir per obtenir la fase i magnitud de les components 

espectrals de la tensió de sortida del sensor de temperatura. El seu principi de 

funcionament es basa en l’ús de la tècnica de detecció sensible a la fase per extreure les 

components de una senyal a una freqüència de referència específica. Les senyals 

provocades pel soroll que es troben a diferents freqüències són ignorades i no afecten la 

mesura. S'aconsegueix filtrant el senyal que es vol mesurar amb una amplada de banda 

molt petita, de forma que el soroll que es mesura és molt baix. 
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En la realització de mesures heterodines, la freqüència de la senyal de referència és igual 

a la separació freqüencial entre els dos tons de la senyal d’entrada, Δƒ, que és el punt on 

es troba la component freqüencial de la dissipació de potència del PA que es vol observar. 

D’aquesta manera, és possible obtenir nítidament els valors de petita amplitud que es 

desitja mesurar. 

El model de Lockin Amplifier utilitzat és el DSP LOCK-in Amplifier Model 7265 de Signal 

Recovery, amb un rang de freqüències de 0,001 Hz fins a 250 kHz i sensibilitat de 2 nV 

fins a 1 V. 

 

 

Figura 17. Lockin Amplifier utilitzat en els assajos. 

 

En utilitzar el Lockin Amplifier, s’han llegit únicament la magnitud, R, i la fase, θ. A nivell 

pràctic, la fase només s’ha utilitzat per comprovar que les lectures s’estan realitzant 

correctament observant-ne la seva estabilitat, però el seu valor no ha estat utilitzat per la 

caracterització del xip degut a que el seu valor varia cada vegada que s’encén o s’apaga 

la senyal a la seva entrada. D’altra banda, per controlar la precisió de les mesures s’han 

utilitzat els paràmetres de sensibilitat i la constant de temps del Lockin Amplifier. Per a 

cada escaló de sensibilitat el valor de sortida que es llegeix mitjançant el software s’ha 

d’aplicar un factor correctiu diferent. D’altra banda, la constant de temps indica que, a l’hora 

de realitzar les lectures que es desitgin, és necessari permetre al Lockin Amplifier 

estabilitzar-se durant un període de temps igual a 5·(constant de temps). Degut a la 

magnitud dels valors llegits pel Lockin Amplifier (nivells al voltant del mV per a potències 

de entrada baixes), s’ha hagut de fer ús de constants de temps relativament altes (entre 5 

i 10 segons en algunes circumstàncies), cosa que ha provocat que els assajos que 

requereixen fer lectures constants del Lockin Amplifier puguin arribar a tenir durades de 

més de 5 hores. 

La senyal de referència que necessita el Lockin Amplifier es genera mitjançant un 

generador de funcions model Agilent 33220A, que permet generar els senyals quadrats 

que el Lockin admet com a referència externa per tot el rang de freqüències que es volen 

observar en el present projecte. 

Per comprovar la coherència de les mesures que s’han anat obtenint, s’ha utilitzat de 

manera puntual un oscil·loscopi model Tektronix TDS220, que durant el transcurs del 

projecte ha estat sempre utilitzat de manera manual, sense interactuar amb el software. 

Amb l’oscil·loscopi, s’ha llegit de manera sistemàtica la sortida del sensor de temperatura, 

per comprovar que està centrat correctament i que no hi ha interferències. Gràcies a 
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aquest aparell es va detectar un acoblament de 50 Hz que perjudicava significativament 

les mesures. 

 

Per poder realitzar les mesures de manera automatitzada des de el software del Matlab, 

ha estat necessari connectar els diversos instruments descrits al PC mitjançant 

principalment GPIB, LAN i USB en el cas de l’Arduino. 

 

Les diferents adreces i mètodes utilitzats per a cada aparell es mostren en la següent taula: 

 

Tipus Model Funció Adreça 

Font Tensió 

DC 

Agilent E3631A Polarització PA. GPIB::3::INSTR 

Font Tensió 

DC 

Keysight 

E3632A 

Alimentació placa. GPIB::4::INSTR 

Multímetre 

DC 

HP E34401A Lectura valor DC 

sensor 

temperatura. 

GPIB::5::INSTR 

SMU Keysight 

B2902A 

Polarització sensor 

de temperatura. 

192:168:137:30 

Powermeter Rhode & 

Schwartz NRP 

Lecura potència de 

sortida PA. 

GPIB::25::INSTR 

Generador 

de tons 

Agilent E4438C Genera les senyals 

multitons. 

192.168.137.24 

Generador 

de tons 

Agilent 33220A Genera la senyal 

de referència del 

Lockin. 

192.168.137.23 

Arduino ARDUINO DUE Configura el valor 

de l’offset del 

sensor de 

temperatura. 

COM3 

Lockin 

Amplifier 

7280 DSP Realitza les 

lectures 

heterodines. 

GPIB::26::INSTR 

Taula 1. Equip del muntatge final. 
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3.2 Software 

 

Durant la realització del present projecte, s’han desenvolupat una sèrie de programes que 

permeten, de manera automatitzada, realitzar lectures experimentals sobre el xip, així com 

emmagatzemar les dades resultants i representar-ne els resultats. Tots els programes 

s’han desenvolupat mitjançant Matlab, utilitzant la versió R2019b instal·lada en el PC del 

laboratori C4-215. 

És necessari recalcar que, en aquesta situació, no es partia de zero, ja que es disposava 

de part del codi utilitzat en projectes anteriors sobre la mateixa placa. Del software realitzat 

anteriorment s’ha aprofitat principalment la connexió amb els instruments de mesura: bona 

part de les connexions amb els instruments de mesura i de polarització del muntatge, així 

com les seves definicions,  ja es trobaven desenvolupades en Matlab abans de l’inici del 

present projecte. De totes maneres, durant el transcurs del projecte s’han afegit 

instruments nous, cosa que ha requerit desenvolupar els programes perquè siguin 

compatibles amb aquests nous instruments, principalment el Lockin Amplifier i el  

generador de senyals de referència. 

Tot i que en l’anterior projecte es van desenvolupar programes que realitzaven funcions 

similars als programes que s’han desenvolupat en el present projecte, s’ha decidit 

començar de nou tots els programes de mesura que es faran servir, degut als nous tipus 

de dades que es necessiten recopilar i per qüestions de comprensió i simplicitat. Tot i això, 

moltes de les comandes utilitzades per llegir un instrument en concret o per modificar els 

paràmetres d’entrada dels assajos s’han pogut reutilitzar en diferents graus de mesura. 

Per obtenir les llistes de comandes de el generador de senyals de referència que s’ha 

incorporat al sistema i per afegir mètodes de funcionament a equips ja incorporats en 

l’anterior projecte, s’ha fet ús del Keysight Command Expert, una interfície que permet 

connectar-se amb els instruments d’unes determinades adreces i visualitzar les comandes 

que es poden utilitzar per a comunicar-se amb ells des de el software. 

L’altra funció utilitzada en el present projecte que va ser desenvolupada en el projecte 

anterior és la funció que centra la sortida del sensor de temperatura mitjançant la 

modificació del valor del DAC que en controla l’offset. Aquesta funció realitza un escombrat 

dels valors del DAC fins que obté el valor que centra la tensió DC de sortida del sensor de 

temperatura al voltant dels 1,6 V, el seu punt de treball. 

Per a tots els programes desenvolupats s’ha procurat mantenir un cert rigor pel què fa la 

eficiència del codi, és a dir, evitant duplicitats i redundàncies per tal d’agilitzar els 

nombrosos i sovint llargs processos de lectura. Per a tots els programes, les lectures 

s’emmagatzemen en matrius amb els diferents paràmetres d’entrada i dades obtingudes i 

es desen en format ‘.txt’ per posteriorment processar-les de la manera que sigui necessari. 

A més a més, s’ha intentat donar versatilitat als programes, permetent realitzar 

experiments amb diferents paràmetres de entrada des de un mateix programa. 
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Els programes es poden agrupar principalment en els següents grups: 

 

• Caracterització del PA: 

Anteriorment ja s’havien realitzat caracteritzacions experimentals per validar els 

dissenys del xip realitzats, però, s’ha considerat necessari que, amb l’objectiu de 

donar solidesa a la resta de assajos realitzats, es desenvolupin nous programes 

de caracterització per comprovar que el comportament del PA segueix sent 

coherent. Els programes realitzats dins d’aquest bloc es detallen a continuació: 

 

a. Corbes característiques: aquest programa realitza un escombrat de la 

tensió a la porta del PA, Vgs i al drenador, VDS i elabora les corbes 

característiques de la corrent que circula pel canal del transistor, ID. 

b. Resposta freqüencial: aquest programa realitza un escombrat de 

freqüència per determinar la resposta freqüencial del PA per a una potència 

d’entrada determinada emmagatzemant la potència de sortida. 

c. Guany: També s’elabora un programa que permet, un cop polaritzat sota 

les condicions nominals, observar el guany del PA en funció de la potència 

d’entrada aplicada realitzant lectures de la potència de sortida. Per a 

realitzar aquestes mesures, la senyal d’entrada es centra als 100 MHz, que 

marcarà d’ara en endavant la freqüència central de totes les mesures. 

Tots els experiments realitzats per comprovar els paràmetres del PA comparteixen 

la característica de ser ràpids, ja que els instruments utilitzats per les lectures són 

de ràpida resposta temporal. 

 

• Caracterització del sensor de temperatura, TSENS: 

De la mateixa manera que en el cas del PA, en el començament del projecte es 

disposaven de resultats experimentals de caracteritzacions anteriors, però també 

s’ha optat per repetir-los i preparar-ne de nous per observar el comportament del 

sensor de temperatura. Per caracteritzar el sensor de temperatura s’han utilitzat 

tant mesures homodines com heterodines. Els programes desenvolupats són els  

següents: 

a. Component DC de la temperatura en funció del DAC i la potència 

d’entrada: mitjançant aquest programa es pot observar l’efecte del offset 

introduït pel valor digital del DAC i com serveix per corregir la posició de la 

resposta del TSENS en aplicar una senyal centrada a la freqüència nominal 

a l’entrada del circuit. 

b. Component AC de la temperatura en funció del DAC: mitjançant el 

Lockin Amplifier es llegeix la resposta AC de la temperatura en variar el 

valor del DAC quan s’aplica un senyal de dos tons separats per 1013 Hz 

centrats a la freqüència nominal amb una potència d’entrada equivalent de 

-5 dBm. 

c. Component AC de la temperatura en funció de Pin: es realitza mitjançant 

el Lockin Amplifier una lectura del valor AC de la temperatura en introduir 
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en el sistema un senyal de dos tons centrats a la freqüència nominal i 

separats per 1013 Hz, del qual se’n va augmentant la potència, adaptant en 

tot moment els paràmetres del Lockin Amplifier per garantir una mesura 

amb suficient precisió per ser estudiada, utilitzant sensibilitats diferents per 

a cada rang de potència d’entrada i realitzant mitjanes dels resultats. 

d. Component AC de la temperatura en funció de la separació entre dos 

tons: es realitzen mesures amb el Lockin Amplifier de la variació en la 

magnitud de la component AC de la sortida del sensor de temperatura i la 

seva dependència amb la freqüència que separa els dos tons de la senyal 

aplicada a la entrada amb una potència equivalent de -5 dBm i centrada a 

la freqüència nominal. 

 

Aquests assajos han pogut trigar més o menys en funció de la constant de temps 

requerida per el Lockin Amplifier per a cada mesura i per la necessitat de cariar 

l’offset del sensor de temperatura per a cada mesura heterodina, augmentant 

significativament el temps de lectura. 

 

• Variabilitat del comportament del PA 

Sèrie de assajos on s’han realitzat lectures de tot un seguit de característiques dels 

elements del xip en variar tant la tensió a la porta del PA com al seu drenador amb 

l’objectiu d’emular l’envelliment del circuit, realitzant un doble sweep d’aquestes 

dues variables mentre es capturen les següents dades: 

• Potència de sortida del PA. 

• Valor DC del TSENS. 

• Valor AC del TSENS en fase i magnitud. 

• Valor del DAC necessàri per ajustar l’offset en funció de les variables 

d’entrada. 

Els valors nominals de la tensió de porta és de 0,89 V i el de la tensió de drenador 

és de 3,3 V. Mitjançant aquestes mesures es vol observar si el sensor de 

temperatura és capaç de “seguir” la potència entregada a la càrrega per a les 

diferents polaritzacions que es configuren. 

Abans de realitzar les lectures, s’ha centrat l’offset del sensor de temperatura per 

a cada combinació de Vgs i VDS, i s’han utilitzat constants de temps relativament 

llargues en el Lockin Amplifier per garantir la fiabilitat de les mesures. Per aquests 

dos motius, l’estudi de la variabilitat del PA ha estat dels assajos de més durada, 

requerint fins a 5 hores per completar-se. 
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4 Resultats experimentals 

 

En aquesta secció es mostren els resultats obtinguts a partir dels programes de mesura 

detallats en la secció anterior i les conclusions que se’n deriven. 

Abans d’iniciar les mesures amb el software desenvolupat, s’ha examinat el consum de la 

placa sota la polarització escollida per a realitzar les diferents mesures. Els resultats 

d’aquest anàlisi es mostren a continuació: 

 

Port Voltatge (V) Corrent (mA) Potència (mW) 

VDD 3,3 V 6 19,8 

VDRAIN PA 3,3 V 21,2 70 

VGATE PA 0,89 2 1,78 

ISEN 1 2,51 2,608·10-3 6,55·10-3 

ISEN 2 2,15 2,693·10-3 5,79·10-3 

Taula 2. Consum del muntatge del laboratori. 

 

4.1 Caracterització i marcs de mesura 

 

Un cop s’ha comprovat la continuïtat del consum entre el projecte anterior i el present, s’ha 
procedit amb la caracterització dels diferents elements que configuren el xip, realitzant 
escombrats dels diferents paràmetres d’entrada que els controlen i observant-ne la 
resposta. 

4.1.1 Caracterització del transistor amplificador 

 

El primer dels components caracteritzat ha estat el transistor que constitueix el PA del 

circuit. Essencialment s’ha realitzat un escombrat de les polaritzacions d’entrada per 

extreure’n les corbes característiques, mostrades as continuació: 

 



      

 

Figura 18. Corrent Id en funció de la tensió de drenador per a diferents tensions 

de porta. 

 

 

Figura 19. Corrent Id en funció de la tensió de porta per a diferents valors de 

tensió de drenador. 

 

A partir de les corbes anteriors es torna a validar el funcionament del PA i es verifica que 

la tensió llindar del transistor és VT=0,6 V. 
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4.1.2 Caracterització del sensor de temperatura 

 

En segon lloc, s’ha realitzat la caracterització del sensor de temperatura, estudiant els 

diferents efectes de l’offset i la potència de entrada sobre el seu comportament. Les 

mesures s’han realitzat polaritzant el PA en les seves condicions nominals sense aplicar 

cap to a la entrada. A continuació, s’ha realitzat un escombrat per a diferents valors del 

valor digital de l’offset que controla el valor del corrent de bleed del sensor de temperatura. 

El resultat es mostra en la següent figura: 

 

 

Figura 20. Tensió de sortida del sensor de temperatura (V) per a diferents valors 

N que controlen el valor del corrent de bleed que configura l’offset del sensor. 

 

Com es pot observar a la figura anterior, el sensor de temperatura té un rang de sortida 

del voltant de 3 V. Tot i això, s’observa com clarament la seva zona lineal és curta, tenint 

en compte que només ens hi trobarem per uns 15 valors del DAC sobre els 1024 possibles. 

Fora de la seva zona lineal, la potència dissipada pel PA ràpidament satura la sortida del 

sensor, és per això que per realitzar mesures del sensor de temperatura resulta fonamental 

centrar-lo abans de tot en la seva zona lineal, en valors al voltant dels 1,6 V, per obtenir 

els millors resultats possibles. En variar el valor del DAC,N, es modifica la intensitat del 

corrent que circula per una de les branques de la estructura diferencial del sensor de 

temperatura, cosa que fa variar la tensió de sortida de sensor. El mecanisme que centra 

la tensió de sortida del sensor de temperatura es basa en fer variar la intensitat d’aquest 

corrent fins que el valor de la sortida es troba en el seu punt de màxima sensibilitat, al 

voltant dels 1,6 V. 
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Si s’introdueix una senyal d’una determinada potència a la entrada del PA, la dissipació de 

potència (i per tant la variació tèrmica) varia i és necessari aplicar l’offset corresponent. En 

la següent figura se’n poden observar els efectes: 

 

 

Figura 21. Valors del DAC que centren la sortida del TSENS per a diferents 

potències de entrada. 

En la figura anterior es mostra la tensió de sortida del sensor de temperatura per a 

potències de entrada corresponents a -15, -10, -5, 0 i 5 dBm de esquerra a dreta. 

D’aquesta s’observa de quina manera s’ha de variar el valor de l’offset que centra el DAC 

per a diferents valors de potència d’entrada, ja que varia el valor de la potència dissipada 

i, per tant, augmenta la diferència de temperatures llegida pel sensor de temperatura. En 

el cas del sensor del present projecte, com més alta sigui la potència de entrada, més 

elevat serà el valor digital que centra la sortida del sensor de temperatura. 

 

A continuació, es torna a les condicions nominals i s’aplica una senyal de dos tons, 

separats per una freqüència Δf  i es mesura, mitjançant el Lockin Amplifier, el valor de la 

tensió de sortida del sensor a Δf mentres es realitza un escombrat de diferents valors de 

l’offset digital. D’aquesta manera, es comprova que el valor del DAC pel qual s’obté el valor 

màxim obtingut d’aquestes lectures es correspon amb el valor del DAC que retorna el punt 

de màxima derivada de la sortida DC del sensor de temperatura en les mateixes condicions. 
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Figura 22. Lectura del Lockin en les mateixes condicions en funció del valor 

digital de l'offset. 

 

Tal i com s’observa en la figura anterior, el Lockin Amplifier només és capaç de realitzar 

lectures adequades quan el sensor de temperatura està centrat, ja que la magnitud que es 

llegeix quan la tensió de sortida DC del sensor de temperatura està en saturació es nul·la. 

D’aquesta manera, queda patent que és necessari polaritzar el sensor de temperatura 

correctament per a poder realitzar mesures heterodines, de la mateixa manera que és 

necessari polaritzar correctament el sensor de potència per a que funcioni adequadament. 

 

Un cop s’ha comprovat la coherència en el funcionament dels diferents components de la 

placa que s’utilitzen, s’ha procedit a dissenyar el marc on es desenvoluparan la resta de 

assajos del projecte. L’objectiu dels següents experiments ha estat trobar els paràmetres 

que permeten realitzar lectures coherents amb el Lockin Amplifier. Concretament, els dos 

paràmetres més importants han estat els següents: 

 

• Freqüència de separació dels tons: Tal i com vist en la secció 2.1.2, el 

component freqüencial de la temperatura que es dissipa és igual a Δf, és a dir, la 

freqüència que separa els dos tons sinusoidals aplicats a la entrada. A partir de les 

propietats de l’acoblament tèrmic, es pot saber abans de realitzar cap mena de test 

que, com més gran sigui la separació freqüencial entre els tons aplicats as la 

entrada, més petita serà la magnitud de temperatura dissipada a Δf. La evolució 

del valor llegit pel Lockin Amplifier en funció de la separació entre els dos tons per 

a una mateixa Pin es mostra en la següent figura: 
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Figura 23. Magnitud llegida pel Lockin Amplifier (mV) en funció de Δf. 

 

• Potència d’entrada: En la caracterització del sensor de temperatura, s’ha observat 

que es disposa d’un rang de valors d’offset suficientment ampli per poder utilitzar 

tot el rang de potències d’entrada sota les quals el PA opera correctament. D’altra 

banda, s’han realitzat una sèrie d’assajos per determinar la resposta a Δf de la 

temperatura dissipada realitzant un escombrat de la Pin i enregistrant les 

corresponents lectures del Lockin Amplifier. Per fer-ho, s’ha polaritzat el PA amb 

els seus valors nominals (Vg = 0,89 V, Vdrain = 3,3 V), i s’ha aplicat una senyal de 

dos tons separats per Δf=1013 Hz centrats a 100 MHz i s’ha anat augmentat el 

valor de la potència de entrada per observar principalment la informació que les 

lectures realitzades pel Lockin Amplifier a Δf ens poden donar sobre la potència 

lliurada a la càrrega. 
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El resultat obtingut es mostra a continuació: 

 

 

Figura 24. Evolució de la magnitud llegida pel Lockin (mV) en funció de Pin (dBm) 

per a diferents valors de Δf i valor de la potència entregada a la càrrega. 

 

A partir dels resultats obtinguts, es determina que la resposta freqüencial de la 

temperatura dissipada per la seva linealitat lleugerament abans que el guany del 

circuit, podent garantir mesures lineals fins aproximadament els 0 dBm de Pin. En 

la figura anterior també s’observa el compromís que el valor de Δf provoca entre la 

magnitud i el rang de Pin útil: una Δf més petita permet lectures de més magnitud 

però redueix lleugerament el rang de potències de entrada utilitzables. 

 

Havent observat el comportament de la resposta freqüencial de la temperatura dissipada 

en funció de Pin i  de Δf, es determina que l’estudi de les variabilitats del PA es realitzarà 

utilitzant una Δf=1013 Hz i es treballarà amb potències de entrada situades entre els -10 i 

els -5 dBm. 

 

4.2 Estudi de la variabilitat 

 

Un cop s’han definit els paràmetres amb els quals es realitzaran la resta de assajos del 

present projecte, es procedeix a realitzar l’estudi de la variabilitat del circuit. Tal i com s’ha 

vist en la secció 2 del projecte, els principals efectes de l’envelliment en els circuits són la 

pèrdua de mobilitat dels electrons en el canal i l’augment de la tensió llindar en la porta de 
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l’amplificador. Per reproduir aquests efectes en el muntatge de laboratori es realitzen 

modificacions  successives en la polarització del PA. 

A partir de les propietats del PA vistes en la secció 2.2.1, es determina que, de manera 

general, es pot simular la pèrdua de mobilitat dels electrons modificant la tensió de 

drenador del PA, VD, i que per simular l’augment de la tensió llindar VT del PA es pot 

modificar la tensió de polarització a la porta del PA, VGATE. 

Mitjançant aquestes variacions en la polarització del PA, es vol emular la pèrdua de les 

seves prestacions causades per l’envelliment que, en el cas del present projecte, es vol 

observar a través de la variació del guany del circuit. A més a més, s’investigaran diferents 

estratègies per poder compensar la variació del guany causada per la variació en les 

tensions de polarització del PA. 

 

En primer lloc, es realitza un escombrat simultani de les tensions de drenador i porta del 

PA per observar de quina manera varia el valor del guany de l’amplificador a partir de les 

mesures capturades per el powermeter descrit a la secció 3.1. El resultat obtingut ha estat 

el següent: 

 

 

Figura 25. Variabilitat del guany per a Pin = -5 dBm. 

 

 

En aplicar una potència a la entrada de -5 dBm, el guany obtingut amb les tensions de 

polarització inicials (VG=0,89 V i VD=3,3 V) és de 8,18 dB, mentre que els valors màxims i 
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mínims del guany trobats amb l’escombrat de polaritzacions són 8,4 dB i 7,7 dB 

respectivament. 

L’objectiu de les lectures que es realitzen a continuació és investigar fins a quin punt la 

informació extreta del sensor de temperatura es pot utilitzar per, donada una polarització 

qualsevol, retornar al valor de guany ideal.  

És necessari recalcar que, per aquestes mesures, l’offset del sensor de temperatura ha 

estat modificat per centrar-ne la sortida per a cada punt de l’escombrat.  

En la següent figura s'observa la sortida DC del sensor de temperatura, on es pot 

comprovar que el sensor té la capacitat de centrar-se per a pràcticament tot el rang de 

polaritzacions observat: 

 

 

Figura 26. Evolució de la sortida DC de TSENS. 

 

Com es pot observar, el valor DC del sensor de temperatura, excepte per als valors 

extrems inferiors de VD, oscil·la entre els 1,65 V i els 1,55 V. Aquesta variació es considera 

prou petita com per assumir que el pendent de la corba de sensibilitat del sensor no varia 

significativament per a cap de les mesures de l’escombrat. El fet que sigui possible centrar 

el sensor per a diferents polaritzacions és de gran rellevància, ja que indica que serà 

possible realitzar mesures a Δf mitjançant el Lockin Amplifier (Fig. 21). 

Per poder centrar el sensor de temperatura en cada punt de l’escombrat, el valor digital de 

l’offset del sensor ha hagut de anar ajustant-se a les diferents polaritzacions de la següent 

manera: 
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Figura 27. Evolució del valor digital de l'offset del sensor de temperatura. 

 

 

En el punt de polarització inicial, el valor digital de l’offset del sensor de temperatura és de 

714. Durant l’escombrat, el valors màxim i mínim del valor digital de l’offset han estat 761 

i 693 respectivament. 

D’altra banda, les lectures del Lockin Amplifier sota el mateix escombrat han estat les 

següents: 
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Figura 28. Lectures del Lockin (mV) en cada punt de l'escombrat. 

 

El valor de la magnitud llegida pel Lockin Amplifier en la polarització inicial és de 

179,31 mV, i els valors màxims i mínims trobats en l’escombrat són de 140 mV i 

290 mV respectivament. 

 

4.3 Estratègies de monitorització i compensació 

 
Un cop s’ha realitzat l’estudi de la variabilitat del PA, es procedeix a examinar la viabilitat 
de les mesures heterodines per monitoritzar les variacions de guany provocades per 
l’envelliment i per a compensar-les si escau. 
 
Observant la variabilitat del guany mostrada en la figura 24, es pot concloure que, per el 
cas del PA observat, la variació del guany es veu molt més afectada per la variació de la 
tensió de polarització al terminal de porta que no pas per les variacions en la tensió del 
drenador. En altres paraules, es podria considerar que el PA es veuria afectat d’una 
manera significativament més crítica per l’increment de la tensió llindar, VT, que no pas per 
una pèrdua de la mobilitat dels electrons. Aquest fet es veu reflectit en la tendència 
horitzontal que presenten les corbes de guany de la figura. 
 
Per comprovar la viabilitat de les lectures del sensor de temperatura a l’hora de compensar 
el guany, es vol presentar una estratègia de compensació del guany mitjançant les lectures 
de la potència a la entrada i a la sortida del PA perquè serveixi de referència. És important 
recalcar que els sensors de tensió a la entrada i sortida del circuit poden monitoritzar les 
variacions del guany de una manera directa, ja que és la variable que mesuren. L’objectiu 
dels assajos amb lectures heterodines de l’escalfament del PA és determinar si es possible 
monitoritzar de la mateixa manera mitjançant aquestes lectures. 
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A partir de la forta dependència entre la tensió de polarització a la porta del PA (VBias) i el 
guany obtingut, si s’utilitzés un sensor de potència capaç de monitoritzar el guany de 
manera constant es podria, amb certa eficàcia, compensar les variacions del guany 
aplicant una variació únicament en VBias. Considerem, per exemple, que degut a 
l’envelliment del circuit ens trobem en una situació on la polarització equivalent és de 0,87 
V al terminal de porta i 2,5 V al drenador. Observant la figura 24, el guany en aquell punt 
es troba al voltant dels 7,9 dB. Si mitjançant un sensor de potència es detectés aquesta 
pèrdua de guany, d’uns 0,28 dB, es podria recuperar el guany inicial augmentant 
progressivament VBias. A mesura que s’anés augmentant VBias, també augmentaria el 
guany, fins que, en arribar a VBias=0,92 V, s’hauria recuperat el guany inicial de 8,18 dB. 
D’aquesta manera, a partir d’un únic paràmetre observat, el guany, i la correcció de una 
única variable d’entrada, VBias, es tornaria a les condicions de guany inicials. Aquest 
procés es mostra en la següent taula: 
 

 Condicions 
inicials 

Post envelliment Post correcció 

VBias 0,89 V 0,87 V 0,92 V 

VDrain 3,3 V 2,5 V 2,5 V 

Guany 8,18 dB 7,9 dB 8,18 dB 

Taula 3.Valors obtinguts durant la compensació mitjançant lectures del guany. 

 

Observant la figura 27, i sobreposant-la amb la figura 24, podem determinar que, utilitzant 

únicament com a paràmetre la magnitud AC de la sortida del sensor de temperatura no és 

possible monitoritzar de manera consistent la fluctuació del valor del guany per a diferents 

polaritzacions. Si en condicions nominals, el valor llegit pel Lockin Amplifier fos, per 

exemple, 200 mV, el guany podria oscil·lar entre els 8,3 i els 7,8 dBs sense que el valor 

obtingut de les lectures del Lockin Amplifier variés En altres paraules, ens podem 

desplaçar per sobre la corba de 200 mV i anar observant diferents guanys. Aquestes 

diferències en el guany, llavors, no podrien ser monitoritzades utilitzant únicament el valor 

de la tensió AC a la sortida del sensor de temperatura.  

 

Si s’observa els resultats obtinguts de les lectures del Lockin Amplifier, mostrats a la figura 

27, es pot concloure que, tot i observar que els resultats tenen una major dependència 

vers VBias  comparat amb la tensió del drenador, les corbes de nivell presenten un pendent 

que es diferència significativament de la horitzontalitat trobada en les corbes del guany de 

la figura 24. Aquesta diferència en el pendent de les corbes indica que , probablement, la 

correlació entre el guany i les lectures del Lockin no sigui suficientment elevada per garantir 

una compensació  completa del guany. 

 

Utilitzant l’exemple anterior, en les condicions de polarització inicial el valor del sensor de 

temperatura és de 179,31 mV. Si després de l’envelliment  ens trobem en la polarització 

equivalent a VBias=0,87 V i VDrain=2,5 V, el valor de les lectures a Δf  en aquest punt és 

de 205,17 mV. Aprofitant el pendent de les corbes,  i disposant únicament del valor de 

referència de 179,31 mV, es consideren dues estratègies per retornar al valor de 

referència: 
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• Modificació de VBias 

El valor de les lectures del sensor de temperatura a Δf presenta les següents 

formes si es varia VBias: 

 

 

Figura 29. Valors del sensor de temperatura (mV) en funció de Pin per a diferents 

VBias. 

 

Degut a la significativa dependència del valor del sensor de temperatura amb VBias 

observada a les figures 27 i 28, es pot preveure que, en el cas de l’exemple, es 

podrà retornar al valor de referència modificant únicament aquest paràmetre. En el 

cas de l’exemple, si  es disminuís VBias fins a 0,855 V s’obtindria un valor  a Δf  de 

179,02 mV, un valor molt pròxim al de referència. El guany en aquest punt, però és 

de 7,82 dB, per tant, aquesta compensació no només no aconsegueix arribar al 

nivell de la compensació que pot realitzar un sensor de potència, si no que 

empitjora el guany. 

 

 Condicions 

inicials 

Post envelliment Post 

compensació 

VBias 0,89 V 0,87 V 0,855 V 

VDrain 3,3 V 2,5 V 2,5 V 

Valor a Δf 179,31 mV 205,17 mV 179,02 mV 

Guany 8,18 dB 7,9 dB 7,82 dB 
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Taula 4. Paràmetres de la compensació mitjançant VBias. 

 

• Modificació VDrain:  

El valor de les lectures del sensor de temperatura  a Δf presenta les següents 

formes si es varia VDrain: 

 

Figura 30. Lectures del sensor de temperatura en funció de Pin per diferents 

VDrain. 

 

Si en  comptes de fer variar VBias es fa variar VDrain, per el cas de l’exemple 

també es podria retornar al valor de referència a Δf. Si es fes augmentar VDrain 

fins a  2,85 V, s’arribaria a un valor a Δf de 179,01 mV  i un guany de 8,0081. 

 

 Condicions 

inicials 

Post envelliment Post 

compensació 

VBias 0,89 V 0,87 V 0,87 V 

VDrain 3,3 V 2,5 V 2,85 V 

Valor a Δf 179,31 mV 205,17 mV 179,01 mV 

Guany 8,18 dB 7,9 dB 8,01 dB 

                          Taula 5. Paràmetres de la compensació mitjançant VDrain. 
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Tot i que la compensació mitjançant la variació de VDrain aconsegueix realitzar una petita 

compensació del guany, es tracta de un fenomen aïllat provocat per les característiques 

de l’exemple proposat. Si l’envelliment fos equivalent a una polarització on VBias fos 

superior a 0,9 V, variant el valor de VDrain mai s’arribaria al valor a  Δf  de referència. 

Després d’analitzar els resultats obtinguts, s’arriba a la conclusió que, utilitzant únicament 

com a paràmetre el valor del sensor de temperatura  a Δf per retornar al valor inicial del 

guany modificant les tensions de polarització no es poden realitzar monitoritzacions ni 

compensacions de la mateixa categoria que els obtingudes mitjançant la compensació 

amb sensors de potència. 

 

Un cop  es descarta la viabilitat d’utilitzar únicament el valor del sensor de temperatura a 

Δf  per a monitoritzar i compensar el guany, s’analitza una nova estratègia que involucra 

l’ús d’un segon paràmetre: el valor digital de l’offset del sensor de temperatura. 

 

Degut als pendents de les corbes del sensor de temperatura a Δf  i del valor del DAC que 

regula l’offset del sensor de temperatura, es pot construir una base de coordenades que 

podria permetre recórrer pràcticament per complet totes les polaritzacions possibles i, per 

tant, determinar la pèrdua del guany a partir del desplaçament dins d’aquest sistema de 

coordenades i, fins i tot, compensar aquesta pèrdua retornant a la polarització inicial. 

Si s’utilitza l’exemple anterior, en la polarització de referència  (VBias=0,89 V, VDrain=3,3V, 

sensor temperatura=179,31 mV) el valor del DAC és de  715 (figura 26), i en la polarització 

equivalent de la situació post-envelliment (VBias=0,87V, VDrain=2,5V, sensor 

temperatura=205,17 mV), el valor del DAC és de 753. 

Si s’utilitza el mètode de compensació mitjançant la variació de VBias, quan es retorna al 

valor de referència del sensor de temperatura (VBias=0,855V, VDrain=2,5V), el valor del 

DAC que centra el sensor en aquell punt és  756. Observant que el valor del DAC 

disminueix a mesura que augmenta VDrain, es podria fer augmentar VDrain fins obtenir 

valors del DAC més pròxims als originals. En el cas de l’exemple, per molt que es fes 

augmentar VDrain, no es creuaria la corba de DAC=715 abans de superar la tensió de 

alimentació, 3,3 V, però si que es podria arribar, per exemple, a valors de DAC=728 

(VDrain=3,28), on el valor del sensor de temperatura a Δf és de 150 mV aproximadament. 

Arribats en aquest punt, es pot fer augmentar VBias fins que es torna a trobar el valor de 

referència, aquest cop as VBias=0,885 V i VDrain=3,28, on el valor del DAC=718. Per a 

aquesta polarització, el guany mesurat és  de 8,1 dB, i és que s’ha tornat a un valor molt 

pròxim de la polarització inicial utilitzant  els valors del DAC i del sensor de temperatura a 

Δf. Si es volgués tornar de manera més precisa a la polarització inicial, n’hi hauria prou en 

repetir tantes vagades com fos necessari aquest procediment de fer augmentar o disminuir 

VDrain fins a trobar el valor del DAC de referència i després modificar VBias per situar-nos 

sobre la corba amb el valor del sensor de temperatura de referència fins situar-se sobre el 

punt de polarització inicial amb la precisió desitjada. 

Si es partís del punt de compensació trobat per la variació de VDrain (VBias=0,87 V, 

VDrain=2,85 V, sensor de temperatura=179,01 mV), el valor del DAC en aquell punt és 

DAC=741. En aquest cas, si es fes augmentar progressivament el valor de VDrain 

s’acabaria arribant a la corba on DAC=715, el valor de referència. Un cop es tingués el 

valor VDrain que resulta amb DAC=715 (pràcticament 3,3 V), es pot augmentar 
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progressivament VBias fins que es retorna al valor de referència del sensor de temperatura, 

179,31 mV. Mitjançant aquesta tècnica, es retorna un cop més al punt de polarització inicial 

on es s’espera trobar el guany  que es vol obtenir. 

 

Mitjançant l’ús d’aquest mètode de compensació, és possible retornar a la polarització 

inicial mitjançant l’ús de dues dades: el valor a Δf del sensor de temperatura i el valor digital 

de l’offset que centra el sensor de temperatura independentment de la polarització puntual 

del PA. Aquest tipus de compensació, però, presenta la següent problemàtica: pot garantir-

se que el guany a cada polarització és constant? En altres  paraules, si un nombre 

significatiu de variabilitats que poden afectar el PA causen que el guany no només variï 

com s’ha vist a la figura X, si no que pugui variar de maneres menys previsibles, aquest 

mètode de compensació pot perdre al seva eficàcia. 

D’altra banda, aquest mètode requereix l’anàlisi de dues variables (DAC i valor del sensor 

a Δf), comparat amb l’anàlisi d’una sola variable que es realitza en la compensació 

mitjançant sensors de potència, fet que li resta eficiència. 

 

Amb l’objectiu de aconseguir una monitorització i compensació mitjançant lectures 

heterodines amb el sensor de temperatura que necessiti només analitzar una variable, es 

retorna a les corbes obtingudes en la figura 28. Per a una potència determinada, la variació 

de VBias pot, no només variar la magnitud de la sortida del sensor de temperatura a Δf, 

sinó també variar-ne el pendent. Si s’observés una relació entre els diferents pendents que 

presenta la corba de temperatura a Δf per a una potència de entrada determinada i la 

variació de VBias, es podria obtenir un mètode de compensació que només requerís la 

lectura de un paràmetre i utilitzés la variació de VBias com a única eina de compensació 

del guany, de la mateixa manera que ho fa un sensor de potència[5]. Primerament, es 

realitza un escombrat per a diferents valors de VBias de la potència de entrada al voltant 

dels -8,5 dBm, els resultats del qual es mostren en la següent figura: 
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Figura 31. Tensió de sortida AC del sensor de temperatura al voltant dels -8,5 

dBm de potència d'entrada. 

 

A simple vista, no es pot trobar directament una tendència clara, per això es realitza una 

sèrie de assajos de llarga durada i alta precisió per poder determinar el pendent de les 

corbes representades en la figura 31 amb la màxima fiabilitat que permetin  les restriccions 

de temps i de precisió dels instruments. 

Per trobar aquesta relació, es realitza un escombrat de VBias calculant el pendent de les 

lectures del sensor de temperatura a Δf al voltant de una potència de entrada igual a -8,5 

dBm, ja que es troba dins d’un marge que permet realitzar lectures dins seu sense 

necessitat de tornar a centrar el DAC per a petits augments de potència de entrada. Els 

resultats requereixen un alt nivell de precisió i, per tant, es tracta de programes de molt 

llarga durada, havent realitzat escombrats de duracions superiors a les 20 h. Després de 

realitzar diferents escombrats i fer-ne una mitjana, s’ha obtingut la evolució del valor del 

guany de la corba al voltant del punt parametritzat per una potència d’entrada igual a -8,5 

dBm. El resultat es mostra en la següent figura: 
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Figura 32. Evolució del valor del pendent de les lectures de la tensió AC de 

sortida del sensor de temperatura per a diferents valors de Vgs. 

 

En la figura obtinguda, s’observen tres trams diferents,  dels quals interessa sobretot el 
tram entre  Vgs=0,86 i Vgs=0,89. En aquest tram, s’observa una tendència prou lineal que 
podria fer pensar que, efectivament, ens trobem davant d’un mètode de monitorització 
eficaç, ja que el pendent va variant en funció de Vgs i seria possible arribar a atribuir a 
cada valor del pendent un valor equivalent de guany. De totes maneres, per qüestions de 
temps i de precisió no es disposa d’un tamany de mostra suficientment gran per poder 
donar com a conclusius aquests resultats, deixant per a futures investigacions la 
caracterització d’aquest fenomen.



      

 

5 Pressupost 

Els recursos utilitzats per la realització del treball han estat els següents: 

Salari de junior engineer: 10 €/hora durant 500 hores + 3,4 % de càrrecs socials per un 

total de 5.170 €. 

 

Equip Preu (€) Anys 

d’amortització 

Valor residual 

(%) 

Cost (3 

mesos) (€) 

Keysight E3632A 1.446 13 15 23,65 

Agilent E3646A 1.281 13 15 20,93 

Agilent E3631A 1.875 13 15 30,65 

Keysight B2902A 9.000 13 15 147,11 

HP E34401A 600 13 15 9,80 

Agilent E4438C 3.000 13 15 49,04 

R&S NRP 3.000 13 15 49,04 

DSP 7280 8.000 13 15 130,74 

Agilent 33220A 2.500 13 15 40,86 

Total    501,8 

Taula 6. Cost material. 

 

• Microcontrolador ARDUINO DUE: 35 €. 

• 3 mesos de llicència de Matlab: 62,5 €. 

 

S’estima, per tant, que el cost total del projecte ha estat de 5.769,3 €. 
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6 Conclusions i feina futura 

 

Durant el transcurs del projecte, s’ha pogut estudiar experimentalment les característiques 

de les mesures heterodines sobre el xip PAAGEANT i comparar-les amb les lectures 

realitzades prèviament. Per aconseguir-ho, s’han desenvolupat diferents programes 

informàtics que automatitzen l’escombrat de paràmetres per a la caracterització de les 

diferents variables que es volen estudiar. 

A partir dels resultats experimentals, s’ha determinat que per realitzar lectures heterodines 

que disposin de la màxima  fiabilitat s’ha de treballar amb valors de entrada entre els -15 i 

els -5 dBm, ja que, si la potència de entrada és inferior el Lockin Amplifier mostra resultats 

poc precisos tot i utilitzar constants de temps elevades. Per potències de entrada superiors 

als -5 dBm, per algunes polaritzacions es perd la linealitat de la resposta. D’altra banda 

s’ha comprovat que a mesura que augmenta el valor de la freqüència que separa les dos 

tons a la entrada, disminueix el valor de les lectures, quedant així comprovat l’efecte de 

l’acoblament tèrmic. En el cas d’aquest projecte, s’ha escollit un valor de separació de 

1.013 Hz, un valor suficientment baix per obtenir un marge dinàmic de lectures elevat. 

Els resultats obtinguts mostren que utilitzar únicament la magnitud de la component 

freqüencial de la temperatura per a intentar compensar les pèrdues de guany del PA no 

és suficient, ja que la reacció del guany i de la magnitud freqüencial de la temperatura 

envers els canvis de polarització no està suficientment correlacionada. 

D’altra banda, utilitzant una altra variable del sensor de temperatura, el valor digital de 

l’offset que centra la sortida DC del sensor a 1,6 V, juntament amb la magnitud llegides pel 

Lockin Amplifier es pot retornar als valors inicials de polarització equivalents. Aquest tipus 

de compensació, però, no resulta efectiu per a variabilitats que poguessin causar que el 

guany en la polarització equivalent no tingués el mateix valor. En altres paraules, 

combinant aquestes dues variables es pot compensar perfectament l’envelliment simulat 

al laboratori a través de la variació de les tensions de polarització, però no s’ha pogut 

realitzar experiments d’envelliment físic que verifiquin que és un mètode eficaç en casos 

reals. 

La variabilitat emulada en el laboratori presenta una problemàtica, i és que en variar les 

polaritzacions per imitar els efectes de ‘envelliment, el guany queda pràcticament només 

afectat per les variacions de la tensió llindar del PA, en canvi, amb prou feines varia per 

les variacions de la tensió de drenador que simulen la pèrdua de mobilitat dels electrons. 

És de esperar que, si es sotmetés el xip a un envelliment real o algun altre tipus d’efecte 

que en disminuís la mobilitat dels electrons, l’efecte sobre les prestacions del PA serien 

molt més elevades. 

De cara al futur, s’hauria de sotmetre el xip observat a elevats esforços que indueixin 
variabilitats reals sobre el PA per repetir les mesures exposades en aquest projecte i 
validar els diferents mètodes de compensació exposats. Un cop estudiada la efectivitat de 
les diferents tècniques de compensació, també s’haurien de traslladar a altres tipus de 
circuits més complexes per seguir investigant les possibilitats que ofereixen les mesures 
heterodines. 
Finalment, seria necessari repetir l’experiment realitzat per obtenir la corba mostrada en la 
figura 30 fent ús de les màximes precisions dels instruments de laboratori per poder arribar 
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a resultats més determinants. Si es demostrés la relació entre el pendent de les corbes de 
la tensió AC a la sortida del sensor de temperatura al voltant de un punt i la variació de 
VBias, es podria trobar finalment un mètode de monitorització no invasiu de la variació del 
guany en el circuit observat en aquest projecte. 
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Glossari 

 

• PAAGEANT: xip sobre el qual s’han realitzat les mesures. 

• PA: amplificador de potència (Power Amplifier en anglès). 

• TS: sensor de temperatura. 

• Pin: Potència de la senyal d’entrada del PA. 

• Pout: Potència de la senyal de sortida del PA. 

• Lockin Amplifier: Instrument per realitzar mesures de senyals de magnitud sovint 

inferior al soroll que les envolta. 

• VDS: Voltatge de drenador del transistor amplificador.  

• VGS: Voltatge al terminal de porta del transistor amplificador. 


